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Про соціаль ний за хист і пенсійне за без пе чен ня
в Україні: до історії пи тан ня

Анотація

У статті йдеть ся про історію роз вит ку соціаль но го за хис ту та пенсійно го за -
без пе чен ня в Україні, ста нов лен ня та фор му ван ня дер жав но-адміністра тив -
ної, суспільної та при ват ної опіки та до по мо ги, пе ре тво рен ня окре мих за ходів
на більш-менш впо ряд ко ва ну сис те му із се ре ди ни XIX століття до Жов тне вої
ре во люції 1917 року і далі — впро довж ХХ століття. По ка за но по зи тивні та
неґативні ас пек ти ре фор му ван ня сис те ми соціаль но го за хис ту, зок ре ма пен -
сійно го за без пе чен ня, в озна че ний період, зок ре ма спро би вла ди транс фор му ва -
ти та при лаш ту ва ти його під свої по тре би під гас ла ми тур бо ти про на род.
Нев реґульо ваність цьо го пи тан ня при зве ла до того, що впро довж п’ят де ся ти
років ра дя нської вла ди по ло ви на еко номічно ак тив но го на се лен ня Украї ни була
ви лу че на із дер жав ної пенсійної сис те ми. Чер гові спро би ре фор му ван ня цієї сис -
те ми було зроб ле но на по чат ку ХХІ століття у формі підви щен ня пенсійно го
віку, однак події 2013–2014 років пе ре орієнту ва ли на прям соціаль ної політики
краї ни та її уря ду.

Клю чові сло ва: соціаль ний за хист, соціаль не за без пе чен ня, пенсійне за без пе -
чен ня, пенсійна сис те ма, пенсійне ре фор му ван ня, історія соціаль но го за хис ту,
не пра цез датність, пенсійний вік, пенсійне за ко но да вство, пільги

Ефек тивність соціаль но го за хис ту і дот ри ман ня соціаль них ґарантій
пря мо за ле жать від рівня роз вит ку еко номіки, соціаль ної політики дер жа ви, 
її соціаль ної спря мо ва ності, стабільності та відповідаль ності дер жа ви пе ред
свої ми гро ма дя на ми тощо. Вод но час де таль ний роз гляд здійснен ня цьо го
за хис ту в Україні по ка зує на явність різно манітних усклад нень та су пе -
речнос тей, зу мов ле них низ кою чин ників: спе цифікою істо рич но го та со -
ціаль но го роз вит ку, ди намікою ге о політич них про цесів, на пря мом дер жав -
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ної політики тощо і по над усе — сту пе нем соціаль но го по ряд ку в країні. Сьо -
годні у країні спос терігається ско ро чен ня соціаль но го за без пе чен ня та сис -
те ми соціаль них по слуг, що крас но мов но засвідчу ють чис ленні публікації
у ЗМІ та підтвер джу ють ре зуль та ти опи ту вань гро ма дської дум ки [Бех,
2009]. Тоб то сис те ма соціаль но го за хис ту в Україні пе ре бу ває у гли бо ко
кри зо во му стані, по при всі спро би її удос ко на лен ня. Чому це відбу вається?
Чим це зу мов ле но: суто еко номічною кри зою та по мил ка ми еко номічної
політики, політич ни ми пер тур баціями, що три ва ють у зв’яз ку із по ру шен -
ням дер жав ної цілісності, аґре сив ною політи кою сусідньої дер жа ви, руй ну -
ван ням про мис ло вої та соціаль ної інфрас трук ту ри на Сході краї ни, зреш -
тою праг ма тич ни ми намірами влад ної верхівки, її осо бис ти ми інте ре са ми і
ли цемірством? Чи, може, на все це на кла да ють ся ще й при чи ни, по в’я зані із
про бле ма ми транс фор мації сис те ми соціаль но го за хис ту? Пи тань ба га то,
вони складні, й од но знач но відповісти на них непросто.

Соціаль на політика будь-якої дер жа ви спря мо ва на на те, щоб за без пе -
чи ти своїх гро ма дян по вноцінним жит тям не за леж но від віку, статі, націо -
наль ної на леж ності, місця про жи ван ня та місця пе ре бу ван ня, типу  посе -
лення, сту пеня еко номічної ак тив ності тощо. Останнє особ ли во важ ли во,
оскіль ки сто сується не лише пра цез дат но го на се лен ня, а й тих, хто не в змозі
са мостійно за без пе чи ти себе че рез ті чи інші при чи ни (вік, стан здо ров ’я,
низ ькі при бут ки, різно манітні життєві си ту ації тощо).

За умов рин ко вої еко номіки, а над то в період еко номічної кри зи, воєн -
но-політич но го конфлікту із сусідньою дер жа вою та внутрішніх  сепара -
тист ських на строїв пев них ка те горій на се лен ня, дер жав на політика у сфері
соціаль но го за хис ту має бути спря мо ва на на по м’як шен ня впли ву неґатив -
них наслідків цих об ста вин, особ ли во на на й у раз ливіші ве рстви на се лен ня.
Соціаль не за без пе чен ня і соціаль на до по мо га за ко но дав чо закріплені та
ґаран то вані Кон сти туцією Украї ни (ст. 46) як го ловні за со би за хис ту та за -
без пе чен ня рівних мож ли вос тей дос ту пу гро ма дян до всіх сфер суспільно го
жит тя у країні.

У зв’яз ку із політич ною си ту ацією, що скла ла ся в Україні по чи на ю чи з
кінця 2013 року, соціаль на політика краї ни вкрай погірши ла ся. Так, за да ни -
ми Агентства ООН зі справ біженців, яке кон ста тує різке збільшен ня внут -
рішніх пе ре се ленців в Україні, 54,4 тис. осіб з Украї ни були зму шені за ли -
ши ти свої домівки; се ред них тільки з Кри му виї ха ло 12 тис. осіб, реш ту ста -
нов лять жи телі східних реґіонів. В Україні ці люди за раз сти ка ють ся з та ки -
ми про бле ма ми, як по шук дов го терміно во го жит ла та пра цев лаш ту ван ня,
офор млен ня реєстрації, дос туп до соціаль них по слуг тощо [Більше 50 ти сяч
українців, 2014].

Чим відрізняється соціаль не за без пе чен ня від соціаль но го за хис ту? Хо -
ча за галь но виз на но го по нят тя соціаль но го за хис ту не ви роб ле но, соціаль не
за без пе чен ня за зви чай ро зуміють як менш ши ро ке соціаль не яви ще, аніж
соціаль ний за хист (див. ст. 46 Кон сти туції Украї ни). Ра зом з тим аналіз по -
ка зує, що полісемічний ха рак тер по нят тя “соціаль но го за хис ту” дає підста -
ви за сто со ву ва ти ці терміни як у різних, так і в одна ко во му зна чен нях.

У ши ро ко му сенсі соціаль ний за хист є за ко но дав чо закріпле ною сис те -
мою еко номічних, юри дич них, організаційних за ходів із за без пе чен ня ос -
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нов них соціаль них прав лю ди ни (і гро ма дя ни на) в дер жаві. Такі за хо ди
окрім ма теріаль но го за без пе чен ня та об слу го ву ван ня пе ре дба ча ють ком -
пен саційні вип ла ти, відшко ду ван ня, пільги та інші соціальні ґарантії, які
мо жуть виз на ча ти ся нор ма ми не тільки пра ва соціаль но го за без пе чен ня, а й
інших га лу зей пра ва — тру до во го, цивільно го, адміністра тив но го, фіна нсо -
во го і т.ін. Окре ми ми нор ма тив ни ми ак та ми виз на чається коло осіб, на яких
по ши рюється соціаль ний за хист, його різно ви ди, фор ми, умо ви та по ря док
їх за сто су ван ня. Так, пе ре дба че но і закріпле но відповідни ми за ко на ми со -
ціаль ний за хист військо вос луж бовців, працівників міліції, про ку ра ту ри,
суду тощо, без робітних, гро ма дян, які по страж да ли внаслідок Чор но б иль -
ської ка тас тро фи, ве те ранів війни, ве те ранів праці, ве те ранів військо вої
служ би, учас ників АТО, їх ро дин тощо. Вод но час у вузь ко му сенсі соціаль -
ний за хист — це особ ли ва, відповідаль на дія, соціаль но-за хис на ак тивність,
діяльність дер жа ви щодо упе ред жен ня неґатив них наслідків соціаль них ри -
зиків. Ре зуль та том за хис ту має бути пев ний рівень за хи ще ності лю ди ни і
соціуму на про ти ва гу “незахищеності”.

У міжна родній прак тиці термін “соціаль ний за хист” (“social protection”) 
за сто со ву ють, коли йдеть ся про за со би за хис ту на се лен ня від різно манітних 
соціаль них ри зиків, а термін “соціаль не за без пе чен ня” (“social security”) —
щодо прав осо би.

Не буду далі за глиб лю ва ти ся у де таль ний роз гляд цих по нять, за ли шив -
ши цю сфе ру прав ничій науці. На томість звернімося до істо рич но го ас пек ту
пи тан ня.

Соціаль ний за хист на пе ре додні та на по чат ку ХХ століття

Соціаль ний за хист у своїй істо ричній рет рос пек тиві про й шов кілька
етапів роз вит ку — від окре мих по оди но ких ви падків бла годійності, роз да -
ван ня ми лос тині, харчів та одя гу жеб ра кам з боку пред став ників ви щих
класів до організо ва но го суспільно го піклу ван ня про бідних (з боку  духо -
вен ства під пат ро на том царя), а відтак до су час них його форм — інсти туціо -
налізо ва них та утри му ва них з боку дер жа ви.

Вже за часів князівства Во ло ди ми ра Ве ли ко го та його сина Ярос ла ва
Муд ро го було за кла де но по чат кові фор ми соціаль ної підтрим ки пев них
верств на се лен ня, зок ре ма було ство ре но та впро вад же но інсти тут гро ма д -
сько го бла годійниц тва (відповідно до Ста ту ту 996 року), яким за й ма ло ся
ду хо ве нство, спря мо ву ю чи де ся ти ну від кня жих до ходів на утри ман ня мо -
нас тирів, цер ков, бо гаділень та ліка рень. Ярос ла вом Муд рим та кож було за -
сно ва но сирітське учи ли ще, де на вча ло ся 300 юнаків. Тоді ж було укла де но
“Русь ку Прав ду”, пись мо вий пра во вий до ку мент, який, окрім ста тей кар но -
го та кар но-про це су аль но го ха рак те ру, містив статті соціальні, на кшталт за -
хис ту дітей.

Пе рет во рен ня окре мих за ходів соціаль ної опіки та до по мо ги на більш-
 менш впо ряд ко ва ну сис те му за часів пе ре бу ван ня Украї ни у складі Ро -
сійської імперії на ле жить Пет ру І. Так, своїм ука зом від 8 чер вня 1701 року
“Об опре де ле нии в до мо вые Свя тей ше го Пат ри ар ха бо га дель ни ни щих,
боль ных и пре ста ре лых” він на ка зав усіх хво рих, ста рих та жеб раків, не -
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спро мож них са мостійно хо ди ти і зби ра ти ми лос ти ню, на пра ви ти у мо нас -
тирські бо гадільні, де на 10 хво рих при зна ча ли од но го здо ро во го, який їх
дог ля дав. Та кож з Патріар шої до мо вої скар бниці виділя ли ся кош ти на
опла ту праці лікарів і за купівлю ліків. За ца рським ука зом 1712 року в усіх
гу берніях було ство ре но лікарні для утри ман ня калік, ста рих та немічних, а
та кож при тул ки для по заш люб них не мов лят. До ува ги бра ли лише не пра -
цез дат них осіб.

Імперія уваж но дба ла про своїх військо вос луж бовців — як у період пе ре -
бу ван ня їх на службі, так і після її за вер шен ня — відповідно до ста ну їхньо го
здо ров ’я, віку, чину, за слуг тощо. Відстав ним військо вос луж бов цям, на -
прик лад, над а ва ли ся жит ло, да ру ва ли маєтки, при зна ча ли довічне гро шо ве
жа лу ван ня, а для на й ниж чих чинів і без зе мель них дво рян — довічне утри -
му ван ня у мо нас ти рських та військо вих бо гадільнях.

Та кож за на ка зом Пет ра І (1720) вдо ви вби тих та по мер лих від ран
воїнів от ри му ва ли до по мо гу в розмірі вос ь мої час ти ни річно го жа лу ван ня
чо ловіка, а діти — у розмірі два над ця тої час ти ни. Вдо вам віком до 40 років
при зна ча ли од нора зо ву до по мо гу, вдо вам від 40 років — довічну або до на -
ступ но го шлю бу. Хлоп чи кам вип ла ти при зна ча ли ся до 10 років, дівчат -
кам — до 15-ти. Ка те ри на II по до вжи ла вип ла ти хлоп чи кам до 12 років, а
дівчат кам — до 20-ти. Ца рський указ 1799 року роз ши рив пра ва вдів на
пенсію, ска су вав ши вікові об ме жен ня. Си ро там вста нов лю ва ла ся пенсія
за за гиб ло го бать ка-вої на до до сяг нен ня по вноліття. Розміри пенсій було
збільше но з вос ь мої та два над ця тої час тин до по вно го жа лу ван ня чо ловіка
чи батька.

Ієрархічним було соціаль не за без пе чен ня цивільно го чи нов ниц тва.
Пра во вою ба зою для соціаль но го за без пе чен ня служ бовців слу гу ва ли Ге не -
раль ний реґла мент 1720 pоку, який вста нов лю вав об ов’яз ки по са до вих осіб
колеґій, по ря док об го во рен ня справ у них, та Та бель про ранґи 1722 pоку, що 
вста нов лю вав 14 ранґів (класів, клас них чинів) се ред військо вих, шта т -
ських і при двор них чи нов ників.

Крім того, на бу ли чин ності По ло жен ня про над ан ня чинів на цивільній
службі (1834), Ста тут про цивільну служ бу (1846) та інші маніфес ти, на ка зи 
й рес крип ти царя. Нап рик лад, із при й нят тям на ро бо ту в адміністра тивні
орга ни й от ри ман ням пер шо го чину ко лезь ко го регістра то ра (XIV клас) чи -
нов ни кам не дво ря нсько го по ход жен ня жа лу ва ли осо бис те дво ря нство, і
їхнє под аль ше про су ван ня по службі до чину ко лезь ко го асе со ра (VIII клас)
над а ва ло їм пра во на спад ко ве дво ря нство зі всіма його привіле я ми. Нижчі
чи нов ни ки були за хи щені від свавілля ви щих чи нов ників різни ми за ко но -
дав чи ми нор ма ми. Ста тут про цивільну служ бу над а вав чи нов ни кам пра во
пра цю ва ти в адміністра тив них орга нах по життєво, до ви хо ду на пенсію.

Відповідно до Маніфес ту 1763 року гро шо ве жа лу ван ня (окла ди) по ча -
ли от ри му ва ти всі чи нов ни ки, тоб то не лише класні чи нов ни ки, а й кан це -
лярські служ бовці. У 1906-му 90% чи нов ників от ри му ва ли від 1000 до 5000
руб. жа лу ван ня за рік; 9% чи нов ників от ри му ва ли за рік від 10 000 до 20 000
руб. Основ ний оклад членів Дер жав ної ради ста но вив 12 000–18 000 руб. на
рік, се на торів — 7000–17 000 руб., міністрів — 18 000–20 000 руб., гу бер на -
торів — 4500–5000 руб. Мо лодші служ бовці у гу б ернських правліннях от ри -
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му ва ли жа лу ван ня від 9 до 25 руб. за місяць. Класні чи нов ни ки мали по -
рівня но не по га не ма теріаль не за без пе чен ня. За цінами 1913 pоку кілог рам
жит ньо го хліба кош ту вав 6 коп., білого хліба — 15 коп., яло ви чи ни — 54 коп.,
сви ни ни — 51 коп., 1 кг вер шко во го мас ла — 1 руб. 22 коп., літр олії — 32 коп.,
1 кг цук ру — 29 коп., літр горілки — 30 коп., 1 м сит цю — 18 коп., че ре ви ки —
5 руб., чо бо ти — 7 руб. [Теорія пра ва, 2005]. Тоб то навіть служ бовці ни жчих
чинів мог ли більш-менш при стой но проісну ва ти на свій віднос но ма лий
при бу ток.

У разі за крит тя уста но ви чи ско ро чен ня штатів цивільних служ бовців
ви во ди ли поза штат і впро довж року їм вип ла чу ва ли по пе редній оклад.
Коли з’яв ля ли ся ва кансії, то їх заміщали цими по заш тат ни ми служ бов ця -
ми. У період пе ре бу ван ня поза шта том більш як рік служ бовці от ри му ва ли
по ло ви ну по пе ред ньо го окла ду до влаш ту ван ня на іншу ро бо ту. При пе ре -
ве денні в іншу місцевість вони от ри му ва ли од нора зо ву до по мо гу і про їзні
суми, а та кож підйомні гроші на об лаш ту ван ня на но во му місці. Ма ло за без -
пе че ним чи нов ни кам виділяли од нора зові гро шові допомоги.

Пред став ни ки робітни чо го кла су у ве ли ких містах теж не жили за  ме -
жею бідності. Так, у Києві, за да ни ми опи ту ван ня 1913 року, про ве де но го
То ва рис твом еко номістів при Київсько му ко мерційно му інсти туті під ке -
рів ниц твом про фе со ра М.Дов нар-За п ольсько го (1867–1934) (було опи та -
но по над 5 тис. робітників 502 ремісниць ких підприємств м. Києва), тре ти ну 
ста но ви ли ви со кок валіфіко вані робітни ки, так зва на “робітни ча  аристо -
кратія”, чий річний при бу ток ста но вив 600 руб. 17% робітників мали рівень
до хо ду ни жчий за се редній (100–120 руб. на рік), і це була марґіналізо ва на
ве рства — се ля ни, що не що дав но при їха ли до Києва і не знай шли себе, не -
вда хи, п’я нич ки тощо. Про те цим найбіднішим робітни кам їхньої за рпла ти
вис та ча ло на всі пер шо чер гові по тре би, не менш як 5% ще й за ли ша ло ся.
Навіть якщо вони їх про пи ва ли, вони не мог ли, вра хо ву ю чи ціни на горілку,
вит ра ти ти весь за ли шок. Основ ну масу — 57% — ста но ви ли робітни ки із се -
реднім річним до хо дом 320 руб. За да ни ми опи ту ван ня, менш як по ло ви на
за рпла ти вит ра ча ла ся на хар чу ван ня (за зна чи мо, що за зви чай сім’ї тоді
були ба га то чи сельнішими), 19% йшло на орен ду жит ла, і тре ти на коштів за -
ли ша ла ся на інші по тре би. 20% укр аїнських робітників про жи ва ли у влас -
них при ват них бу дин ках [Романов; 2012].

