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 Соціальне забезпечення визначалося як система закріплених в радянському 
законодавстві соціально-економічних заходів, що гарантують матеріальне 
забезпечення громадян у старості, у період тимчасової непрацездатності, у разі 
втрати годувальника в сім’ї; забезпечення допомог та надання ряду пільг жінкам-
матерям, сім’ям із відносно низькими середньодушовими доходами та ін. 

Основні засади соціального забезпечення в СРСР

 Система соціального забезпечення гарантувала безкоштовну медичну допомогу та 
лікування у лікарнях, амбулаторно-поліклінічних установах; безкоштовне або на 
пільгових умовах санаторно-курортне лікування, утримання осіб похилого віку та 
інвалідів у домах-інтернатах, дітей у яслях і дитячих садках, піонерських таборах  
тощо.

 Заходи щодо соціального забезпечення фінансувалися із суспільних фондів 
споживання

 Основним видом соціального забезпечення були пенсії та різноманітні види 
допомоги
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Види пенсій в системі соціального забезпечення 
СРСР

працівникам 

за віком

по інвалідності

Пенсія – матеріальне забезпечення
трудящих СРСР і членів їх сімей, яке було
передбачено законом та обумовлено
соціальним ризиком: старістю, втратою
годувальника, інвалідністю та іншими
спеціально передбаченими випадками.

Пенсії

працівникам 
науки

персональним 
пенсіонерам

у разі втрати 
годувальника

колгоспникам

військовослужбовцям 
та їх сім’ям

за вислугу років
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Пенсія виплачувалася у визначеній сумі (у
% до заробітної плати трудящого, грошового
утримання військовослужбовця, мінімаль-
ного розміру пенсії, пенсії годувальника та
ін.) при настанні відповідних соціальних
ризиків. Розміри пенсій залежали від обсягу
національного доходу, що спрямовувався на
споживання, від статево-вікового складу
населення, питомої ваги частки непра-
цездатних у загальному складі населення,
умов праці, заробітної плати та ін.)



Види допомог в системі соціального забезпечення 
СРСР

інвалідам з 
дитинства

по вагітності та 
пологах

військовослужбовцям 
та їх сім’ям

Допомога – вид матері-
ального забезпечення 

Допомоги

інвалідам та 
особам похилого

віку, які не мають
права на державні

пенсії

на патронаж дітей та 
патронаж психічно

хворих

багатодітним та 
одиноким матерям

по тимчасовій 
непрацездатності

на предмети
догляду за 

новоронарод-
женими та на 

годування дитини
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на поховання

ального забезпечення 
трудящих та їх сімей у 
випадках захворювання, 
травматизму, вагітності та 
народження дитини, 
смерті та поховання. 
Ці випадки розглядалися 
як страхові ризики. 
За формою виплати 
поділялися на одноразові 
та періодичні. 



Джерела фінансування соціального забезпечення в 
СРСР

Кошти 
Державного 

бюджету в т.ч. 
кошти 

соціального 
страхування

Кошти 
підприємств

Кошти 
колективних 
господарств

Кошти 
професійних та 

інших 
суспільних 
організацій
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Суспільний фонд споживання 

Суспільний фонд споживання (СФС) – частина національного доходу, яка спрямовувалася на задоволення матеріальних та 
духовних потреб  населення понад фонд оплати праці. Важлива соціальна роль СФС полягала в тому, що вони гарантували 
трудящим матеріальне забезпечення у разі тимчасової непрацездатності або старості, а також утримання осіб, які втратили 
годувальників. 
СФС витрачав кошти  наступним чином: приблизно половина використовувалася на утримання інфраструктури з 
соціального забезпечення та оплату інших послуг, які надавалися населенню безкоштовно або на пільгових умовах; інша 
частина СФС була джерелом виплат пенсій, стипендій і допомог по тимчасовій непрацездатності, оплаті відпусток та ін.



Вид соціального забезпечення Назва окремих елементів фондів суспільного 
споживання

Допомога робітникам по вагітності і пологах Утримання та виховання підростаючого покоління 

Допомога на предмети догляду за новонародженими і на 
годування дитини

Допомога на дітей малозабезпеченим сім’ям

Допомога багатодітним та одиноким матерям

Обслуговування дітей за рахунок бюджету соціального  
страхування (піонерські табори тощо)

Фінансування соціального забезпечення в СРСР
за рахунок коштів Державного бюджету

страхування (піонерські табори тощо)

Допомога по тимчасовій непрацездатності Охорона здоров’я та відпочинок населення

Санаторно-курортне обслуговування населення, в тому числі 
допомога на проїзд до місць відпочинку, виплата грошових 
компенсацій за невикористані путівки

Оплата відпусток робітників і службовців

Пенсії, що виплачуються з бюджету соціального страхування Утримання людей похилого віку та непрацездатних осіб

Інші витрати на соціальне страхування

Пенсії та допомоги по соціальному забезпеченню

Будинки-інтернати для інвалідів та людей похилого віку

Інші витрати на соціальне забезпечення

Виплата пенсій колгоспникам з централізованого союзного 
фонду соціального забезпечення колгоспників з коштів 
Державного бюджету
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Вид соціального забезпечення Назва окремих елементів фондів суспільного 
споживання