Ка те ри на ІІ роз ши ри ла та по гли би ла соціаль ну діяльність. У лис то паді
1775 року вона ви да ла Указ “Про уста но ви для управління гу берніями”,
який містив окре мий розділ про суспільне піклу ван ня. Ішло ся про орга -
нізацію на род них шкіл, ліка рень, при тулків для хво рих, сирітських бу -
динків, бо гаділень тощо. Той са мий Указ по кла дав на міські та сільські гро -
ма ди та цер ковні при хо ди об ов’я зок го ду ва ти бідних, не до пус ка ю чи їх
до жеб рац тва, а поліцейські орга ни мали кон тро лю ва ти ви ко нан ня цьо го
 закону.

За га лом до се ре ди ни XIX століття у царській Росії, до якої на ле жа ли
значні те ри торії сьо годнішньої Украї ни, йшов про цес фор му ван ня дер жав -
но-адміністра тив ної, суспільної та при ват ної опіки й до по мо ги.

За часів Ми ко ли І оста точ но сфор му ва ла ся за ко но дав ча база пенсійно го 
за без пе чен ня дер жав них служ бовців. 1827 року було за твер дже но За галь -
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ний стан дарт про пенсії та од нора зові до по мо ги у цивільних відо мствах.
Пенсії та до по мо ги вва жа ли ся ви на го ро дою за ба га торічну та сумлінну
служ бу, і над а ва ли їх за вис лу гу років, за ста ном здо ров ’я, у зв’яз ку із втра -
тою го ду валь ни ка.

Пра во на по вну дер жав ну пенсію мали осо би, які при свя ти ли цивільній
службі не менш як 35 років, і відповідно до Та бе ля пенсійних окладів їм при -
зна ча ли мак си маль ну пенсію. Тим, хто про слу жив мен ше за 35 років, але не
менш як 25, при зна ча ли пенсію в розмірі 50% від по вно го пенсійно го окла ду. 
Осо бам, які про слу жи ли від 10 до 20 років і за ли ши ли служ бу за ста ном здо -
ров ’я, на ле жа ла пенсія в розмірі 1/3 від по вної пенсії, а від 20 до 30 років —
2/3 по вно го пенсійно го окла ду.

Відповідно до По ло жен ня Комітету міністрів (ве ре сень 1840 р.) вдо вам і 
дітям по мер лих цивільних чи нов ників пенсії при зна ча ли ся на підставі тих
са мих окладів, за яки ми вста нов лю ва ли пенсії гла вам їхніх сімей.

Ціка вим, на мій по гляд, було пенсійне за без пе чен ня на уко вих і на уко -
во-пе да гогічних працівників тих часів. Такі вип ла ти здійсню ва ли ся на уко ви -
ми та на вчаль ни ми за кла да ми. Зок ре ма, відповідно до ст. 520-3 Ста тутів про
пенсії й од нора зові до по мо ги у Київсько му політехнічно му інсти туті імпе ра -
то ра Олек сан дра II, пра во на пенсії та од нора зові до по мо ги мали: 1) ди рек тор
інсти ту ту; 2) про фе со ри; 3) вик ла дач бо го с лов ’я; 4) вик ла дачі; 5) ла бо ран ти;
6) ме те о ро лог-спос терігач; 7) бібліот е кар та його помічник; 8) інспек тор та
його помічни ки. Соціальні вип ла ти здійсню ва ли ся за та ки ми пра ви ла ми: 

1) про фе со ри от ри му ва ли по вну пенсію за вис лу гу 25 років, і по ло ви ну
та кої пенсії за вис лу гу 20 років при зна ча ли орди нар ним про фе со рам з окла -
ду 2400 руб., а для екстра ор ди нар них про фе сорів — з окла ду 1600 руб.;

2) після 30 років на вчаль ної служ би орди нарні про фе со ри от ри му ва ли
пенсію 3000 руб., а екстра ор ди нарні — 2000 руб.;

3) якщо про фе сор після 25 років вис лу ги за ли шав ся на службі в інсти -
туті, то пенсію не от ри му вав, але не за леж но від пенсії після 30 років на -
вчаль ної служ би міністр торгівлі та про мис ло вості при зна чав йому і вип ла -
чу вав спеціаль ну ви на го ро ду;

4) у ви пад ках, коли чин ни ми за ко на ми до пус ка ло ся от ри ман ня як пен -
сії, так і жа лу ван ня, про фе сор у разі вис лу ги 25 років мав пра во раз ом із жа -
лу ван ням от ри му ва ти пенсію у розмірі по ло вин но го окла ду;

5) зван ня за слу же но го про фе со ра да ва ло пра во раз ом із жа лу ван ням от -
ри му ва ти пенсію у по вно му розмірі;

6) од нора зо ву до по мо гу при зна ча ли на підставі чин них по ста нов у роз -
мірі по вно го окла ду про фе со ра;

7) якщо про фе сор про слу жив 30 років, то че рез п’ять років його пенсія
не збільшу ва ла ся.

Крім пенсій за вис лу гу років та кож існу ва ли пенсії у зв’яз ку з інва лід ніс -
тю розміром від тре ти ни до по вно го окла ду за леж но від вис лу ги років, зван -
ня, сту пеня інвалідності тощо. Цікаво, що ди рек тор інсти ту ту щодо пен сії й
од нора зо вої до по мо ги мав такі самі пра ва, що й орди нарні про фе со ри.

Крім того у другій по ло вині XIX століття в царській Росії ак тив но йшло
фор му ван ня сис те ми пенсійно го за без пе чен ня дер жав них служ бовців на
стра хо вих за са дах. Міністе рства і відо мства, орга ни зе мсько го і місько го
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 самоврядування, різні про фесійні об’єднан ня служ бовців на ко пи чу ва ли
пен сійні капітали і відкри ва ли свої пенсійні каси. Зок ре ма, на бу ли по ши -
рен ня еме ри тальні каси, ство рені відо мства ми інже нерів шляхів спо лу чен -
ня (1860), гірни чих інже нерів (1860), по што во-те лег раф ним (1871) тощо.
Дже ре ла ми гро шо вих коштів у цих ка сах були внес ки їхніх членів у розмірі
пев них відсотків від жа лу ван ня, доп ла ти з дер жав но го відо мства, при яко му
було організо ва но касу, по жер тву ван ня, за повіти та інші над ход жен ня.  На -
прикінці 90-х років XIX ст. на ра хун ку каси відо мства юс тиції налічу ва ло -
ся18 млн руб., гірни чих інже нерів — 16 млн руб., служ бовців ка зен них
залізниць — 10 млн руб.

Пра во на еме ри тальні пенсії з цих капіталів на бу ва ли осо би, які про слу -
жи ли у відомстві не менш як 25 років і були чле на ми каси не менш як 20
років. Такі пенсії поділя ли ся на два кла си: пенсія I кла су (35 і більше років
служ би), пенсія II кла су (від 25 до 35 років служ би). Вод но час вони поділя -
лись на 4 роз ря ди за ча сом чле нства в касі (20–25, 25–30, 30–35, по над 35
років). З ура ху ван ням цьо го вста нов лю ва ли ся розміри пенсій, які були
знач но ви щи ми за дер жавні. У ви пад ку смерті чле на каси пра во на еме ри -
таль ну пенсію над а ва ло ся його сім’ї.

Інсти тут еме ри таль них кас за сто со ву ва ли гу бернські земські орга ни са -
мов ря ду ван ня. В ка сах пе ре бу ва ли всі земські служ бовці, за ви нят ком ви -
бор них осіб. Єди них розмірів пенсій не було, і в окре мих ви пад ках вона ста -
но ви ла 46–66% окла ду. Терміни вис лу ги для от ри ман ня по вної пенсії ко ли -
ва ли ся від 24 до 30 років. Для більшості зе мських служ бовців еме ри тальні
пенсії були важ ли вим дже ре лом соціаль но го за без пе чен ня.

Пенсію дер жав ним служ бов цям при зна ча ли, з од но го боку, за вис лу гу
років і роз ряд по са ди, а з іншо го — за сумлінну і без до ган ну служ бу в пев но -
му відомстві. По ру шен ня остан ньої ви мо ги мог ло при звес ти до по вної втра -
ти пра ва на пенсію [Теорія пра ва, 2005: с. 102–104].

У другій по ло вині ХІХ століття було впро вад же но стра ху ван ня ро -
бітників та опіку у зв’яз ку із хво ро бою, каліцтвом та старістю. 1961 рік
увійшов в історію не лише ра ди каль ни ми змінами у житті се ля нства (ска су -
ван ня кріпо сниц тва), а й змінами у соціаль но му житті робітників окре мих
про мис ло вих га лу зей. Так, того року було ухва ле но за кон про вип ла ту
пенсій за втра ту пра цез дат ності че рез каліцтво та за ба га торічну ро бо ту на
підприємствах гірни чої про мис ло вості. З 1887 року такі пра ви ла по ши ри -
ли ся на робітників і служ бовців дер жав них залізниць. На далі (1901, 1903)
ці за ко ни були роз ши рені. Зок ре ма, За кон 1903 року “Про ви на го ро ду по -
терпілим внаслідок не щас них ви падків робітни кам, служ бов цям і чле нам
їхніх сімей на підприємствах фаб рич но-за во дської, гірни чо за во дської про -
мис ло вості” став пер шим за ко ном, у підґрун тя яко го було за кла де но при н -
цип об ов’яз ко во го стра ху ван ня. Робітни кам вста нов лю ва ли ком пен сацію
розміром у по ло ви ну за робітку з часу от ри ман ня трав ми до дня віднов лен ня 
пра цез дат ності. У ви пад ку по вної втра ти пра цез дат ності при зна ча ли пен -
сію в розмірі двох тре тин річно го за робітку. Підприємство мало за без пе чи -
ти по терпілому без плат ну ме дич ну до по мо гу або відшко ду ва ти вит ра ти на
ліку ван ня. У разі смерті робітни ка підприємець мав за без пе чи ти ро ди ну за -
гиб ло го. Вдо вам при зна ча ли пенсію в розмірі тре ти ни річно го за робітку по -
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мер ло го довічно або до но во го шлю бу. Діти от ри му ва ли одну шос ту час ти ну
за робітку по мер ло го го ду валь ни ка, а по вним си ро там — чверть за робітку
кож но му. Цей за кон охоп лю вав 25% робітників царської Росії.

1906 року за про ва ди ли об ов’яз ко ве пенсійне та інвалідне стра ху ван ня
служ бовців. Сільське на се лен ня чин ності цих за конів не підля га ло. По -
рівня но з інши ми краї на ми щодо соціаль но го за хис ту Російська імперія
була краї ною відста лою, де лише 1912 року було ухва ле но низ ку за конів
(“Про стра ху ван ня робітників від не щас них ви падків на ви роб ництві”, “Про 
за без пе чен ня працівників на ви па док хво ро би”, “Про за твер джен ня Ради у
спра вах стра ху ван ня робітників” тощо), які за хи ща ли пред став ників ро -
бітни чо го кла су. Тоді ж було організо ва но спеціальні фаб ричні каси для
 обо в’язкового стра ху ван ня робітників у ви пад ку хво ро би. В Україні такі
каси існу ва ли на Дон басі та в де я ких ве ли ких містах. На західних укр а -
їнських зем лях діяли за ко ни тих країн, під чиїм па ну ван ням пе ре бу ва ли на
той час їхні на ро ди (по льське, ру му нське, уго рське чин не за ко но да вство).

Най послідовнішим було соціаль не за ко но да вство на чесь ко-сло ваць -
ких те ре нах. Так, на За кар патті до 1924 року був чин ним уго рський за кон
1907 року про об ов’яз ко ве стра ху ван ня робітників від хво ро би, інвалідності
та на старість. 1924 року за кон був уніфіко ва ний для всієї те ри торії; пізніше
його кілька разів зміню ва ли й до пов ню ва ли, а 1929 року до пов ни ли за ко ном 
про пенсійне за без пе чен ня сто сов но служ бовців.

Соціаль ну до по мо гу здійсню ва ли та кож на селі — з боку се ля нської гро -
ма ди на за са дах са мов ря ду ван ня. Гро ма да, як пра ви ло, мала сирітську раду
й сирітсько го суд дю, а та кож при тул ки для убо гих. Укр аїнська цер ква та кож 
була своєрідним соціаль но-освітнім осе ред ком, що поєдну вав у собі храм,
шко лу й шпи таль. На по чат ку XX століття ве ли ку соціаль ну ро бо ту ви ко ну -
ва ло куль тур но-освітнє то ва рис тво “Просвіта”. У 1918 році в Києві було
зор ганізо ва но Укр аїнське то ва рис тво Чер во но го Хрес та, яке відігра ва ло
знач ну роль у за без пе ченні до по мо ги біжен цям, інвалідам, дітям-си ро там,
військо во по ло не ним, влаш то ву ва ло шпи талі, пун кти хар чу ван ня, здійсню -
ва ло санітар ну освіту на се лен ня.

До 1917 року в Росії соціаль не за без пе чен ня лю дей по хи ло го віку вза га -
лі ґрун ту ва ло ся не на підставі вра ху ван ня віку, а на підставі втра ти  праце -
здатності й інвалідності. Нез ва жа ю чи на те, що чи ма ло країн Євро пи вже на
по чат ку XX століття по ча ли за про вад жу ва ти соціаль не стра ху ван ня за вi -
ком, в Росії, а далі й у СРСР, на стан ня ста рості як стра хо вий ви па док до 1929 
року не вхо ди ло до сфе ри соціаль но го стра ху ван ня, окрім пев них ка те горій
працівників, для яких пенсійне за без пе чен ня за віком по ча ли за про вад жу -
ва ти тро хи раніше. Так, вик ла дачі ви щих на вчаль них за кладів від 1924 року
були охоп лені пенсійним за без пе чен ням за старістю при до сяг ненні ними
віку 65 років, робітни ки тек стиль ної про мис ло вості — з 1928-го, за й няті у
провідних га лу зях важ кої про мис ло вості й транс пор ту — з 1929-го. Тоб то
пенсійне за без пе чен ня, по в’я за не з віком, на той час не мало то таль но го ха -
рак те ру. Лише з 1932 року після про ве де но го об сте жен ня робітників, які ви -
хо ди ли на пенсію че рез інвалідність із втратою пра цез дат ності, таке  забез -
печення було по ши ре но на робітників усіх га лу зей на род но го  гос по дарства.
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Соціаль не за без пе чен ня се лян вза галі не вхо ди ло до дер жав ної сис те ми
і здійсню ва ло ся за ра ху нок організацій се ля нської взаємо до по мо ги, ство -
рен ня яких пе ре дба ча ло ся По ло жен ням про се лянські то ва рис тва взаємо -
до по мо ги від 28 ве рес ня 1924 року. Після ко лек тивізації ви ник ли нові фор -
ми соціаль но го за без пе чен ня кол гос пників. Було скла де но Примірний Ста -
тут кол гос пу, який пе ре дба чав ство рен ня у кол гос пах фон ду до по мо ги пре -
старілим і не пра цез дат ним кол гос пни кам.

Прав ля ча партія більшо виків, що при й шла до вла ди у 1917 році і мо но -
полізу ва ла її, вже з пер ших днів роз по ча ла різно манітні соціальні ек спе ри -
мен ти свої ми ре во люційни ми ме то да ми, ліквіду вав ши пер шою чер гою сис -
те му соціаль но го стра ху ван ня та соціаль но го за без пе чен ня, що існу ва ла
раніше, і роз по ча ла бу ду ва ти нову, влас ну сис те му.

За га лом у період 1917–1922 років у сфері соціаль но го за без пе чен ня
було ухва ле но по над 100 нор ма тив них актів, більшість з яких по ши рю ва ла -
ся і на Украї ну. На ве ду деякі з них, зок ре ма ті, що сто су ють ся пенсійно го за -
без пе чен ня.

Так, 8 лис то па да 1917 року З’їздом робітни чих і со лда тських де пу татів
було ухва ле но Дек рет про зем лю, за яким зем ле ро би, які внаслідок ста рості
або інвалідності на зав жди втра ти ли мож ливість осо бис то об роб ля ти зем лю, 
втра ча ли пра во ко рис ту ва ти ся нею, на томість от ри му ю чи від дер жа ви пен -
сійне за без пе чен ня. У разі не пра цез дат ності три валістю до двох років сіль -
ська гро ма да зо бов ’я зу ва ла ся до по ма га ти своєму чле нові шля хом гро ма д -
сько го об робітку землі. Про те на пи са не на па пері так і за ли ши ло ся гас лом,
яке ніколи не було втілене у жит тя.

21 лис то па да 1917 року РНК ухва ли ла Дек рет “Про збільшен ня пенсій
робітни кам, які по страж да ли від не щас них ви падків”. Цей до ку мент за -
фіксу вав наміри більшо виків суттєво змінити чин ний за кон про стра ху ван -
ня робітників від не щас них ви падків від 23 чер вня 1912 року на за са дах
робітни чої стра хо вої про гра ми, з пер спек ти вою по ши ри ти стра ху ван ня на
всі ка те горії робітників, відшко ду ва ти по вний за робіток, доз во ли ти  само -
врядування за стра хо ва ним і пе ре да чу спра ви ек спер ти зи по каліче них ліка -
рям, об ра ним від робітни чих організацій. У зв’яз ку із по до рож чан ням жит тя 
цим са мим дек ре том всім пенсіоне рам унаслідок не щас них ви падків, що
мали місце до 1917 року включ но, з 1 січня 1917-го було збільше но пенсії на
100% за ра ху нок пенсійно го фон ду, який на пов ню вав ся впро довж трьох
років коміте та ми із за пас но го капіталу, вільних за лишків від опе рацій, а в
разі не дос тат ності — за ра ху нок до дат ко вих внесків під приємців.

У лис то паді 1917 року на бра ло чин ності “Уря до ве повідом лен ня про
соціаль не стра ху ван ня”, згідно з яким було ска со ва но на явні на той час
різно манітні стра хові то ва рис тва та інші чинні орга ни до по мо ги, відбув ся
пе ре роз поділ коштів та май на на ко ристь дер жа ви, й остан ня повністю мо -
но полізу ва ла стра хо ву сфе ру.

1 груд ня 1917 року РНК опри люд ни ла Пос та но ву “Про розміри ви на го -
ро ди на род них комісарів і ви щих служ бовців та чи нов ників” і до ру чи ла
Міністе рству фінансів та всім окре мим коміса рам не гай но вив чи ти кош то -
ри си міністерств і урізати всі не помірно ви сокі жа лу ван ня та пенсії. А згідно
з Дек ре том РНК від 24 груд ня 1917 року “Про при пи нен ня ви дачі пенсій, що 
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пе ре ви щу ють 300 руб.” було зни же но щомісячні пенсійні вип ла ти, які пе ре -
ви щу ва ли за зна че ну суму. Мак си мальні пенсії осо бам та ро ди нам вста нов -
лю ва ли ся у розмірі не більш як 300 руб.

20 груд ня 1917 року РНК ухва ли ло Пос та но ву “Про при пи нен ня ви дачі
утри ман ня ко лишнім чле нам Дер жав ної ради”, якою ска со ву ва лось утри -
ман ня членів Дер жав ної ради, яке про дов жу вав над а ва ти Тим ча со вий уряд.
Не от ри мані суми не підля га ли ви дачі, і ко лишнім чле нам Дер жав ної ради
про по ну ва ли звер та ти ся на за галь них підста вах за при зна чен ням пенсії до
На род но го комісаріату опіки із над ан ням відо мос тей про свій май но вий
стан.

24 груд ня 1917 року ВЦВК і РНК за твер ди ли “По ло жен ня про стра ху -
ван ня на ви па док без робіття”, яким упер ше в країні було впро вад же но
соціаль не за без пе чен ня без робітних. Воно по ши рю ва ло ся на всіх робіт -
ників і служ бовців, які пра цю ва ли сво го часу за на й мом, за ви нят ком тих
осіб, за робіток яких пе ре ви щу вав тримісяч ний за робіток у певній місце -
вості. До по мо гу у зв’яз ку з без робіттям ви да ва ли по чи на ю чи з чет вер то го
дня без робіття у розмірі се ред ньої под ен ної за робітної пла ти для пев ної
місце вості, але не більше за той за робіток, який от ри му вав пе ред тим без -
робітний. До по мо гу вип ла чу ва ли із місце вих кас без робітних.

4 січня 1918 року ЦВК Рад робітни чих, со лда тських і се ля нських де пу -
татів ухва лив Дек рет “Про стра ху ван ня на ви па док хво ро би”. Стра ху ван ня
по ши рю ва ло ся на всіх осіб, які пра цю ва ли за на й мом, окрім тих, що обійма -
ли на підприємстві вищі по са ди, й осіб вільних про фесій, які мали за робіток, 
що втричі пе ре ви щу вав се редній за робіток робітників пев ної місце вості.
Пред ме та ми стра ху ван ня виз на ва ли ся ліка рська (ме дич на) до по мо га і гро -
шові до по мо ги. Лікар няні каси ви да ва ли гро шові до по мо ги: 1) на ви па док
хво ро би учас ників каси, що суп ро вод жу ва ла ся втра тою пра цез дат ності;
2) на ви па док по логів учас ниць — вагітним і по роділлям; 3) на ви па док
смерті учас ників — на їх по хо ван ня. Гро шові до по мо ги ви да ва ли з пер шо го
дня втра ти пра цез дат ності і до оду жан ня у розмірі по вно го за робітку. До по -
мо гу у зв’яз ку з по ло га ми ви да ва ли упро довж 8 тижнів до по логів і 8 тижнів
після по логів. Гро шо ва до по мо га на по хо ван ня ста но ви ла 30-крат ний се -
редній ден ний за робіток для пев ної місце вості. Ви да ми ме дич ної до по мо ги
виз на ва ли ся: 1) пер вин на до по мо га у разі рап то вих за хво рю вань і не щас них
ви падків; 2) ам бу ла тор не ліку ван ня; 3) ліку ван ня вдо ма; 4) до по мо га у разі
по логів; 5) ліку ван ня у лікар нях з по вним утри ман ням хво рих; 6) са на тор не
і курортне лікування.

31 жов тня 1918 року РНК за твер ди ла По ло жен ня про соціаль не за без -
пе чен ня тру дя щих, у яко му впер ше було вве де но в обіг по нят тя “соціаль не
за без пе чен ня”. Воно пе ре дба ча ло зок ре ма: 1) за без пе чен ня ліками й над ан -
ня всіх видів ме дич ної (ліка рської) та іншої до по мо ги, до по мо гу у ви пад ку
по логів усім осо бам, які її по тре бу ють; 2) до по мо гу у зв’яз ку з тим ча со вою
втра тою пра цез дат ності; 3) пенсії у зв’яз ку з постійною втра тою пра цез дат -
ності че рез каліцтво, хво ро бу чи старість; 4) до по мо гу у зв’яз ку з без -
робіттям; 5) до по мо гу на по хо ван ня. До ца ри ни соціаль но го за без пе чен ня
та кож на ле жа ла профілак ти ка за хво рю вань, травм і по м’як шен ня їхніх на -
слідків. За без пе чен ню підля га ли всі без ви нят ку осо би, дже ре лом існу ван ня 

Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг, 2015, 1 91

Про соціаль ний за хист і пенсійне за без пе чен ня в Україні: до історії пи тан ня



яких була влас на пра ця, без експлу а тації чу жої, а та кож чле ни їхніх сімей.
Кош ти ліквідо ва них стра хо вих та бла годійних організацій, фондів, націо -
налізо ва них підприємств тощо було пе ре да но до Фон ду соціаль но го за без -
пе чен ня. Пос ту по во фор му ва ла ся адміністра тив на сис те ма соціаль но го за -
без пе чен ня.

У червні 1918 року відбув ся І з’їзд комісарів соціаль но го за без пе чен ня,
який виз на чив організаційну струк ту ру управління соціаль ним за без пе чен -
ням, його цен траль них, гу б ернських і повіто вих органів. На цьо му з’їзді бу -
ло зроб ле но спро бу роз ме жу ва ти по вно ва жен ня На род но го комісаріату со -
ціаль но го за без пе чен ня (НКСЗ) з інши ми відо мства ми, які пра цю ва ли в цій 
сфері, зок ре ма, із Комісаріатом праці, Комісаріатом зем ле ро бства, Бір жею
праці тощо, за для за побіган ня дуб лю ван ню функцій. Сло вом, НКСЗ став
тим орга ном, який ви ко ну вав функції соціаль но го за без пе чен ня і  ви значав
стра тегію дер жав ної соціаль ної до по мо ги на за са дах кла со во го під хо ду.

За га лом до бе рез ня 1918 року було окрес ле но го ловні на пря ми діяль -
ності у ца рині дер жав но го соціаль но го за без пе чен ня — ви да ча про до воль -
чих пайків ро ди нам фрон то виків, при зна чен ня пенсій інвалідам війни то -
що. А з квітня роз по ча ла ся цілес пря мо ва на дер жав на підтрим ка ма ло за без -
пе че них та нуж ден них верств на се лен ня че рез НКСЗ. Згідно із по ло жен ням
про соціаль не за без пе чен ня тру дя щих, пра во на от ри ман ня до по мо ги з боку
дер жа ви мали лише осо би, “дже ре лом існу ван ня яких була влас на пра ця, без 
експлу а тації чу жої”. Нове за ко но да вство вста нов лю ва ло основні види со -
ціаль но го за без пе чен ня, на які мог ло роз ра хо ву ва ти тру до ве на се лен ня: ме -
дич на до по мо га, ви да ча до по мо ги і пенсій (у зв’яз ку зі старістю, втра тою
пра цез дат ності, вагітністю, на род жен ням дітей).

Аксіома тич ним є основ ний при нцип більшо виків сто сов но того, що вла -
да на й кра ще за все утри мується на баг не тах армії. Відповідно до цьо го при -
нци пу армії та військо вос луж бов цям приділяли ве ли ку ува гу, про що свід -
чить низ ка до ку ментів:

1) Пос та но ва РНК від 29 груд ня 1917 року “Про ви да чу про цен тних до -
ба вок до пенсії військо во-поніве че них” (офіцерів-інвалідів ста рої армії по -
збав ля ли їхніх пенсій і пе ре во ди ли на пенсії, вста нов лені для со лдатів);

2) Дек рет РНК від 28 січня 1918 року “Про організацію Робітни чо-Се -
ля нської Чер во ної Армії”, за яким воїнів РСЧА бра ли на по вне дер жав не за -
без пе чен ня, і вони от ри му ва ли 50 руб. щомісяця, а не пра цез дат них членів
сімей со лдатів РСЧА за без пе чу ва ли всім не обхідним за місце ви ми спо жив -
чи ми нор ма ми;

3) Дек рет РНК від 11 лю то го 1918 року “Про організацію Робітни чо-Се -
ля нсько го Чер во но го Фло ту”, який пе ре дба чав роз пуск ста ро го фло ту і
ство рен ня но во го, по ря док за без пе чен ня служ бовців фло ту та стра ху ван ня
їх за ра ху нок дер жа ви на ви па док хво ро би, каліцтва, інвалідності, смерті;

4) Дек рет РНК від 2 сер пня 1918 року “Про ви да чу про до воль чо го пай ка 
сім’ям со лдатів дійсної служ би і дос тро ко во го при зо ву і про збільшен ня ди -
тя чо го пай ка”, відповідно до яко го пра во на па йок от ри му ва ли  непраце -
здатні чле ни сімей со лдатів, які не мали за собів до існу ван ня, а на ди тя чий
про до воль чий па йок — їхні діти (до 5 років) у розмірі пай ка до рос лих;
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5) Дек рет РНК від 7 сер пня 1918 року “Про пенсійне за без пе чен ня со -
лдатів Робітни чо-Се ля нської Чер во ної Армії і їхніх сімей”;

6) Пос та но ва РНК від 16 лис то па да 1918 року “Про гро шо ве за без пе чен -
ня військо во по ло не них і їхніх сімей”;

7) Дек рет РНК від 24 груд ня 1918 року “Про за без пе чен ня чер во но -
армійців і їх сімей”;

8) Інструкція про по ря док за без пе чен ня сімей чер во но армійців до по мо -
га ми і жит лом, за твер дже на Пос та но вою РНК від 2 січня 1919 року;

9) Дек ре ти РНК від 21 січня 1919 року “Про за без пе чен ня со лдатів
Робітни чо-Се ля нської Чер во ної Армії до бо вим за без пе чен ням” та “Про по -
ши рен ня дії дек ретів про пенсійне за без пе чен ня со лдатів Чер во ної Армії та
їхніх сімей на інші ка те горії військо вос луж бовців”;

10) По ло жен ня про соціаль не за без пе чен ня інвалідів-чер во но армійців і
їхніх сімей, за твер дже не Дек ре том РНК від 28 квітня 1919 pоку;

11) Дек ре ти РНК від 8 трав ня 1919 року “Про виз нан ня доб ро воль ця ми
робітників, се лян і служ бовців, при зва них у Чер во ну Армію за Пос та но ва ми 
комітетів РКП(б), про фесійних спілок і во лос них ви ко нав чих комітетів” та
“Про за без пе чен ня доб ро вольців”;

12) Дек рет РНК від 27 трав ня 1919 року “Про збільшен ня гро шо вої до -
по мо ги сім’ям чер во но армійців”;

13) Дек рет РНК від 11 ве рес ня 1919 року “Про збільшен ня до по мог чле -
нам сімей чер во но армійців”;

14) Дек ре ти РНК від 16 чер вня 1920 року “Про зрівнян ня гро шо вої до -
по мо ги (пай ка) сім’ям військо во по ло не них ста рої армії з гро шо вою до по мо -
гою сімей чер во но армійців” та “Про збільшен ня гро шо вої до по мо ги сім’ям
чер во но армійців”;

15) Дек рет РНК від 5 сер пня 1920 року “Про ви да чу од нора зо вої до по -
мо ги й іншо го за без пе чен ня військо вос луж бов цям Чер во ної Армії і Фло ту,
що по вер та ють ся з по ло ну”;

16) Дек рет РНК від 14 бе рез ня 1921 року “Про по ши рен ня на осіб ко -
ман дно го скла ду й адміністра тив но-гос по да рської служ би на фронті пра ва
на за без пе чен ня сімей гро шо вою до по мо гою нарівні із сім’я ми чер во но -
армійців”.

Вод но час удос ко на лю ва ли ся та при сто со ву ва ли ся до но вих умов нор -
ма тивні акти та до ку мен ти щодо за без пе чен ня у ви пад ку тим ча со вої не пра -
цез дат ності. До цих пра во вих до ку ментів на ле жать Пос та но ва РНК від 23
трав ня 1919 року “Про по ря док ви дачі гро шо вих до по мог у ви пад ках тим ча -
со вої втра ти пра цез дат ності”, Дек рет РНК від 12 сер пня 1920 року “Про ви -
да чу до по мог у ви пад ку тим ча со вої втра ти пра цез дат ності”, Дек рет РНК від
14 жов тня 1921 року “Про за без пе чен ня робітників і служ бовців у разі тим -
ча со вої не пра цез дат ності” [Теорія пра ва, 2005: с. 320].

Склад на еко номічна си ту ація, у якій опи ни ла ся на той час мо ло да  ра -
дян ська дер жа ва, роз ру ха, що па ну ва ла у країні в пе рехідний період, на -
слідки гро ма дя нської війни, ліквідація ста рої сис те ми опіки та до по мо ги
тощо зму си ли дер жа ву приділяти більше ува ги інвалідам. Так, спільною по -
ста но вою На род них комісаріатів охо ро ни здо ров ’я, соціаль но го за без пе чен -
ня й освіти від 26 лис то па да 1920 р. “Про соціаль не за без пе чен ня глу -
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хонімих і сліпих” було роз ме жо ва но ком пе тенції цих відомств з опіки глу -
хонімих та сліпих. Ура хо ву ю чи, що однією з при чин інвалідності є старість,
На род ний ко місаріат праці своєю Пос та но вою від 15 чер вня 1919 року “Про
облік і огляд робітників і служ бовців, що втра ти ли пра цез датність вна слi -
док по хи ло го віку” за про по ну вав усім дер жав ним, гро ма дським і при ват ним 
підприєм ствам, уста но вам здійсни ти облік усіх робітників і служ бовців, які
втра ти ли пра цез датність внаслідок по хи ло го віку (60 років) і не при дат них
до ро бо ти. Всі ці осо би підля га ли огля ду з боку бюро ліка рської ек спер ти зи
місце вих підвідділів соціаль но го за без пе чен ня й охо ро ни праці або на яв них
ліка рських кас. При втраті робітни ка ми і служ бов ця ми 60% пра цез дат ності
їх звільня ли з ро бо ти і при зна ча ли їм пенсію. Дек ре том РНК від 27 жов т ня
1919 року “Про вста нов лен ня од но стай них норм соціаль но го за без пе чен ня
інвалідів праці і війни” були виз на чені єдині нор ми ви дачі пенсій як для
інвалідів праці, так і для інвалідів гро ма дя нської і імперіалістич ної війн
відповідно до По ло жен ня від 31 жов тня 1918 року про соціаль не за без пе -
чен ня тру дя щих. Пос та но ва РНК від 24 жов тня 1921 року “Про по ря док
обліку і роз поділу не пов ної праці інвалідів (праці і війни)” доз во ля ла ін -
валідам праці і війни 4-ї та 5-ї груп пра цю ва ти, і це пи тан ня роз в’я зу ва ло ся
че рез відділи соціаль но го за без пе чен ня ви ко нав чих комітетів. На дос тупні
ро бо ти інвалідів на прав ля ли пер шою чер гою (вони мали пе ре ва ги пе ред
здо ро ви ми без робітни ми). У разі доб ровільно го за ли шен ня ро бо ти інваліди 
по збав ля ли ся пра ва на соціальне забезпечення.

Відповідно до чин но го за ко но да вства, інваліди 1–3 груп за без пе чу ва ли -
ся пенсією у гро шо во му еквіва ленті. Інваліди 4–6 груп от ри му ва ли до по мо -
гу, пе ре дба че ну для без робітних. За по ста но вою УпНКП УСРР від 23 квіт -
ня 1923 року, орга ни соціаль но го стра ху ван ня у разі зго ди інвалідів гро шові
пенсії чи до по мо гу на ту рою мог ли замінити на розміщен ня їх в інва лідні
уста но ви (бу дин ки для інвалідів, при тул ки, ко лонії, май стерні тощо) або на
вклю чен ня їх до скла ду інвалідних ви роб ни чих чи ви роб ни чо-спо жив чих,
ко о пе ра тив них та інших об’єднань, які утри му ва ли ся за ра ху нок стра хо вих
органів.

В Україні в лю то му 1919 року з ме тою цен тралізо ва ної організації до по -
мо ги не пра цез дат ним і гро ма дя нам, по збав ле ним за собів існу ван ня, для
всіх організацій та уста нов з пи тань соціаль но го за без пе чен ня було ство ре -
но цен траль ний орган — На род ний Комісаріат соціаль но го за без пе чен ня
УРСР. На місцях діяли відповідно гу бернські та уїзні відділи  соцзабез -
печення.

Зап ро вад жен ня но вої еко номічної політики (НЕП) у зв’яз ку із кри тич -
ним ста ном на род но го гос по да рства у 1920–1921 ро ках і пе ре хо дом під -
приємств на за са ди гос проз ра хун ку спри чи ни ло заміну соціаль но го за без -
пе чен ня робітників на соціаль не стра ху ван ня (відповідно до Дек ре ту “Про
соціаль не стра ху ван ня осіб, за й ня тих на й ма ною пра цею”). Го лов ни ми на -
пря ма ми діяль ності НКСЗ ста ли: за без пе чен ня се ля нства та осіб “са мо -
стійної праці” у по ряд ку об ов’яз ко вої взаємо до по мо ги; ко о пе рація інвалідів;
соціаль не стра ху ван ня робітників; дер жав не за без пе чен ня ро дин чер во но -
армійців у містах. Ра зом із цим орга нам НКСЗ до ру ча ли ся: над ан ня “до по -
мо ги жер твам конт рре во люції”, політич ним емігран там, політич ним біжен -
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цям та їхнім сім’ям, бо роть ба з жеб рац твом, про сти туцією та спе ку ляцією,
до по мо га під час стихійних лих, опіка та піклу ван ня. Для цьо го при гу б ерн -
ських НКСЗ були ство рені спеціальні відділи, які за й ма ли ся за без пе чен ням 
цих ка те горій осіб ро бо тою, жит лом, одя гом, ме дич ною та гро шо вою до по -
мо гою, на прав лен ням дітей до при тулків тощо. У бо ротьбі із про сти туцією
орга ни НКСЗ співпра цю ва ли з Нар ко ма том охо ро ни здо ров ’я, а у бо ротьбі
із жеб рац твом — із Нар ко ма том праці. Основ ним ме то дом бо роть би та ви -
коріне ння цих соціаль них хво роб вва жа ли пра цю у спеціалізо ва них тру до -
вих та ліку валь но-ви хов них за кла дах. Про те чи сельність цих ка те горій осіб
не змен шу ва лась, оскільки орга ни соціаль ної до по мо ги були не в змозі охо -
пи ти всю кількість нуж ден них, а мізерні розміри соціаль ної до по мо ги навіть 
тим, хто її от ри му вав, зму шу ва ли лю дей зно ву по вер та ти ся до жеб рац тва
або проституції.

Одним із важ ли вих на прямів діяль ності дер жав них органів соціаль но го
за без пе чен ня у 1920-ті роки була бо роть ба з ди тя чою без при тульністю.
Проб ле му со тень ти сяч без при туль них дітей роз в’я зу ва ли че рез відкрит тя
ди тя чих бу динків, організацію тру до вих ко мун, ви хов них ко лоній, де за без -
пе чу ва ли ся гідні умо ви для фізич но го існу ван ня та здійсню ва ли на вчан ня
та ви хо ван ня. Так, у липні 1920 року Нар ком прос УРСР опри люд нив “ Де -
кла рацію про соціаль не ви хо ван ня дітей”, якою виз на ча ли ся основні при н -
ци пи політики дер жа ви у га лузі освіти й ви хо ван ня мо ло до го по коління у
дусі ко мунізму, ко лек тивізму. Окремі пи тан ня у до ку менті трак ту ва ли ся з
по зиції “відми ран ня шко ли”; на томість ре ко мен ду ва ли ся ди тячі бу дин ки та
ди тячі ко му ни, жит тя про го ло шу ва ло ся го лов ним підруч ни ком, при мен шу -
ва ла ся роль сім’ї у ви хо ванні дітей (відповідно до мод ної на той час ідеї про
не ми ну че відми ран ня сім’ї за умов соціалізму). У цьо му кон тексті зга дай мо
хрес то матію відо мо го ра дя нсько го пе да го га А.Ма ка рен ка, який за й мав ся
по шу ка ми шляхів соціаль но го ви хо ван ня і вис ту пав про ти вульґари зації
ідей соціаль но го ви хо ван ня, та вик рив лен ня їх на прак тиці, вва жав, що на й -
прий нятнішим ти пом на вчаль но-ви хов но го за кла ду є тру до ва ко лонія, де
мож на ство ри ти всі умо ви для ви хо ван ня но вої лю ди ни, ра дя нсько го гро ма -
дя ни на, ко лек тивіста.

Про те із се ре ди ни 1920-х років ра дя нська дер жа ва змінила став лен ня до
без при туль них, згор та ю чи політику соціаль ної підтрим ки та до по мо ги цій
ка те горії не за хи ще них. Ди тячі бу дин ки по ча ли за кри ва ти, дітей ви ни щу ва -
ли у пря мо му ро зумінні цьо го сло ва: за га няли у то варні ва го ни та відправ ля -
ти да ле ко за межі міст, за ли ша ю чи їх там у відчеп ле них за чи не них ва го нах і
приріка ю чи тим са мим на смерть. За свідчен ням ко лишніх без при туль них
опи са но ви па док, коли в Одесі дітей по са ди ли на бар жу і відпра ви ли по
морю наче на про гу лян ку, а се ред моря по ски да ли у воду [Ва щен ко, 1999:
с. 70–80].

Відбу ва ли ся суттєві зміни у соціаль но му за без пе ченні окре мих ка те -
горій осіб. Так, Дек рет РНК від 26 квітня 1919 року “Про ска су ван ня ста рих
пенсій і про пенсійне за без пе чен ня ста рих пенсіонерів” при пи нив вип ла ту
пенсій за ста ри ми (ца рськи ми) за ко на ми і за про ва див пе ре гляд їх згідно з
По ло жен ням про дер жав не за без пе чен ня тру дя щих від 31 жов тня 1918 року
і Дек ре том РНК від 18 лис то па да 1919 року “Про ану лю ван ня до го ворів
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стра ху ван ня жит тя”, за яки ми всі не пра цез датні й не пов нолітні осо би, по -
збав лені стра хо вої ви на го ро ди внаслідок ану лю ван ня до го ворів, підля га ли
соціаль но му за без пе чен ню з боку органів На род но го комісаріату праці і
соціаль но го за без пе чен ня на за галь них підставах.

21 січня 1921 року Дек ре том РНК “Про соціаль не за без пе чен ня ро -
бітників і служ бовців та членів їхніх сімей” було вне се но зміни і до пов нен ня
до чин них дек ретів і по ста нов. До по мо гу в разі втра ти не пра цез дат ності
при зна ча ли од но му із пра цез дат них членів сім’ї, за й ня то му до машнім гос -
по да рством чи дог ля дом за дітьми віком до 12 років. Та кож вста нов лю ва ла -
ся гро шо ва до по мо га чле нам сім’ї, що пе ре бу ва ли на утри манні робітників і
служ бовців у разі їхньої не пра цез дат ності (хво ро ба, вагітність, по ло ги) у
розмірі се ред ньої та риф ної став ки. Для дог ля ду за но вона род же ни ми над а -
ва ли од нора зо ву до дат ко ву до по мо гу в розмірі місяч ної основ ної до по мо ги.
У разі смерті го ду валь ни ка вста нов лю ва лись пенсії: на одну осо бу — у роз -
мірі мінімаль ної та риф ної став ки і на кож ну на ступ ну осо бу — в розмірі по -
ло ви ни мінімаль ної та риф ної став ки, але не більш як два мінімуми на всю
сім’ю. Зник нен ня безвісти прирівню ва ло ся до смерті го ду валь ни ка. Оскіль -
ки тру до ва по винність роз по чи на ла ся з 16 років, то з цьо го віку при зна ча ло -
ся і соціаль не за без пе чен ня. Та кож пе ре дба ча ли ся гро шові до по мо ги чле -
нам сімей чер во но армійців та мобілізо ва них за тру до вою повинністю.

Дек ре том РНК від 15 лис то па да 1921 року “Про соціаль не стра ху ван ня
осіб, за й ня тих на й ма ною пра цею” зно ву було вве де но соціаль не стра ху ван -
ня осіб, за й ня тих на й ма ною пра цею, яке по ши рю ва ло ся на всі ви пад ки тим -
ча со вої та постійної втра ти пра цез дат ності, ви пад ки без робіття і на ви па док
смерті, а та кож пе ре дба ча ли ся відповідні до по мо ги та пенсії. За цим дек ре -
том пенсійне за без пе чен ня по ча ли здійсню ва ти для робітників і служ бовців
за при нци пом соціаль но го стра ху ван ня, а для військо вос луж бовців та ін -
ших ка те горій гро ма дян — за сис те мою соціаль но го за без пе чен ня. На се ля н -
ство пенсійна сис те ма не по ши рю ва ла ся.

Пра во на от ри ман ня пенсій з інвалідності мали за й няті на й ма ною пра -
цею робітни ки та служ бовці, які втра ти ли пра цез датність під час ро бо ти або
впро довж од но го року з дня її при пи нен ня чи в період от ри ман ня до по мо ги
із без робіття. При цьо му для от ри ман ня пенсії з інвалідності че рез старість
за стра хо вані осо би мали відпра цю ва ти за на й мом на різних підприємствах
та уста но вах не менш як 8 років. До ста жу ро бо ти не за ра хо ву ва ла ся служ ба
в жан д армських та поліце йських управліннях, в царській армії та у ла вах
слу жи телів куль ту.

9 груд ня 1921 року РНК опри люд ни ла Дек рет “Про соціаль не за без пе -
чен ня членів сімей тру дя щих у разі смерті го ду валь ни ка”, у яко му було  ви -
значено коло не пра цез дат них осіб, які на ле жать до членів сім’ї по мер ло го
го ду валь ни ка, а саме: не пов нолітні (до 16 років) діти, бра ти і сес три — круглі 
си ро ти; дру жи на у разі не пра цез дат ності чи на яв ності дітей віком до 8 років;
не пра цез датні бать ки, якщо вони пе ре бу ва ли на утри манні покійно го або
зник ло го безвісти, за умо ви, що у всіх цих сім’ях немає інших пра цез дат них
осіб. Неп ра це з дат ни ми вва жа ли та кож осіб, відне се них орга на ми ліка рської 
ек спер ти зи до пер ших трьох груп інвалідності.
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Вод но час ра дя нська вла да, всу пе реч про го ло ше но му нею при нци пу рів -
ності, зго дом роз по ча ла роз роб лен ня спеціаль но го за ко но да вства щодо пер -
со наль них (по си ле них) пенсій, що не підля га ло ши ро ко му роз го ло су і сто -
су ва ло ся окре мих ка те горій осіб. Пер шим нор ма тив ним ак том у цій сфері
вва жа ють Дек рет РНК від 16 лип ня 1920 року “Про пенсії осо бам, які ма ють
особ ливі за слу ги пе ред робітни чо-се ля нською ре во люцією”. Вста нов лен ня
цих особ ли вих за слуг пе ред робітни чо-се ля нською ре во люцією бу ло по кла -
де но на відповідні цен тральні орга ни ра дя нської вла ди. Пенсії у зв’яз ку з
інвалідністю, а та кож пенсії у разі втра ти цих осіб як го ду валь ників при зна -
ча лись у розмірі не більш як 4-крат ної се ред ньої та риф ної став ки із роз ра -
хун ку: на од но го не пра цез дат но го чле на сім’ї у розмірі двок рат ної се ред ньої
та риф ної став ки, на двох осіб — трьох крат ної, на трьох і більше членів
сім’ї — чо ти рик рат ної се ред ньої та риф ної став ки. Такі пенсії  при значав На -
род ний комісаріат соціаль но го за без пе чен ня за ра ху нок своїх кредитів.

Дек ре том РНК від 5 груд ня 1921 року “Про по си лені пенсії” було вста -
нов ле но но вий по ря док при зна чен ня цих по си ле них пенсій. Їх при зна ча ли у 
разі по вної втра ти пра цез дат ності осо бам, які ма ють ве ликі за слу ги у ре во -
люційній діяль ності або особ ли во ви датні за слу ги у сфері на уки і мис тец тва, 
літе ра ту ри і техніки, якщо ро бо та цих осіб має за галь но дер жав ний ха рак тер; 
осо бам, які своєю ре во люційною, ра дя нською і про фесійною діяльністю
при нес ли знач ну ко ристь Рес публіці або у своїй ро боті ви я ви ли особ ли ву
відданість служ бо во му об ов’яз ку. У разі смерті цих осіб по си лені пенсії при -
зна ча ли не пов нолітнім і не пра цез дат ним чле нам їхніх сімей, якщо ті пе ре -
бу ва ли на утри манні цих осіб за жит тя. Пенсії, за леж но від ка те горій осіб,
при зна ча ли НКСЗ чи його гу бернські відділи. По си лені пенсії на ра хо ву ва -
ли гу бернські відділи у меж ах від се ред ньої до мак си маль ної та риф ної став -
ки пев ної місце вості з час тко вою або по вною на ту ралізацією,— не більше се -
ред ньої та риф ної став ки пев ної місце вості з час тко вою чи по вною на ту -
ралізацією, а чле нам сімей по мер лих — 2/3 по си ле ної пенсії, що на ле жа ла
або мог ла на ле жа ти померлому.

Згідно з Дек ре том РНК від 28 жов тня 1920 року “Про ви да чу од нора зо -
вих до по мог сім’ям осіб, які мали особ ливі за слу ги пе ред робі тничо- се -
лянською ре во люцією”, у разі смерті та ких осіб, їхнім сім’ям окрім пенсій
ви да ва ли од нора зо ву до по мо гу в розмірі не більш як п’ят над ця тик рат ної
місяч ної та риф ної став ки.

Дек ре том від 20 січня 1920 року “Про вста нов лен ня по си ле них пенсій
для пре старілих і інвалідів-пе да гогів” для осіб, які мали особ ливі за слу ги у
сфері на род ної освіти, РНК вста но ви ла по си лені пенсії подвійно го розміру
порівня но із пенсійни ми нор ма ми, вста нов ле ни ми По ло жен ням про со -
ціаль не за без пе чен ня тру дя щих. Особ ливі за слу ги виз на ча ли гу бернські
ви ко навчі комітети за под ан ням гу б ернських відділів на род ної освіти.

Ра дя нська вла да та кож ре фор му ва ла орга ни опіки, які діяли за часів ца -
риз му. Так, Дек ре том РНК від 5 січня 1918 року було ска со ва но комітети
військо во по ра не них і спра ви до по мо ги пе ре да но Все російській спілці по -
каліче них воїнів. На весні 1918 року було утво ре но На род ну раду соціаль но -
го за без пе чен ня та обліково-по зич ко вий комітет соціаль но го за без пе чен ня.
На род ний комісаріат дер жав ної опіки пе рей ме ну ва ли на На род ний ко -
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місаріат соціаль но го за без пе чен ня. Зміну на зви вмо ти во ву ва ли тим, що ста -
ра не відповідала соціалістич ним за вдан ням соціаль но го за без пе чен ня і
була пе ре жит ком ми ну ло го, коли соціаль на до по мо га мала ха рак тер ми лос -
тині та бла годійності.

У лис то паді 1919 року НКП і НКСЗ об’єдна ли в один комісаріат, однак
зго дом, у квітні 1920-го Дек ре том ВЦВК Рад його зно ву розділили на два
комісаріати — НКП і НКСЗ. Функції НКСЗ по ля га ли у соціаль но му за без -
пе ченні ра дя нських гро ма дян, окрім без робітних осіб, та роз в’я занні пи тань
вста нов лен ня за галь них норм до по мог і пенсій, які за ли ши ли ся за НКП. 25
лис то па да 1920 року Дек ре том РНК за без пе чен ня без робітних було пе ре да -
но до НКСЗ.

За да ни ми НКСЗ УСРР, ста ном на 1 лис то па да 1921 року в Україні було 
183 750 пенсіонерів усіх видів, із них у 210 за кри тих уста но вах соціаль но го
за без пе чен ня пе ре бу ва ло 37 516 осіб [Рохлін, 1922: с. 10–14]. За та ких умов
пи тан ня про за без пе чен ня цих ка те горій на се лен ня по ста ло з не а би я кою
гос тро тою, і во че вид ни ло ся, що це за вдан ня є не по силь ним для за зна че них
уста нов із їхніми об ме же ни ми ма теріаль ни ми ре сур са ми.

Тому у жовтні 1926-го Пос та но вою НКП СРСР всю те ри торію СРСР
було поділено на 5 та риф них смуг за рівнем пенсійно го за без пе чен ня. Біль -
шість те ри торії Украї ни, окрім східних про мис ло вих округів, по тра пи ли до
п’я тої — на й ниж чої — та риф ної сму ги із мінімаль ним розміром пенсії. У
січні 1928 року со юзні рес публіки на бу ли пра во са мостійно поділяти окру ги 
за та риф ни ми сму га ми для при зна чен ня пенсій.

Важ ли вим на пря мом соціаль ної до по мо ги була підтрим ка се ля нства.
Оскільки Украї на на ті часи за ли ша ла ся краї ною пе ре важ но аґрар ною, то
в се ре дині 1920-х років се ля нство ста ло важ ли вим об’єктом діяль ності
НКСЗ; зок ре ма, комісаріат ак тив но спри яв організації та ство рен ню інсти -
ту ту се ля нської гро ма дської взаємо до по мо ги, тра диційно при та ман ної
 україн ському се ля нству.

За ко но дав чо цю до по мо гу було впро вад же но у травні 1920 року, а
1922-го вже по всюд но роз гор ну ла ся ро бо та зі ство рен ня се ля нських ко -
мітетів гро ма дської до по мо ги, при зна че них ви ко ну ва ти функції са мо за без -
пе чен ня та опіки над нуж ден ни ми. Ці комітети над а ва ли індивіду аль ну до -
по мо гу чер во но армійцям, інвалідам (гро ши ма, по зи ка ми, фізич ною пра -
цею), організо ву ва ли та здійсню ва ли ко лек тив ну взаємо до по мо гу (гро ма д -
ська оран ка, за пасні скла ди, будівниц тво, підтрим ка шкіл і ліка рень, орга -
нізація хат-чи та лень, бу динків для інвалідів); пра во ву до по мо гу (за хист
інте ресів ма ло за без пе че них при стя гу ванні под атків, наділенні зем лею, лi -
сом). Комітети та кож мали сте жи ти за тим, щоб землі чер во но армійців,
інвалідів, сиріт і бідно ти були об роб лені, до по ма га ли в організації не діль -
ників, не сли відповідальність за “за до во лен ня інших гос по да рських по треб
сиріт, інвалідів, бідно ти, за не до пу щен ня експлу а тації їх кур к ульством”.

Се лянські то ва рис тва взаємо до по мо ги зор ганізо ву ва ли з ме тою ста -
білізації соціаль но го ста но ви ща на селі, адже на ті часи у сільській місце -
вості про жи ва ло по над 80% на се лен ня краї ни, і дер жа ва була не в змозі
утри му ва ти всі не за без пе чені ка те горії се лян за ра ху нок бюд же ту. На від -
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міну від ко лиш ньої се ля нської до по мо ги і взаємо до по мо ги XIX — по чат ку
ХХ століть, організація комітетів ста ла об ов’яз ко вою по винністю.

Вод но час у 1920-ті роки більшо виць ка вла да для кон тро лю над сіль -
ськи ми ра да ми ство ри ла власні аль тер на тивні орга ни із пред став ників най -
бідніших верств се ля нства — комітети не за мож них се лян (КНС, або ком не -
за ми), за ко но дав чо офор млені ВУЦВК 9 трав ня 1920 року. Зав важ мо, що
цьо му пе ре ду ва ло ство рен ня влітку 1918 року Комітетів бідно ти (“Ком бе -
ди”) з ме тою по до лан ня так зва но го кур к ульсько го опо ру; ці комітети кон -
фіску ва ли і пе ре да ли бідним се ля нам 50 млн га землі та знач ну кількість
сільсько гос по да рсько го ре ма нен ту, а зго дом пе ре тво ри ли ся на Ком не за ми,
про го ло шені “організаціями дер жав но го зна чен ня” як опорні пун кти дик та -
ту ри про ле таріату на селі, час ти на адміністра тив но го ме ханізму із ши ро ки -
ми по вно ва жен ня ми, у тому числі ка раль ни ми. Вони за й ма ли ся роз поділом
конфіско ва них па нських та кур к ульських зе мель, при лад дя, ху до би, зер на
між бідня ка ми, а та кож до по ма га ли бідноті об роб ля ти зем лю і зби ра ти вро -
жай. При вступі до ко о пе ра тив них об’єднань чле нам КНС над а ва ли ся пе ре -
ва ги порівня но з інши ми се ля на ми. Після пе ре ви борів керівних органів
сільсько гос по да рської ко о пе рації, що відбу ли ся в 1924–1925 ро ках, се ред
членів правлінь не за мож ни ки ста но ви ли 43%, а у спо живчій ко о пе рації —
50%. Із ча сом, коли ра дя нська вла да міцно утвер ди ла ся на селі, не обхідність
у КНС відпа ла, і з організацій дер жав них їх було пе ре тво ре но на гро мадські,
по збав лені адміністра тив но-гос по да рських функцій. Відтак зна чен ня ком -
не замів по ча ло різко па да ти і 1933 р. за га лом зійшло нанівець.

Іна кше ка жу чи, дер жа ва до по ма га ла одним ка те горіям се лян за ра ху нок
інших, сама нічого не вит ра ча ю чи, хоча под ат ки, сплачу вані се ля на ми, бу ли
на той час го лов ним дже ре лом на пов нен ня Дер жбюд же ту. Вже після утво -
рен ня кол госпів у фор мах соціаль ної до по мо ги на селі відбу ли ся зміни. Зок -
ре ма, каси взаємо до по мо ги кол гос пників віднес ли до сфе ри діяль ності  се -
лян ських то ва риств. Така пе ре орієнтація була по в’я за на з тим, що по чав
окрес лю ва ти ся пе рехід від індивіду аль них ме тодів до по мо ги до ко лек тив них, 
коли кон троль по кла дав ся на на родні комісаріати соціаль но го за без пе чен ня.

Соціаль ний за хист у 30-ті роки ХХ століття

У 1930-ті роки го лов не за вдан ня соціаль но го за без пе чен ня в містах по -
ляг ло у пра цев лаш ту ванні та на вчанні інвалідів, за без пе ченні сімей чер во -
но армійців, над анні пенсій інвалідам війни, сім’ям, чле ни яких за ги ну ли на
війні, не пра цез дат ним; організації кас взаємо до по мо ги, над анні до по мо ги
сліпим і глу хим; спри янні ко о пе ра ти вам інвалідів тощо. У цей період на бу -
ли роз вит ку різно манітні ко о пе ра ти ви та гро мадські організації лю дей з об -
ме же ни ми фізич ни ми мож ли вос тя ми, зок ре ма, було ство ре но то ва рис тво
сліпих та об’єднан ня глу хонімих. Ці гро мадські організації за й ма ли ся орга -
нізацією артілей і ко о пе ра тивів, роз в’я зу ю чи та ким чи ном пи тан ня за лу чен -
ня інвалідів до праці. Ці організації мали низ ку пільг щодо опо дат ку ван ня,
орен ди приміщень, ме ди ко-санітар но го об слу го ву ван ня, ко му наль них  ви -
трат тощо. 1931 року при НКСЗ було ство ре но спеціаль ну Раду із  праце -
влаштування інвалідів. На про мис ло вих підприємствах за рішен ням уря ду
за ними закріплю ва ло ся 2% за галь ної кількості ро бо чих місць.
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Поп ри те, що Украї на за ли ша ла ся краї ною пе ре важ но аґрар ною, вла да
приділяла ува гу на сам пе ред про мис ловій га лузі та її робітни кам. Для поліп -
шен ня доб ро бу ту на ро ду у містах го ловні зу сил ля зо се ред жу ва ли ся на
підви щенні опла ти праці низ ь ко оп ла чу ва ним ка те горіям робітників. Пев -
ною над бав кою до ре аль них до ходів тру дя щих ста ли суспільні фон ди спо -
жи ван ня — вит ра ти на вип ла ти пенсій, сти пендій, опла ту відпус ток, різні
види соціаль них до по мог, на утри ман ня за кладів охо ро ни здо ров ’я, освіти,
куль ту ри.

Роз ви ток на род но го гос по да рства зу мов лю вав підви щен ня рівня пен -
сійно го за без пе чен ня. Так, 1924 року було збільше но розміри пенсій інва -
лідам внаслідок тру до во го каліцтва, 1925-го впро вад же но пенсійне за без пе -
чен ня за вис лу гу років вчи те лям, а 1926-го — роз по ча ла ся пенсійна ди фе -
ренціація за леж но від за робітку.

Упро довж цьо го періоду три ва ло роз роб лен ня за ко но да вства щодо пен -
сійно го за без пе чен ня по ста рості як са мостійно го різно ви ду соціаль но го за -
без пе чен ня. Перші пенсії за старістю було вста нов ле но Пос та но вою Нар -
ком праці СРСР від 5 січня 1928 року для робітників тек стиль ної про мис ло -
вості. Пра во на пенсію вже не за ле жа ло від втра ти пра цез дат ності, а зу мов -
лю ва ло ся до сяг нен ням пев но го віку (60 років — для чо ловіків і 55 — для
жінок) та на явністю пев но го ста жу (25 років для обох ста тей). Розмір пенсії
дорівню вав пенсії інваліда дру гої гру пи, який втра тив пра цез датність че рез
за галь не за хво рю ван ня. У 1928 році це дорівню ва ло двом тре ти нам від по -
вної пенсії, яка, своєю чер гою, ста но ви ла дві тре ти ни від се ред ньо го за -
робітку. Умо вою от ри ман ня пенсії було при пи нен ня ро бо ти на підприємст -
ві тек стиль ної про мис ло вості.

1929 року ЦВК і Рад нар ком СРСР ухва ли ли по ста но ву щодо пенсійно -
го за без пе чен ня та кож для робітників інших провідних га лу зей про мис ло -
вості — гірни чої, енер ге тич ної, ме та лургійної, залізнич но го і вод но го транс -
пор ту. 1930 року Нар ком праці СРСР за твер див Пра ви ла за без пе чен ня по
ста рості, яки ми вста нов лю ва ли ся стаж ро бо ти (25 і 20 років) та пенсійний
вік для чо ловіків і жінок (60 та 55 років відповідно), й відтоді до не дав ньо го
часу ці пра ви ла не зміню ва ли ся. Вони пе ре дба ча ли та кож пільгові умо ви
пенсійно го за без пе чен ня. Вод но час для окре мих ка те горій працівників
(освi тян, ме диків, на уковців, працівників цивільно го повітря но го фло ту)
було за про вад же но пенсійне за без пе чен ня за вис лу гою років.

1929 року було ухва ле но Пос та но ву ЦВК і РНК СРСР про пенсійне за -
без пе чен ня працівників освіти, вчи телів, ме дич них працівників, які пра цю -
ва ли в сільській місце вості і в робітни чих се ли щах. Пос та но вою від 23 лип -
ня 1930 року було вста нов ле но пенсії для аґро номів сільської місце вості, але 
не для се лян.

23 чер вня 1931 року Пос та но вою ЦВК і РНК СРСР “Про соціаль не
стра ху ван ня” вста нов ле но ди фе ренційо ва ний по ря док на ра ху ван ня пенсій.
За ко но давчі акти 1928–1932 років ста ли осно вою для под аль шо го роз роб -
лен ня за ко но да вства сто сов но пенсійно го за без пе чен ня за старістю в на -
ступ ні роки. Так, з 1932 року, після об сте жен ня працівників, які ви хо ди ли
на пенсію че рез інвалідність, при зна чен ня пенсій за старістю по ши ри ло ся
на робітників усіх га лу зей на род но го гос по да рства. Воно охоп лю ва ло всі ка -
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те горії робітників і проісну ва ло без суттєвих змін май же до кінця 80-х років
ХХ століття.

Вод но час гуч но про го ло шу ва на й за ко но дав чо закріпле на ви со ко гу ман -
на соціаль на політика Ра дя нської дер жа ви не за ва ди ла їй штуч но змен шу ва -
ти чи сельність на се лен ня шля хом пря мо го фізич но го ви ни щу ван ня — вчи -
ня ти періодичні го ло до мо ри (1921–1923, 1932–1933, 1946–1947 років) се -
ред укр аїнсько го се ля нства, яке опи ра ло ся політиці при му со во го всту пу у
кол гос пи, не вмо ти во ва но за ви щу ва ти хлібо за готівельні та под ат кові пла ни
дер жа ви, ви ма га ти надмірні зер но пос тав ки у по суш ливі не вро жайні роки,
ви мо рив ши тим са мим по над 10 млн на се лен ня. З тих са мих по зицій соціа -
лістич но го “гу манізму” 200 тис. укр аїнських роз кур ку ле них се ля нських
гос по дарств (тоб то ро дин), мільйо ни жінок та дітей так зва них “во рогів на -
ро ду” було вис ла но на північні про сто ри Росії та у піски ка зах ста нських пус -
тель. За га лом Украї на втра ти ла не лише ве ли чез ну час тку основ ної скла до -
вої сво го на се лен ня — се ля нства, а й знач ну час ти ну на уко вої, освітньої,
куль тур ної, військо вої еліти, ду хо ве нства. Було зни ще но Укр аїнську ав то -
ке фаль ну цер кву, відбу ва ло ся на силь ниць ке на в’я зу ван ня атеї зму та ко -
муністичної ідеології.

У 1930-ті роки під час при му со вої ко лек тивізації се ля нства було впро -
вад же но спе цифічну фор му опла ти праці у кол гос пах — так звані тру додні
(або “па лич ки”). На ра хо ву ва ли їх за ден ну нор му праці за леж но від ка те -
горії — від на й простішої, за яку за пи су ва ли 0,5 тру дод ня (1 ка те горія), і до
на й складнішої у 4,5 (9 ка те горія). Вартість тру дод ня вста нов лю ва ли на -
прикінці року відповідно до су мар но го за лиш ку про дуктів та гро шей у кол -
госпі, розділе но го на кількість тру доднів усіх кол гос пників. Це була одна із
форм експлу а тації се ля нства, яка проісну ва ла до 1960-х років.

За га лом від часів ко лек тивізації та згор тан ня НЕПу рівень жит тя всьо го 
на се лен ня стрімко па дав. На по ча ток 1940-х років він ледь ся гав рівня вдвічі
ни жчо го, аніж був у 1913 році. До сяг ти до ре во люційно го вда ло ся лише на -
прикінці 1950-х років. І зно ву-таки це не сто су ва ло ся се ля нства.

У червні 1933 року було ліквідо ва но Нар ко мат праці й на томість ство ре -
но Все со юз ну цен траль ну раду про фспілок (ВЦРПС), яка над алі по ча ла
 виконувати його функції (Пос та но ва ЦВK СРСР‚ Рад нар ко му СРСР і
ВЦРПС від 23 чер вня 1933 року). У ве ресні 1933 року до ВЦРПС було пе ре -
да но са на торії, будинки відпо чин ку, а та кож кош ти соціаль но го стра ху ван -
ня. Вит ра ти було по кла де но на дер жбюд жет, фак тич но об’єдна ний з бюд же -
том соціаль но го стра ху ван ня. Сис те ма охоп лю ва ла ви пад ки втра ти за ро біт -
ку че рез не пра цез датність, старість, без робіття. Профспілки фак тич но пе ре -
тво ри ли ся на час ти ну дер жав но го апарату.

У грудні 1936 року було ухва ле но Кон сти туцію СРСР, яка за твер ди ла
пра во усіх гро ма дян на ма теріаль не за без пе чен ня в ста рості (ст. 120) та
закріпила дер жав не стра ху ван ня за ви щи ми орга на ми вла ди та управління
СРСР (ст. 14). Було ска со ва но об ме жен ня у пенсійно му за без пе ченні у
зв’яз ку з по ход жен ням або ми ну лою діяльністю. Але кол гос пни кам до ве ло -
ся очіку ва ти на пенсії ще по над чверть століття.

1937 року було ухва ле но нове по ло жен ня про На род ний комісаріат
соціаль но го за без пе чен ня (НКСЗ), згідно з яким коло його за вдань роз ши -
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ри ло ся ще більше. До ньо го увійшли дер жав не за без пе чен ня інвалідів праці
та інших ка те горій; організація ма теріаль но-по бу то во го, куль тур но го, ліку -
валь но-оздо ров чо го та са на тор но-ку рор тно го об слу го ву ван ня; керівниц тво 
діяльністю уста нов соціаль но го за без пе чен ня; ліка рсько-тру до ва ек спер ти -
за (ЛТЕК); підго тов ка кадрів працівників соціаль но го за без пе чен ня; ухва -
лен ня за конів із соціаль но го за без пе чен ня. Під кон тро лем НКСЗ на той час
пе ре бу ва ла Рада ко о пе рації інвалідів, Союз кас взаємно го стра ху ван ня та
взаємо до по мо ги ко о пе рації інвалідів, То ва рис тво сліпих, То ва рис тво глу -
хо німих.

За га лом пенсійне за без пе чен ня і далі ре гу лю ва ли не за ко ни, а по ста но ви 
ЦК ВКП(б), Ради На род них Комісарів СРСР, ВЦРПС. У 1937–1938 ро ках
про фспілки були звільнені від вип ла ти пенсій, цю функцію пе ре да ли до дер -
жав но го, а зго дом — до місце во го бюд же ту. З 1938-го місце вий бюд жет со -
ціаль но го стра ху ван ня увійшов до скла ду єди но го бюд же ту СРСР, включ но 
з бюд же та ми соціаль но го стра ху ван ня рес публік, соціаль но го стра ху ван ня
на транс порті та кош то ри сом Цен траль но го управління соціаль но го стра ху -
ван ня. 28 груд ня 1938 року відповідно до Пос та но ви “Про за хо ди щодо упо -
ряд ку ван ня тру до вої дис ципліни, поліпшен ня прак ти ки дер жав но го со цi -
аль но го стра ху ван ня і бо роть би із злов жи ван ня ми у цій справі” було вста -
нов ле но над бав ки до пенсій інвалідам, сім’ям по мер лих працівників за без -
пе рер вний стаж ро бо ти; підви щив ся мінімаль ний розмір пенсії; пенсійні ви -
п ла ти зно ву ста ли здійсню ва ти за ра ху нок коштів соціаль но го стра ху ван ня.

Більшість дослідників із соціаль ної ро бо ти вва жа ють, що спро би вла ди і
дер жа ви мо но полізу ва ти діяльність із соціаль ної до по мо ги та соціаль но го
за без пе чен ня, згор нув ши ро бо ту різно манітних гро ма дських бла годійних
організацій та при ват них осіб, ви я ви ли ся ме то до логічною по мил кою.
Здійс нен ня політики соціаль но го за без пе чен ня лише на підставі  держбю -
джетних коштів є пре роґати вою еко номічно роз ви не них країн. У си ту ації ж
пе ре хо ду до но во го суспільно-еко номічно го ладу відмо ва від участі у спра -
вах до по мо ги ши ро ких кіл гро ма дськості озна ча ла об ме жен ня мож ли вос тей 
над ан ня соціаль ної до по мо ги на се лен ню краї ни. Неґатив ним ас пек том со цi -
аль ної політики 1920–1930-х років виз на ють і прак ти ку роз в’я зан ня со цi -
аль них про блем одних ка те горій лю дей за ра ху нок прав і сво бод інших, зок -
ре ма за ра ху нок віру ю чих. Атеїстична про паґанда та ан ти релігійна діяль -
ність при зве ли до того, що ба гать ох слу жи телів цер кви було виг на но з їхніх
при ходів, і вони за ли ши ли ся без за собів до існу ван ня. За інструкцією вла ди
при й ня ти їх на ро бо ту мож на було лише за умо ви зре чен ня віри. Фак ти
свідчать, що у період між 1926 і 1932 ро ка ми було повністю ліквідо ва но
УАПЦ із її мит ро по ли том В.Липківським і 10 тис. свя ще ників. (Пізніше, у
1945 році, коли ра дя нську вла ду було вста нов ле но у Західній Україні, по -
дібна доля спітка ла й УКЦ). Те саме сто су ва ло ся і сис те ми по за е ко номічно -
го при му су лю дей до праці, особ ли во за суд же них. До по чат ку 1927 року пра -
цез дат ний кон тин гент та борів НКВС ста но вив 2 млн осіб, зок ре ма сотні ти -
сяч лю дей із про бле ма ми фізич но го здо ров ’я, че рез при му со ву пра цю при -
ре че них на смерть.

Із за гос трен ням міжна род ної си ту ації на пе ре додні війни у липні 1940
року РНК СРСР ухва ли ла по ста но ву про пенсії військо вос луж бов цям ря -
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до во го та мо лод шо го на чаль ниць ко го скла ду та їхнім сім’ям. Було збільше -
но пенсії військо вос луж бов цям-інвалідам і чле нам їхніх сімей. Так, мінi -
мальні пенсії інвалідам зрос ли у 2,5 раза, а мак си мальні — у 4,5 раза. Вод но -
час зрос ли пенсії і для інших ка те горій військо вих.

Тоб то до по чат ку Дру гої світо вої війни оста точ но скла ла ся сис те ма
соціаль но го за без пе чен ня ра дя нсько го типу, за та кої вип ла ти здійсню ва ли -
ся пе ре важ но із дер жав но го бюд же ту.

Соціаль ний за хист у воєнний період

Дру га світова війна пе ре крої ла все жит тя і діяльність ба га томільйон ної
дер жа ви за свої ми шаб ло на ми. Істо рич ни ми до ку мен та ми до ве де но, що
СРСР всту пив у Дру гу світову на боці на цистів, а вже пізніше, влітку
1941 ро ку, по ча ло ся “вип рав лен ня” по ми лок сталінської таємної дип ло -
матії. Сьо годні дос те мен но відомо, що на західно ук р аїнських зем лях відбу -
ва ло ся на силь ниць ке вста нов лен ня ко муністич ної дик та ту ри, на сад жен ня
відпо відних адміністра тив них струк тур, зни щен ня по пе ред ньої по льської
вла ди, послідов не ни щен ня укр аїнських національ них організацій та укр а -
їнської інтеліґенції [Ша по вал, 2013].

Це та кож мало спе цифічний про яв у мобілізаційних за хо дах, зок ре ма в
ева ку ації про мис ло вих підприємств, а зго дом і інших уста нов та організацій
у ти лові ра йо ни краї ни. За га лом на схід було ви ве зе но об лад нан ня 550
найбільших укр аїнських про мис ло вих підприємств. Ра зом із підприємства -
ми ева ку йо ву ва ли і кваліфіко ва них спеціалістів, діячів на уки та мис тец тва
тощо. Ра зом із тим відбу ва ли ся мобілізація ро бо чої сили та пе ре роз поділ
ма теріаль них ре сурсів, зок ре ма про до воль чих. У відда лені ра йо ни Росії, до
Ка зах ста ну, рес публік Се ред ньої Азії було пе ре се ле но 3,5 млн укр аїнсько го
на се лен ня [По по вич, 2000]. За умов на сту пу німець ких військ ЦК ВКП(б) і
ра дя нський уряд дали роз по ряд жен ня місце вим орга нам вла ди і пар тор -
ганізаціям ни щи ти все, що не вда ло ся ева ку ю ва ти: устат ку ван ня за водів,
фаб рик, кол гос пну техніку, ре ма нент, па ли ти збіжжя, сільсько гос по да рську 
рос линність. Про це йшло ся у ди рек тиві Рад нар ко му СРСР і ЦК ВКП(б)
від 29 чер вня 1941 року, у вис тупі Сталіна по радіо 3 лип ня 1941-го, у
спеціальній по ста нові Дер жав но го Комітету Обо ро ни від 22 лип ня 1941-го
та в інших до ку мен тах. За га лом ішло ся про утво рен ня зони “спа ле ної зем -
лі”. Згідно із до ку мен таль ни ми свідчен ня ми, саме ко муністич на вла да,
здійс ню ю чи ева ку ацію про мис ло вих підприємств у За поріжжі, ви са ди ла у
повітря Дніпро гес, про що не було відомо ні цивільно му на се лен ню, ні
військо вим час ти нам, роз та шо ва ним ни жче за течією, а у Дніпро пет ро вську
було підірва но хлібо комбінат раз ом із його робітни ка ми. У Хар кові зни щи -
ли пред став ників інтеліґенції, спа лив ши їх за жи во у за кри то му бу дин ку. В
Умані лю дей жи ви ми за му ро ву ва ли у льо хах тощо [Шаповал, 2013].

Пе реміщен ня та об лаш ту ван ня цивільно го на се лен ня за умов ева ку ації
було до волі не прос тою спра вою. Ева ку йо ва них та біженців тре ба було за -
без пе чи ти тим ча со вим жит лом, організу ва ти їх хар чу ван ня, пра цев лаш ту -
ван ня тощо. Що сто сується біженців, то, на прик лад, із Га ли чи ни до Польщі
у 1939–1940 ро ках пе рей шло 20–30 тис. укр аїнських політич них біженців.
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Після оку пації Польщі німця ми у Ге не раль но му гу бер на торстві, ство ре но -
му на її те ри торії, організо ву ва ли ся комітети са мо до по мо ги, до скла ду яких
вхо ди ли пе ре важ но чле ни ОУН, що повтікали з га лиць ких зе мель. Ці ко -
мітети мали влас ний ко ор ди наційний орган — Укр аїнський Цен траль ний
Комітет у Кра кові під го ло ву ван ням В.Кубійо ви ча. УЦК яв ляв со бою укр а -
їнський за клад соціаль но го за без пе чен ня, до об ов’язків яко го вхо див на гляд 
за хво ри ми, літніми людь ми, без при туль ни ми дітьми, організація гро ма д -
ської служ би охо ро ни здо ров ’я, освіти, до по мо га військо во по ло не ним, інша
до по мо га. зок ре ма у пред став ництві інте ресів укр аїнських робітників, які
відряд жа ли ся до Німеч чи ни [По по вич, 2000: с. 104].

Цікаво, що підго тов ка до де пор тації у відда лені ра йо ни СРСР на се лен ня 
західних об лас тей Украї ни (а та кож Біло русі) роз по ча ла ся ще з груд ня 1939
року. Згідно з істо рич ни ми да ни ми, се ред пер ших де пор то ва них були по -
льські військові та лісничі раз ом із ро ди на ми (лю тий 1940-го). Дру га хви ля
ви се лен ня (квітень 1940-го) охо пи ла ро ди ни реп ре со ва них, тре тя і чет вер та
(чер вень 1940-го і тра вень–чер вень 1941-го відповідно) — пе ре важ но біжен -
ців. Всьо го було де пор то ва но близь ко 320 000 осіб. До те пер не підра хо ва но
кількість по мер лих у транс пор тах, в’яз ни цях, та бо рах та розстріля них на
підставі різних ви років [Ша по вал, 2013].

Щодо соціаль но го за без пе чен ня, то вже в перші дні війни було ви да но
кілька указів щодо сімей фрон то виків, яки ми реґла мен ту вав ся по ря док
вип ла ти їм гро шо вої до по мо ги, а 1943 року — Пос та но ву Рад нар ко му СРСР
“Про пільги для ро дин військо вос луж бовців, що за ги ну ли та про па ли без -
вісти на фрон тах Вітчиз ня ної війни”. Во се ни 1941-го були ство рені коміте -
ти до по мо ги з об слу го ву ван ня хво рих та по ра не них бійців Чер во ної Армії.
У 1942 році Дер жав ний комітет об оро ни зор ганізовує бу дин ки для інва лідів 
Ве ли кої Вітчиз ня ної війни (пе ре тво рені пізніше на тру дові інтер на ти), де
скалічені фрон то ви ки про хо ди ли реабілітацію та фа хо ву пе репідго тов ку
для под аль шої тру до вої діяль ності.

У важкі воєнні часи ева ку ації підля га ли ди тячі бу дин ки. У грудні 1941
ро ку в тил було ви ве зе но 664 ди тячі бу дин ки із 7887 ви хо ван ця ми. Пос та но -
вою РНК СРСР “Про влаш ту ван ня дітей, що за ли ши ли ся без батьків”  пе -
ред бачалося ство рен ня до дат ко вої ме режі ди тя чих бу динків, відбу ва ло ся
та кож за лу чен ня гро ма дян до ви хо ван ня дітей у формі опіки та пат ро на жу.

Що ж до пенсійної сис те ми в СРСР, то на по ча ток війни вона охоп лю ва -
ла робітників, служ бовців, військо вих, членів їхніх ро дин у всіх ви пад ках
втра ти пра цез дат ності, хоча й розміри вип лат за ли ша ли ся низ ь ки ми, і по -
вно го відшко ду ван ня за робітку до сяг ти так і не вда ло ся.

Соціаль ний за хист у повоєнні роки

Після війни у 1949 році НКСЗ було пе рей ме но ва но на Міністе рство
соціаль но го за без пе чен ня, а на прикінці 1950-х років роз по чав ся но вий етап
роз вит ку соціаль но го за хис ту в СРСР. У повоєнні роки було ухва ле но По -
ло жен ня про пенсії працівни кам на уки (1949), пе ре гля ну то розміри пенсій
ме ди кам та вчи те лям. Порівня но з довоєнним 1940 ро ком чи сельність пен -
сіонерів в Україні зрос ла більш ніж у 5 разів, а кон тинґент тих, хто пе ре бу вав 

104 Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2015, 1

Оле на Іва нен ко



на обліку, — у 7,4 раза. За галь на сума вип лат у 1947-му ста но ви ла 4,1 млрд
крб., що у 9,2 раза більше, аніж у 1940-му [По по вич, 2000: с. 76].

У се ре дині 1950-х років де далі чіткіше уяв ню ва ли ся при нци пи ад мінi -
ст ра тив но-ко ман дної сис те ми управління. 9 квітня 1948-го Рада Міністрів
УРСР за твер ди ла По ло жен ня про Міністе рство і місцеві орга ни соціаль но -
го за без пе чен ня. На Міністе рство по кла да ло ся за галь не керівниц тво со цi -
аль ним за без пе чен ням, підго тов ка нор ма тив но-пра во вих актів, пенсійне за -
без пе чен ня робітників‚ служ бовців‚ військо вос луж бовців стро ко вої служ -
би, членів їхніх сімей, пра цев лаш ту ван ня та ма теріаль но-технічне об слу го -
ву ван ня інвалідів, організація взаємо до по мо ги кол гос пників, керів ниц тво
інтер на та ми, бу дин ка ми інвалідів, ек спер тни ми комісіями. Нове По ло жен -
ня, за твер дже не двад цять років по тому (1969), реґла мен ту ва ло ана логічне
коло питань.

1956 року Вер хов на Рада СРСР ухва ли ла За кон про дер жавні пенсії, ви -
ок ре мив ши та ким чи ном за ко но да вство про соціаль не за без пе чен ня у са -
мостійну га лузь і роз ме жу вав ши дже ре ла фіна нсу ван ня пенсійно го за без пе -
чен ня та соціаль но го стра ху ван ня. Соціаль не стра ху ван ня фіна нсу ва ло ся із
фон ду стра хо вих внесків, які спла чу ва ли ся всіма підприємства ми, уста но -
ва ми, організаціями в об ов’яз ко во му по ряд ку за робітників і служ бовців, що 
пра цю ють на них, а пенсії фіна нсу ва ли ся з Дер жав но го бюд же ту. І хоча
фонд соціаль но го стра ху ван ня тоді та кож був скла до вою Дер жав но го  бю -
джету, він на пов ню вав ся не за ра ху нок за галь них под ат ко вих над ход жень, а
з окре мо го стра хо во го збо ру (на ра ху вань на фонд опла ти праці) і на ле жав
ком пе тенції про фспілок (ВЦРПС).

Тоді ж відбу ло ся фун да мен таль не ре фор му ван ня за ко но дав чої бази, і
по над 1000 по пе редніх нор ма тив них актів СРСР та со юз них рес публік про
пенсійне за без пе чен ня втра ти ли чинність, оскільки За кон 1956 року об’єд -
нав усі основні види пенсій і вста но вив єдині пра ви ла і по ря док на ра ху ван -
ня та вип ла ти. За кон, зок ре ма, по кра щив доб ро бут пре старілих, інвалідів,
сімей, що втра ти ли го ду валь ни ка, згідно з ним мож на було от ри ма ти пенсії
за не пов но го ста жу. Були та кож зняті об ме жен ня строків звер нен ня за
пенсією та по лег шені умо ви її от ри ман ня, роз ши ре но коло осіб, що от ри му -
ва ли пенсію у зв’яз ку із втра тою го ду валь ни ка, підви ще но розмір пенсії та
ліквідо ва но різни цю в її розмірах.

Май же од но час но із цим За ко ном було ви да но низ ку підза кон них актів:
Міністе рство охо ро ни здо ров ’я СРСР 1 сер пня 1956 року за твер ди ло Інст -
рукцію з виз на чен ня груп інвалідності та пе релік про фесійних за хво рю вань; 
Рада Міністрів СРСР 4 сер пня 1956 року за твер ди ла По ло жен ня про по ря -
док при зна чен ня і вип ла ти дер жав них пенсій, а 22 сер пня 1956-го — Спис ки
(№ 1 і № 2) ви роб ництв, цехів, про фесій і по сад, ро бо та в яких над а ва ла пра -
во на дер жав ну пенсію на пільго вих умо вах. За кон закріпив на яв ну на той
час нерівність у пенсійно му за без пе ченні робітників і служ бовців, з од но го
боку, і кол гос пників — з іншо го. Нев реґульо ваність цьо го пи тан ня при зве ла
до того, що впро довж п’ят де ся ти років ра дя нської вла ди по ло ви на еко -
номічно ак тив но го на се лен ня Украї ни була вик лю че на з дер жав ної пен -
сійної сис те ми. Вод но час у країні існу ва ли певні ка те горії осіб, які вза галі не 
мали жод ної фіна нсо вої до по мо ги та підтрим ки з боку дер жа ви, рад ше на -
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впа ки, за зна ва ли утис ку та пе ре сліду вань. До них на ле жа ли, на прик лад, так
звані во ро ги на ро ду, ко лишні підпільни ки ОУН та вої ни УПА, дис и ден ти
тощо. Тоб то дер жавні соціальні ґарантії до по мо ги та підтрим ки, за ко но дав -
чо закріплені та кон сти туційно ґаран то вані, тут ви яв ля ли ся суто дек ла ра -
тив ни ми і да ле ки ми від дійсності.

1961 року відбу ли ся зміни у по ло женні про Міністе рство соціаль но го
за без пе чен ня, і до його функцій до да ли ся нові, зок ре ма пра цев лаш ту ван ня і
фа хо ве на вчан ня інвалідів; ма теріаль но-по бу то ве об слу го ву ван ня пен сіо -
нерів, ба га тодітних і са мотніх ма терів; над ан ня про тез но-орто пе дич ної до -
по мо ги. А 15 лип ня 1964 року було ухва ле но “За кон про пенсії та до по мо гу
чле нам кол госпів”, які до тих пір вза галі не мали пра ва на пенсійне за без пе -
чен ня. Умо вою для над ан ня пенсій і до по мог став кол гос пний стаж. У
першій ре дакції цей За кон охоп лю вав пенсіями ме ханіза торів, спеціалістів
та голів кол госпів, а че рез п’ять років (у червні 1971-го) його чинність по ши -
ри ли на всіх кол гос пників, а та кож на ко лишніх членів кол госпів, землі яких 
були пе ре дані рад гос пам або іншим підприємствам. При цьо му За кон ґаран -
ту вав кол гос пни кам знач но ни жчий рівень пенсійно го за без пе чен ня, ніж
робітни кам і служ бов цям. Пенсійний вік та кож був на 5 років більшим (65
років для чо ловіків і 60 років для жінок), а розмір пенсії — у 2,5 раза мен шим. 
1968 року і кол гос пни ки одер жа ли пра во на пенсію за віком з та ко го са мо го
віку, що й робітни ки та служ бовці, але розміри пенсій відрізня ли ся. Так
само пенсії кол гос пників відрізня ли ся за розмірами від пенсій рад гос п -
ників. Лише За ко ном від 1 жов тня 1989 року цю відмінність у пенсійно му
за без пе ченні було ліквідовано.

Ста тис ти ка свідчить, що впро довж пер ших 50 років існу ван ня ра дя н -
ської вла ди по ло ви на еко номічно ак тив но го на се лен ня Украї ни (а до по чат -
ку 1950-х років — його пе ре важ на більшість) вза галі була ви лу че на із дер -
жав ної пенсійної сис те ми. Нап рик лад, у 1960-му в УРСР про жи ва ло 5,6 млн 
осіб пенсійно го віку, що ста но ви ло 13,5% за галь ної чи сель ності на се лен ня
рес публіки, але за галь на чи сельність пенсіонерів ста но ви ла лише 4,4 млн
осіб, тоб то на 21% мен ше. З усьо го чис ла пенсіонерів лише 844 тис. (19,2%)
були пенсіоне ра ми за старістю. Реш ту ста но ви ли пенсіоне ри за інвалід -
ністю, вис лу гою років, у разі втра ти го ду валь ни ка, ко лишні війсь ко ві та чле -
ни їхніх сімей [На род не гос по да рство, 1971: с. 388].

1978 року було ухва ле но За кон “Про под аль ше поліпшен ня пенсійно го
за без пе чен ня кол гос пників”, який на бли зив умо ви пенсійно го за без пе чен -
ня членів кол гос пу до робітників та служ бовців. По даль ше поліпшен ня
пенсійно го за без пе чен ня робітників, служ бовців, членів кол госпів та їхніх
сімей знай шло відоб ра жен ня у відповідно му Указі Пре зидії ВР СРСР від 22 
трав ня 1985 року. З 1988-го відповідно до Пос та но ви Ради Міністрів СРСР
та ВЦРПС в Україні роз по ча ло ся стра ху ван ня до дат ко вої пенсії. Дже ре лом
для її вип ла ти був стра хо вий фонд Укрд ержстра ху, сфор мо ва ний за ра ху -
нок внесків за стра хо ва них осіб та коштів дер жбюд же ту. Однак гіперінф ля -
ційні про це си по чат ку 1990-х років при зве ли до знеціне ння коштів фон ду, і
го лов ним дже ре лом пенсійних вип лат для на се лен ня Украї ни став Пен -
сійний фонд.
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Соціаль ний за хист на прикінці ХХ століття

З роз ва лом ра дя нської еко номіки у 1980-их ро ках при й шло усвідом лен -
ня того, що сис темі соціаль но го за хис ту бра кує спра вед ли вості та об’єктив -
ності. За гос трен ня про блем відбу ло ся у всіх га лу зях, включ но з пенсійним
за без пе чен ням, де за па ну ва ли зрівняльні тен денції, зни зив ся розмір пенсій
віднос но за рпла ти, а відсутність ме ханізму індек сації при зве ла до ско ро чен -
ня ре аль них розмірів пенсій. Фіна нсо во-ре сур сна за без пе ченість їх вип ла ти 
зни зи ла ся настільки, що чер го ве підви щен ня розміру по тре бу ва ло за лу чен -
ня до дат ко вих коштів. Як за зна ча ють еко номісти, навіть у ре зуль таті підви -
щен ня розміру відра ху вань не вда ло ся ліквіду ва ти дефіцитність пенсійно го
бюд же ту. Роз в’я зан ня про блем пенсійної сис те ми мало відбу ти ся шля хом
кар ди наль них змін та вклю чен ням Пенсійно го фон ду в бюд жет но-фіна нсо -
ву сис те му краї ни. Пенсійна ре фор ма мала підви щи ти ма теріаль ний стан
пенсіонерів. У СРСР гро шові вип ла ти поділя ли ся на два види: пенсії за тру -
до ву діяльність, розміри яких за ле жа ли від осо бис то го тру до во го внес ку
кож но го окре мо го гро ма дя ни на Украї ни, і соціальні пенсії, які вип ла чу ва ли
інвалідам не за леж но від того, пра цю ва ли вони чи ні. За ко но да вство, що
реґулю ва ло пенсійні вип ла ти, ґрун ту ва ло ся на все со юз них за ко нах 1956
року про пенсії для робітників та служ бовців, 1965 року про пенсії кол гос п -
ни кам та 1990 року, згідно з яким розмір пенсій вста нов лю вав ся у розмірі
55% від за робітної пла ти за останні роки пе ред ви хо дом на пенсію, не об кла -
дав ся под ат ка ми і не за ле жав від за галь но го до хо ду гро ма дян. Таке за ко но -
да вство знач но підви щи ло вартість до по мо ги для на се лен ня і збільши ло
кількість осіб, що по тре бу ють до по мо ги.

На по ча ток 1993 року май же дві тре ти ни на се лен ня Украї ни от ри му ва -
ли одну або дві гро шові до по мо ги: чверть на се лен ня от ри му ва ла пенсії за
віком, з не пра цез дат ності, у зв’яз ку із втра тою го ду валь ни ка; 10% на се лен ня
мали сту дентські сти пендії й відповідно без плат не хар чу ван ня та жит ло;
25% — до по мо гу для ба га тодітних сімей та дітей віком до 16 років і особ ли ву
до по мо гу від Чор но б ильсько го фон ду; 5% — ко рот ко час ну гро шо ву до по мо -
гу з фон ду вип ла ти за лікар ня ни ми, у разі хво ро би або з фон ду без робіття у
разі втра ти ро бо ти. Освіта та ме дич не об слу го ву ван ня для всіх гро ма дян
були без плат ни ми: підприємства мали організо ву ва ти і фіна нсу ва ти ди тячі
сад ки та ясла для дітей віком до шес ти років і вип ла чу ва ти ма те рям гро шо ву
до по мо гу з дог ля ду за дітьми віком до трьох років, а та кож са на тор ний
відпо чи нок своїм працівни кам. Періодич не кориґуван ня за рпла ти та збіль -
шен ня чис ла пенсій і видів до по мог ро ди нам — останні кро ки, спря мо вані
про ти зни жен ня ре аль них до ходів, навіть тим, хто пе ре бу вав за меж ею
бідності. На по ча ток 1993 року ме ре жа соціаль но го за хис ту охоп лю ва ла
більшість на се лен ня, але ре зуль та том цьо го ста ла її не спро можність над а ти
на леж ну до по мо гу найбіднішим ве рствам на се лен ня.

За га лом на прикінці 1980-х — на по чат ку 1990-х років Украї на втілю ва -
ла в жит тя політику соціаль но го за без пе чен ня, сфор мо ва ну за часів Ра дя н -
сько го Со ю зу, зо се ред же ну на вип ла тах гро шо вою готівкою, й зорієнто ва ну
на соціальні кла си без ди фе ренціюван ня за ка те горіями на се лен ня, на від -
міну від країн Західної Євро пи. Це при зве ло до того, що вип ла ти зді йс ню -
валися без на леж ної оцінки і до по мо гу над а ва ли тим осо бам, які мог ли
більш-менш успішно ви жи ти і без неї.
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Ра дя нська сис те ма соціаль но го за без пе чен ня охоп лю ва ла по тре би
трьох основ них класів — се лян, робітників та інтеліґенції. Працівни ки рад -
госпів вва жа ли ся робітни ка ми, і їхня пра ця опла чу ва ла ся іна кше, аніж пра -
ця се лян. Існу ва ла невідповідність між за рпла тою і до по мо гою для ро біт -
ників і се лян, останні були особ ли во дис криміно вані. До і за часів М.Хру що -
ва се ля ни вза галі не от ри му ва ли готівко вої маси. Із при й нят тям За ко ну про
пенсійне за без пе чен ня се ля нства у 1964 році си ту ація зміни ла ся, однак
розміри пенсій меш канців сільської місце вості були вдвічі мен ши ми, ніж
пенсії робітників та служ бовців.

1990 pоку було ухва ле но За кон СРСР “Про пенсійне за без пе чен ня гро -
ма дян в СРСР”, який вже не розділяв робітників і се лян. Цікаво, що на від -
міну від по пе редніх за конів, цей за кон був рет ро ак тив ним, тоб то впро довж
року після ви хо ду за ко ну осо би, чиї пенсії мали бути підви щені, по винні бу -
ли об ов’яз ко во пе ре реєстру ва ти ся.Це була не обхідна і об ов’яз ко ва умо ва.
Від сутність рет ро ак тив но го при нци пу у по пе редніх за ко нах, зок ре ма сто -
сов но кол гос пників, мож на вва жа ти про дов жен ням політики дис кри мінації 
та при ни жен ня, чер го вою спро бою дер жа ви змен ши ти вит ра ти на за без пе -
чен ня ве ли кої кількості не пра цез дат них се лян впро довж май же со ро ка років.

Цей за кон підняв рівень пенсій кол гос пників до 55% від ба зо вої за -
робітної пла ти. Згідно з ним, пенсії за віком спла чу ва ли повністю не за леж но 
від інших до ходів і не об кла да ли под ат ка ми. Працівни кам шкідли вих про -
фесій, кар ли кам, ма те рям, які мали п’я те ро і більше дітей, за стаж та з де я ких 
інших при чин на ра хо ву ва ли над бав ку у 55%. За да ни ми Дер жком ста ту
СРСР, чверть за галь ної кількості робітників та служ бовців, бу ду чи пенсіо -
не ра ми за віком, про дов жу ва ли пра цю ва ти. Так, зок ре ма, 1990 року кіль -
кість пра цю ю чих пе ре ви щу ва ла кількість пра цез дат но го за виз на чен ням
на се лен ня на 1,7 млн осіб.

Того са мо го 1990 року було ухва ле но За кон “Про пенсійне за без пе чен ня 
військо вос луж бовців”, стат тя 10 яко го по кла ла здійснен ня функцій пен -
сійно го за без пе чен ня військо вос луж бовців стро ко вої служ би та їхніх сімей
на комісії з при зна чен ня пенсій органів соціаль но го за без пе чен ня. Іншим
військо вос луж бов цям та їхнім сім’ям пенсії при зна ча ли пенсійні орга ни
Міністе рства об оро ни, Міністе рства внутрішніх справ та КДБ СРСР. Цим
прак тич но і за вер шив ся про цес ство рен ня єди ної все о хо пної сис те ми пен -
сійно го за без пе чен ня, яка діяла за єди ни ми умо ва ми і нор ма ми. Ця сис те ма
не була по бу до ва на цілко ви то на при нци пах стра ху ван ня, а ста но ви ла по -
єднан ня при нципів соціаль но го стра ху ван ня і соціаль ної до по мо ги, але
вона за кла да ла стра хові за са ди, пе ре дба ча ю чи відок рем лен ня пенсійної
сис те ми від дер жбюд же ту. Основ ним дже ре лом коштів для фіна нсу ван ня
пенсій став Пенсійний фонд, який фор му вав ся за ра ху нок стра хо вих внес -
ків і був основ ним дже ре лом коштів для вип ла ти пенсій. Функції при зна -
чен ня пенсій ви ко ну ва ли комісії, утво рю вані місце ви ми Ра да ми на род них
де пу татів. Кон троль за пенсійним за без пе чен ням було по кла де но на про ф -
спілки. Про те, як за зна ча ють еко номісти, че рез оче видні об ста ви ни ця сис -
те ма не мог ла бути при сто со ва на до но вих еко номічних умов і тому ви я ви -
ла ся не е фек тив ною. Це ви я ви ло ся в тому, що на той час еко номічні відно си -
ни бу ду ва ли ся на за са дах дер жав ної влас ності й дер жа ва реґулю ва ла всі
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сфе ри суспільно го жит тя. За ко но да вство со юз них рес публік, і УРСР зок ре -
ма, зміню ва ло ся відповідно до змін за ко но да вства СРСР. Бюд жет пенсійно -
го за без пе чен ня був скла до вою дер жав но го бюд же ту. Пенсії яв ля ли со бою
ґаран то вані щомісячні вип ла ти, розмір яких виз на чив ся на підставі ми ну -
ло го за робітку. Пос ту по во пенсійне за ко но да вство ви ок ре ми ло пенсії за вi -
ком, за вис лу гою років, за інвалідністю та в разі втра ти го ду валь ни ка. Було
ство ре но єдину все о хо пну сис те му пенсійно го за без пе чен ня, що діяла за єди -
ни ми умо ва ми і нор ма ми, ґрун ту ю чись на поєднанні при нципів стра ху ван ня і 
до по мо ги. Ця сис те ма, функціону ю чи за умов еко номічно го і  демо графічно го
підйо му, була ефек тив ною, еко номічно вип рав да ною і за без пе чу ва ла всім ка -
те горіям гро ма дян мінімаль но не обхідний про жит ко вий рівень.

Але зі здо бут тям не за леж ності пе ред Украї ною по ста ло пи тан ня роз роб -
лен ня влас но го за ко но да вства із соціаль но го за без пе чен ня, но вої стра тегії
соціаль но го за хис ту, які б відповідали новітнім рин ко вим умо вам і за без пе -
чу ва ли соціаль ний за хист на се лен ня краї ни, що при зве ло до нічим не  ви -
прав даної щед рості, об тя жив ши тим са мим дер жав ний бюд жет краї ни.
Вплив інфляційних про цесів, що роз по чав ся на прикінці 80-х років, призвів
до знеціне ння соціаль ної до по мо ги. Отже, у 1992 році з огля ду на зрос тан ня
по треб і ви мог щодо гро ма дських вит рат на соціаль ну сфе ру було істот но
підви ще но номіна льні вит ра ти на соціальні про гра ми, які на ба га то пе ре ви -
щи ли мож ли вості краї ни фіна нсу ва ти соціаль ну сфе ру із еко номічних над -
ход жень у зістав ленні з ВНП. За га лом на прикінці 1980-х років на соціальні
по тре би СРСР виділяв близь ко 15% від за галь но го до хо ду, що було знач но
мен ше, аніж у його східноєвро пе йських сусідів (Поль ща — 22,1%, Угор щи на 
— 22,4%, ЧССР — 25,5%). Зок ре ма, на пенсії в СРСР вит ра ча ло ся 8% від
ВНП, що було май же вдвічі мен ше, аніж у пенсіонерів Польщі (15,3%),
ЧССР (16,5%) і Угор щи ни (13,4%) [Украї на, 1994: с. 87].

5 лис то па да 1991 року Вер хов на Рада Украї ни ухва ли ла За кон “Про
пенсійне за без пе чен ня”, який май же нічим не відрізняв ся від ана логічно го
со юз но го за ко ну 1990 року. Ви нят ком було лише роз ши рен ня пільго вих ка -
те горій пенсіонерів, які одер жа ли пра во на дос тро ко вий вихід на пенсію.

21 груд ня 1993 року Вер хов на Рада Украї ни схва ли ла “Кон цепцію со -
ціаль но го за без пе чен ня на се лен ня Украї ни”, з ме тою реалізації якої у січні
1998-го було ухва ле но За кон Украї ни “Про осно ви за галь но о бов ’яз ко во го
дер жав но го соціаль но го стра ху ван ня”. По ряд із вдос ко на лен ням чин ної
солідар ної пенсійної сис те ми пе ре дба чав ся роз ви ток трьох скла до вих ком -
по нентів: об ов’яз ко во го пенсійно го стра ху ван ня; пенсійно го за без пе чен ня
за місцем ро бо ти та доб ровільно го осо бис то го стра ху ван ня че рез не дер -
жавні пенсійні фон ди. У липні 2003 року Вер хов на Рада Украї ни ухва ли ла
За ко ни “Про не дер жав не пенсійне за без пе чен ня” та “Про за галь но о бов ’яз -
ко ве дер жав не пенсійне стра ху ван ня”, а та кож внес ла зміни до чин но го
пенсійно го за ко но да вства, спря мо вані на вдос ко на лен ня солідар ної пен -
сійної системи.

У 1990 році в Україні налічу ва ло ся 9,7 млн пенсіонерів за віком та не -
пра цез дат них, які щомісяця от ри му ва ли у се ред ньо му 110 крб пенсії, а до се -
ре ди ни 1992 року їхня кількість зрос ла до 13,3 млн. Мінімаль ний розмір
пенсії на той час ста но вив 70 крб., і 37% пенсіонерів за старістю от ри му ва ли
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мінімаль ну пенсію [Украї на, 1994: с. 42]. За ко жен по вний рік ро бо ти після
25 років для чо ловіків і 20 років для жінок вста нов лю ва ли над бав ку у 55% до 
мак си му му, що ста но ви ла 75%. Приб лиз но чверть пенсіонерів, які от ри му -
ва ли пенсію за старістю та не пра цез датністю, про дов жу ва ли пра цю ва ти,
при цьо му розмір їхніх пенсій не змен шу вав ся. За да ни ми Світо во го бан ку, 8 
млн пенсіонерів мали над то низ ькі до хо ди, що да ва ло їм пра во на от ри ман ня 
до по мо ги за бідністю. Згідно з пе ре пи сом 1989 року, в країні налічу ва ло ся
май же 11 млн осіб пенсійно го віку, на се ре ди ну 1993 року їх було 13,5 млн,
включ но з військо ви ми відстав ни ка ми. Се редній рівень пенсій пе ре ви щу -
вав мінімаль ний на 22%, однак вип ла ти з Пенсійно го фон ду військо вим
пенсіоне рам пе ре ви щу ва ли мінімальні пенсії на 144%, а пенсії, вип ла чу вані
Міно бо ро ни, у 5,2 раза пе ре ви щу ва ли мінімальні. За про гно за ми, до 2000
року кількість пенсіонерів в Україні мала зрос ти до 12,3 млн, а у 2010-му пе -
ре дба ча ло ся збільшен ня кількості пенсіонерів до 12,6 млн, а відповідно
зрос тан ня по треб у ре сур сах Пенсійно го фон ду [Украї на, 1994: с. 15].

За га лом за роки не за леж ності в Україні було ухва ле но безліч за ко но дав -
чих актів, спря мо ва них на поліпшен ня ма теріаль но го за без пе чен ня і со цi -
аль но го за хис ту осіб, які втра ти ли пра цез датність, сімей з дітьми, ма ло за -
без пе че них сімей тощо. Се ред них, зок ре ма, такі нор ма тив но-пра вові до ку -
мен ти, як За кон Украї ни “Про дер жав ну до по мо гу сім’ям з дітьми” від 21
лис то па да 1992 року, “Про за галь но о бов ’яз ко ве дер жав не соціаль не стра ху -
ван ня від не щас но го ви пад ку на ви роб ництві та про фесійно го за хво рю ван -
ня, які спри чи ни ли втра ту пра цез дат ності” від 23 ве рес ня 1999 року, “Про
дер жав ну соціаль ну до по мо гу ма ло за без пе че ним сім’ям” від 1 чер вня 2000
ро ку, “Про дер жав ну соціаль ну до по мо гу інвалідам з ди ти нства та дітям-
 інвалідам” від 16 лис то па да 2000 року, “Про за галь но о бов ’яз ко ве дер жав не
соціаль не стра ху ван ня на ви па док без робіття” від 2 бе рез ня 2000 року, “Про
за галь но о бов ’яз ко ве дер жав не соціаль не стра ху ван ня у зв’яз ку з тим ча со -
вою втра тою пра цез дат ності та вит ра та ми, зу мов ле ни ми на род жен ням та
по хо ван ням” від 18 січня 2001 року тощо.

За гальні вит ра ти на соціаль ний за хист (пенсії, до по мо ги, суб сидії та
соціальні по слу ги) у 1992 році виділя ли ся у розмірі по над 40% ВНП, що ста -
но ви ло дві тре ти ни за галь них вит рат краї ни, дер жав них соціаль них фондів
та об лас них бюд жетів, які істот но пе ре ви щи ли пла но вані 25% ВНП, що їх
виділяли на соціальні по тре би у 1990-х ро ках. На той період жо ден уряд
світу не ніс та ко го тя га ря соціаль них вит рат. Го лов ною при чи ною та кої ве -
ли кої час тки ви датків на той час було, по-пер ше, падіння ви роб ниц тва на
дер жав них підприємствах і не обхідність за хис ту ре аль ної вар тості пенсій
13,5 млн пенсіонерів, сти пендій 11,4 млн сту дентів та за рпла ти май же 6 млн
працівників уста нов, фіна нсо ва них з дер жав но го та об лас них бюд жетів,
більш як по ло ви на яких пра цю ва ли у сфе рах освіти та охо ро ни здо ров ’я.
Тоб то тя гар утри ман ня двох тре тин гро ма дян ля гав на плечі тре ти ни пра цю -
ю чо го на се лен ня, що пе ребільшу ва ло мож ли вості еко номіки краї ни та її
уря ду. Нідер лан ди, зок ре ма, на відміну від Украї ни, у 1990-ті роки на со -
ціальні по тре би вит ра ча ли тро хи менш як 35%, Поль ща і Угор щи на — тро хи
більш як 25%, Ве ли ка Бри танія — 18%, Австралія — 12%, Мек си ка — 5%
[Украї на, 1994: с. 5]. Прин цип, яким ке ру ва ли ся 1992 року у соціальній
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сфері, по ля гав у тому, що бідні, або ті, хто може збідніти внаслідок падіння
ви роб ниц тва, по при все ма ють бути за хи щені від зни жен ня рівня життя.

Мінімаль ну пенсію для інвалідів пер шої та дру гої груп за за галь но со юз -
ним За ко ном 1990 року було вста нов ле но у розмірі 100% щодо мінімаль ної
за рпла ти, а мінімаль на пенсія інвалідам треть ої гру пи ста но ви ла 50% від
мінімуму за рпла ти. 1990 року в Україні налічу ва ло ся 1,3 млн інвалідів, які
от ри му ва ли пенсії у розмірі від 47 до 127 крб за місяць. Інваліди – ко лишні
військо вос луж бовці мали знач но вищі пенсії, в се ред ньо му 147 крб [На род -
не гос по да рство Укр аїнської РСР, 1991: с. 77–78].

У 1990–1991 ро ках в Україні 88% сту дентів ден ної фор ми на вчан ня у
ВНЗ і відповідно 90% сту дентів технікумів от ри му ва ли сти пендії. У той са -
мий період аспіран ти от ри му ва ли від 130 до 150 крб сти пендії на місяць.
Нав чан ня на стаціонарі вва жа ло ся тру до вою діяльністю і залічу ва ло ся до
періоду тру до во го ста жу та для інших пільг. Якщо по закінченні на вчаль но -
го за кла ду сту ден ти не мог ли знай ти відповідної ро бо ти, вони мали пра во на
от ри ман ня до по мо ги із без робіття, на відміну від ви пус кників країн Східної
Євро пи, які не мали та ких пільг.

Що сто сується до по мог осо бам із низ ь ким рівнем до хо ду, то ще за часів
СРСР, у 1974 році було за про вад же но єдину сис те му гро шо вих вип лат та -
ким ро ди нам. Спо чат ку над а ва ли суб сидію розміром 12 крб щомісяця на
кож ну ди ти ну, якщо дохід кож но го чле на ро ди ни не пе ре ви щу вав 50 крб на
місяць. До дат ко во сім’ї із до хо дом менш як 60 крб на осо бу на місяць мали
пра во на до дат ко вий вільний від ро бо ти день для дог ля ду за дітьми. 1987
року було за про вад же но до дат кові пільги для де я ких ка те горій ро дин: із
низ ь ким рівнем до хо ду, ба га тодітних (троє дітей і більше), тих, що ма ють
од но го із батьків. До цих пільг на ле жа ли без кош тов на шкільна фор ма, без -
кош тов не хар чу вання в шко лах, без кош товні путівки для батьків (у бу дин -
ки відпо чин ку та пансіона ти) і дітей (у піонерські та бо ри). За га лом в Укра ї -
ні по чат ку доби не за леж ності, пе ре хо ду до са мостійно го роз в’я зан ня пи тань
соціаль но го за хис ту на се лен ня та ав то ном но го еко номічно го роз вит ку дві
п’я тих на се лен ня от ри му ва ли від уря ду ту чи іншу гро шо ву до по мо гу, не за -
леж но від ре аль них по треб гро ма дян. Зок ре ма, згідно із ука зом Пре зи ден та
Л.Крав чу ка, у 1992 році мінімаль на пенсія за старістю зрос ла з 221 до 442
крб, а у се ред ньо му — у 4,5 раза, не за леж но від ста жу ро бо ти та віку ви хо ду
на пенсію. У червні 1992 року се редні пенсії, вип ла чу вані Пенсійним фон -
дом, на 22% пе ре ви щу ва ли мінімальні, а се редні пенсії від Пенсійно го фон ду 
військо вим пе ре ви щу ва ли мінімум на 144%. Вод но час пенсії від Міно бо ро -
ни у се ред ньо му дорівню ва ли 552% від мінімаль них! До того ж на січень
1992 року 25% всіх пенсіонерів от ри му ва ли і за рпла ту, і пенсію [Украї на,
1994: с. 94, 96, 99–100].

З огля ду на таку си ту ацію Світо вий банк за про по ну вав декілька кроків,
здат них роз в’я за ти про бле му й утри ма ти на се лен ня від под аль шо го зу -
божіння.

Пер ший по ля гав у вста нов ленні ре аль ної межі бідності, яка мог ла ви я -
ви ти ся істот но ни жчою, аніж та, яку уряд був здат ний за хис ти ти. В одній із
до повідей укр аїнсько го уря ду, і на яку по си лається СБ, виз на ва ло ся, що у
той період “вип ла ти над а ва ли ся навіть на й ба гат шим ве рствам на се лен ня”,
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хоча вва жа ло ся за доцільне до по ма га ти лише бідним та не за хи ще ним ве р -
ствам. Че рез те на по чат ку 1993 року фіна нсові не га раз ди зму си ли уряд за -
про по ну ва ти ско ро чен ня кількості ро дин, яким має над а ва ти ся до по мо га, з
20 млн до 2 млн. Для ви ко нан ня цьо го тре ба було виз на чи ти ба зові озна ки
пред став ників не за хи ще них груп, ви хо дя чи із де мог рафічних по каз ників,
розміру ро дин, місця про жи ван ня, міри за леж ності від ро дичів, здат ності за -
роб ля ти, жити за ра ху нок по пе редніх за ощад жень тощо.

Дру гий при нцип по ля гав у тому, що всі до по мо ги, які пе ре ви щу ва ти -
муть поріг бідності, слід над а ва ти доти, доки доз во ля ють ре сур си. Виз на ва -
ло ся, що падіння ви роб ниц тва, якщо воно три ва ти ме у 1993 році і після, жо -
рстко об ме жить мож ли вості дер жа ви утри му ва ти пенсіонерів за віком, не -
пра цез дат них, інших пенсіонерів, по страж да лих від аварії у Чор но билі,
працівників, які пе ре бу ва ють на лікар ня них бю ле те нях, ро дин із ма ли ми
дітьми, і на й помітніше, без робітних та звільне них з ро бо ти. Вип ла ти мож -
ли во мінімізу ва ти і цілес пря мо ву ва ти на явні ре сур си лише на вкрай бідних
та не за хи ще них. Про те відсутність чіткої політики дер жа ви щодо підтрим -
ки на й у раз ливіших верств на се лен ня та бездіяльність уря ду у цьо му сенсі,
на дум ку ек спертів, здатні при звес ти до край ньо го зу божіння цієї ка те горії
найбіднішого на се лен ня, зок ре ма літніх са мотніх лю дей у сільській місце -
вості, а та кож дітей із не пов них сімей.

Третій при нцип по ля гав у тому, що за зна чені ре фор ми мали б поліпши -
ти си ту ацію та збільши ти ефек тивність соціаль них вит рат у пер спек тиві.
Зап ро по но ва на стра тегія мала на меті ско ро ти ти непріори тетні вит ра ти та
збільши ти ре сур си, що виділя ють ся на пер шо чер гові за вдан ня.

На дум ку аналітиків СБ, на по чат ку 1990-х років пенсійна сис те ма
Украї ни страж да ла на серй озні не доліки та вади. Перш за все, вони вка за ли
на те, що пенсії в країні по чи на ють вип ла чу ва ти не тоді, коли літні люди об -
ли ша ють пра цю ва ти, а ав то ма тич но, із на стан ням пенсійно го віку. Отже,
май же чверть із 11 млн от ри му вачів пенсій за віком про дов жу ють пра цю ва -
ти та от ри му ва ти і пенсію, і за робітну пла ту. Чверть не пра цез дат них пен -
сіонерів та кож мо жуть влаш ту ва ти ся на ро бо ту, адже пенсія їм при зна ча ла -
ся довічно, і ба га то з тих, кого було виз на но не пра цез дат ним на мо мент при -
зна чен ня пенсії, оду жу ва ли і по вер та ли ся до ро бо ти. Тому, на дум ку ана -
літиків, ско ро чен ня де я ких видів вип лат окре мим ка те горіям пенсіонерів
(на прик лад, шах та рям, які мали пра во на пенсії після 20 (для чо ловіків) чи
25 років (для жінок) тру до во го ста жу, тоб то до на стан ня пенсійно го віку) не
при зве ло б до суттєвого зни жен ня їхньо го життєвого рівня.

Аналітики Світо во го бан ку та кож ре ко мен ду ва ли та кий варіант ско ро -
чен ня пенсійних вит рат, як ска су ван ня до по мо ги тим, кому вона не була
вкрай не обхідна, хто в змозі впо ра ти ся без суб сидій. Кілька за ходів, ужи тих
у ком плексі, на їхню дум ку, при ве ли б до істот но го ско ро чен ня вит рат, не за -
тор ку ю чи на й у раз ливіші ве рстви на се лен ня. Се ред цих за ходів, зок ре ма,
про по ну ва ло ся 1) піднят тя віку ви хо ду на пенсію до 65 років для чо ловіків і
62 для жінок. Очіку ва на три валість жит тя чо ловіків, які до сяг ли 60 років, за
про гно за ми 1994 року, ста но ви ла 72,4 роки, а жінок, що до сяг ли цьо го ж вi -
ку — 79,5 років, а отже, більш ранній вихід жінок на пенсію нічим не вип рав -
да ний. Пенсійний вік мож на було б по сту по во підви щу ва ти на один рік що -
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ро ку впро довж на ступ них двох–п’я ти років для чо ловіків і на один рік що -
ро ку впро довж на ступ них семи–де ся ти років для жінок. За про гно за ми, до
2000 року сума вип лат пенсій ско ро ти ла ся б на 20%, порівня но із тим об ся -
гом, що мав би бути, якщо не вда ти ся до цих за ходів, і який ста но вить 3,8%
ВНП [Украї на, 1994: с. 17]; 2) ско ро чен ня на 25% вип лат пенсіоне рам за
віком та не пра цез датністю, які про дов жу ють пра цю ва ти, що за оща ди ло б до
19% за галь них вит рат на пенсії; 3) ска су ван ня мож ли вості дос тро ко во го ви -
хо ду на пенсію, за оща див ши та ким чи ном до 5% за галь них витрат тощо.

За га лом Світо вий банк про по ну вав кілька варіантів, які міг би об ра ти
укр аїнський уряд для суттєвих ско ро чень пенсійних вит рат та надійно го за -
хис ту на й у раз ливіших верств на се лен ня, зок ре ма, за ра ху нок ско ро чен ня
пільг та до по мог для пра цю ю чої час тки на се лен ня, суб сидій на про дук ти
хар чу ван ня та ко му нальні по слу ги, оскільки до по мо га для всьо го на се лен ня 
у 1992 році ста но ви ла чверть усіх вит рат на соціаль не за без пе чен ня у країні.
Із цих вит рат 41% при па дав на гро шо ву до по мо гу ро ди нам із дітьми, 27% —
на відпус тки за хво ро бою та тим ча со вою не пра цез датністю, 11% — на не пра -
цез дат них, 8% — на пільги на відпо чи нок, 6% — на дог ляд за ди ти ною, 7% —
інші пільги. Фонд соціаль но го за без пе чен ня вип ла чу вав найбільшу час т -
ку — 42,5% пільг усьо го на се лен ня, 40% — дер жавні та місцеві ре сур си,
17,5% — Пенсійний фонд [Украї на, 1994: с. 110).

Про те, по при всі свої ре ко мен дації та по ра ди, ек спер ти Світо во го бан ку
дійшли вис нов ку, що врешті-решт “підви щен ня пенсійно го віку, зок ре ма, не 
дасть не гай ної еко номії, оскільки його до ве деть ся роз тяг ти на кілька років.
Мож ли во, не пра виль но було б та кож ска су ва ти деякі вип ла ти тим, хто про -
дов жує пра цю ва ти, або тим, хто пішов на пенсію дос тро ко во. Уряд Украї ни
роз гля не ці варіанти, але на вряд чи (курс. мій. — О.І.) він не гай но підніме
пенсійний вік” [Украї на, 1994: с. 17 ]. На пре ве ли кий жаль, уряд Украї ни
саме так і зро бив — він роз гля дав за про по но вані за хо ди і варіанти роз в’я зан -
ня соціаль них про блем май же 20 років... Якби він зро бив це за вчас но, сьо -
годні вже ніхто не зга ду вав би про важ кий пе рехідний період, а пенсійну сис -
те му було б ре фор мо ва но й оптимізо ва но.

За га лом сис те ма пільг, чин на у се ре дині 1992 року, про по ну ва ла по над
60 гро шо вих до по мог та пільг, більшість з яких прак тич но не відрізня ла ся
одна від од ної. Було 12 різно видів гро шо вих ком пен сацій ма ло за без пе че -
ним та не за хи ще ним ро ди нам, се ред яких окремі вип ла ти на ди тя че хар чу -
ван ня, одяг, інші то ва ри для дітей. А та кож пра во на різні до по мо ги за леж но
від кількості дітей, їхньо го віку, віку ма тері, ро дин но го до хо ду, відсут ності
бать ка, по вно ти сім’ї, сирітства тощо.

Аналітики Світо во го бан ку та кож ре ко мен ду ва ли пе ре гля ну ти при нци -
пи, яки ми ке ру ва ли ся краї ни ко лиш ньо го Ра дя нсько го Со ю зу та інші краї -
ни Східної Євро пи у виз на ченні ре аль ної межі бідності, ни жче за яку лю ди -
на не може опус ка ти ся. Вони вка зу ва ли на на галь ну по тре бу в роз вит ку ме -
то до логічної та ста тис тич ної бази для виз на чен ня тих груп на се лен ня, чиї
до хо ди по вин на за хи ща ти дер жа ва. Зок ре ма, спо жив чий ко шик, який ви ко -
рис то вується для вимірю ван ня постійно зрос та ю чо го рівня цін, роз ра хо ва -
ний на спо жи ван ня місько го на се лен ня із се реднім рівнем до ходів. Але у цій
си ту ації потрібні інші стан дар ти, на прик лад, окремі для сільських ро біт -
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ників та осіб із низ ь ки ми до хо да ми, і уряд має постійно кон тро лю ва ти та пе -
ре гля да ти свою соціаль ну політику згідно із по тре ба ми на се лен ня. Та кож
всі до по мо ги для осіб, які не є ма ло за без пе че ни ми, ма ють над а ва ти ся лише у 
ви пад ках, коли це доз во ля ють ре сур си. Вар то було б за умов спа ду ви роб -
ниц тва мінімізу ва ти на явні ре сур си, чітко розрізня ти межу бідності та під -
трим ку при й нят но го рівня доб ро бу ту, оскільки бездіяльність та відсутність
чіткої про гра ми за хис ту з боку дер жа ви здат на при звес ти до того, що ве ли ка
час тка лю дей, особ ли во са мотні осо би по хи ло го віку, що меш ка ють у сіль -
ській місце вості, а та кож діти, що ма ють од но го з батьків, при ре чені опи ни -
ти ся за меж ею бідності. Пра во на до по мо гу згідно із де мог рафічни ми по каз -
ни ка ми було б про стіше реґулю ва ти, аніж пра во на до по мо гу, ґрун то ва не на
розмірі до хо ду. Відповідно, пільги мали б при зна ча ти ся на підставі  демо -
графічних ха рак те рис тик. На разі за ощад жен ня від змін цієї про гра ми ста -
но ви ли б що най мен ше 25% за галь них витрат на допомогу.

Та кож вар те ува ги ска су ван ня не потрібних пільг на кшталт спеціаль них 
пільг військо вос луж бов цям, за без пе чен ня ав то мобілями, те ле фо на ми ве те -
ранів, над ан ня без кош тов них путівок тощо. З огля ду на кри тич ний стан еко -
номіки дер жа ва мала б вип ла чу ва ти лише ті до по мо ги, які не обхідні для
фізич но го існу ван ня лю дей. Ска су ван ня озна че них пільг доз во ли ло б зе ко -
но ми ти вже у пер ший рік близь ко 5,5% за галь но го бюд же ту на до по мо ги. Із
роз в’я зан ням цієї про бле ми відповідно ско ро ти ли ся б вит ра ти на до по мо ги,
по в’я зані із чор но б ильською ка тас тро фою, які на бу ли в Україні не а би я кої
гос тро ти на по чат ку 1990-х років.

Вис нов ки

Про ве де ний аналіз по ка зав, що в Російській імперії (і в Україні, яка вхо -
ди ла до її скла ду, зок ре ма), окрес ли ли ся певні по зи тивні наслідки впо ряд -
ку ван ня сис те ми пенсійно го за без пе чен ня та соціаль но го за хис ту. На по ча -
ток ХХ століття вона охоп лю ва ла не лише суспільну верхівку та чи нов ниц -
тво, ува гу до себе відчу ва ли і пред став ни ки робітни чо го кла су та інтелi ґен -
ції. Більшо виць ка вла да ре фор му ва ла (чи де фор му ва ла?) сис те му, з од но го
боку, транс фор му вав ши, вдос ко на лив ши пев ним чи ном та при сто су вав ши
під себе сис те му соціаль но го піклу ван ня та до по мо ги, а з іншо го — відмо ви -
лась від по зи тивів ми ну лої сис те ми, зо се ре див ши ува гу на підтримці та за -
без пе ченні влас них кадрів, при кри ва ю чись гуч ни ми гас ла ми тур бо ти про
на род. Нев реґульо ваність пи тан ня пенсійно го за без пе чен ня при зве ла до
того, що впро довж п’ят де ся ти років ра дя нської вла ди по ло ви на еко номічно
ак тив но го на се лен ня Украї ни була вик лю че на з дер жав ної пенсійної сис те -
ми. Се ля нство от ри ма ло леґітим не пра во на підтрим ку з боку дер жа ви лише
1964 року. Вод но час про фспілки за ра дя нських часів пе ре тво ри ли ся на час -
ти ну дер жав но го апа ра ту. В країні існу ва ли певні ка те горії осіб, які вза галі
не мали жод ної фіна нсо вої до по мо ги та підтрим ки з боку дер жа ви, за зна ю чи 
на томість утисків та пе ре сліду вань. За сто років (на по ча ток ХХІ століття)
пе ре важ на більшість на се лен ня опи ни ла ся на межі бідності та фізич но го ви -
жи ван ня. Про те под альші спро би упо ряд ку ван ня соціаль ної сфе ри не при -
зве ли до суттєвого поліпшен ня жит тя пе ресічних пенсіонерів, за ли ша ю чись 
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рад ше на рівні те о ре тич но го дис кур су. Зок ре ма, жо ден уряд за 20 років не за -
леж ності Украї ни так і не на ва жив ся на ра ди каль не ре фор му ван ня пен сій -
ної сис те ми, на томість у такій олігархічній дер жаві, як Украї на, соціаль ний
за хист пе ре тво рив ся на інстру мент за без пе чен ня ба зо во го рівня соціаль -
но-еко номічної за хи ще ності на се лен ня за для за побіган ня про тес тним ру -
хам, ак тив ним соціаль ним діям, страй кам за ра ди підви щен ня рівня життя,
подолання бідності тощо. Певні спроби реформування пенсійної системи
було зроблено у другій декаді ХХІ століття — лише у формі підвищення
пенсійного віку, одначе події 2013–2014 років переорієнтували напрям со -
ціальної політики країни та її уряду. Але це вже тема іншого дослідження.
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