Утримання піонерських таборів Утримання та виховання підростаючого покоління 

Фінансування соціального забезпечення в СРСР 
за рахунок коштів підприємств

Утримання піонерських таборів Утримання та виховання підростаючого покоління 

Утримання дошкільних закладів

Кошти на роботу з дітьми

Придбання путівок і надання одноразової 
допомоги

Охорона здоров’я та відпочинок населення
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Вид соціального забезпечення Назва окремих елементів фондів суспільного споживання

Допомога по вагітності і пологах колгоспницям Утримання та виховання підростаючого покоління 

Допомога на дітей малозабезпеченим сім’ям

Допомога на предмети догляду за новонародженими і 
на годування дитини

Фінансування соціального забезпечення в СРСР
за рахунок коштів колективних господарств

на годування дитини

Допомога по тимчасовій непрацездатності Охорона здоров’я та відпочинок населення

Оплата відпусток колгоспників

Пенсії за віком колгоспникам Утримання людей похилого віку та непрацездатних 
осіб

Пенсія по інвалідності колгоспникам

Пенсія по втраті годувальника колгоспникам

Інші види пенсій колгоспникам

Інші види допомог колгоспникам

Одноразова матеріальна допомога колгоспникам

Утримання будинків для колгоспників похилого віку 9



Вид соціального забезпечення Назва окремих елементів фондів суспільного 
споживання

Утримання піонерських таборів Утримання та виховання підростаючого покоління 

Інша витрати на роботу з дітьми

Фінансування соціального забезпечення в СРСР
за рахунок коштів професійних та інших суспільних 

організацій

Інша витрати на роботу з дітьми

Витрати на розвиток фізичної культури  та інші 
заходи з охорони здоров’я

Охорона здоров’я та відпочинок населення

Одноразова допомога членам професійних 
організацій
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Споживчий бюджет сім'ї в СРСР

Мінімальний споживчий 
бюджет сім'ї 

(прожитковий мінімум)

Раціональний бюджет сім'ї

Сутність
- мінімально необхідний рівень споживання матері-
альних благ та послуг для забезпечення нормальної 
життєдіяльності людини ;

- виражав мінімальну потребу людини у продо-
вольчих та непродовольчих товарах та послугах в 
натуральній та грошовій формі (“Споживчий 

- розроблявся на основі науково обґрунтованих 
нормативів споживання населенням різних 
матеріальних благ (продуктів харчування, одягу, 
предметів культури і побуту, житла та ін.) і послуг 
культурно-побутового призначення;

- розроблявся для різних груп населення в залеж-
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натуральній та грошовій формі (“Споживчий 
кошик”);

- використовувався для обґрунтування мінімаль-
ного рівня доходів сімей, оплати праці, пенсій та 
інших соціальних виплат та пільг;

- включав набір продуктів харчування  («продук-
товий кошик») та набір непродовольчих товарів та 
послуг.

- розроблявся для різних груп населення в залеж-
ності від його професійного складу, природно- клі-
матичних, соціально-побутових, національних та 
ін.умов;

- у вартісному виразі характеризував співвідношен-
ня споживання в сім’ї нормативних обсягів матері-
альних благ і послуг і необхідних доходів для їх 
забезпечення.

Раціональний бюджет сім‘ї 
розраховувався на базі раціональних норм 

споживання



Державне соціальне страхування в СРСР

Формування бюджету
Класифікація 

системи соцстраху
Використання коштів

- за рахунок внесків на 
державне соціальне 
страхування підприємств, 
установ та організацій 
(встановлювалося у 

- за формами утворення й 

використання коштів:  на 
соціальне страхування;
- за видом соціального 
ризику:  на страхування по 

- на виплату пенсій за
віком та інвалідністю;
- на допомогу по тимча-
совій непрацездатності;
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(встановлювалося у 
відповідних % до фонду 
заробітної плати);
- за рахунок платежів від 
надходжень за путівки на 
санаторно-курортне 
обслуговування;
- без будь яких 
відрахувань із заробітної 
плати робітників і 
службовців;
- був складовою частиною 
державного бюджету. 

ризику:  на страхування по 
тимчасовій непрацездатності, 
на пенсійне забезпечення по 
старості і інвалідності, 
забезпечення матері і дитини, 
а також сімей у випадку 
втрати годувальника;
- в залежності від кола 
охоплення : на забезпечення 
робітників, службовців, 
наукових працівників, 
військовослужбовців, 
колгоспників.

совій непрацездатності;
- на допомогу по вагіт-
ності та пологах;
- на допомогу при народ-
женні дитини;
- на допомогу по догляду
за дитиною;
- на допомоги на дітей
малозебпеченим сім’ям;
- на санітарно-курортне
обслуговування робітни-
ків та службовців.



Раціональні норми споживання

Раціональні норми споживання – показники науково обґрунтованого рівня 
споживання населенням різних матеріальних благ і послуг культурно-побутового 

призначення, що забезпечують людині найбільш сприятливі умови для її 
фізичного й духовного розвитку, відтворення енергозатрат організму, збереження 

працездатності і тривалості життя

Одяг, тканини, взуття 
(на душу населення)

Житло  (кв.м. на 
одного жителя) 
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Норми 
споживання

Продукти харчування, 
їх фізіологічна 

збалансованість 
(наявність у раціоні 

білків, жирів, 
вуглеводів і калорій)

Предмети культури і 
побуту (телевізори, 

радіоприймачі, 
пральні машини та ін. 

– на  100 сімей)

Послуги організацій і підприємств  
охорони здоров’я, культури, освіти,  

побутового обслуговування, дитячих 
закладів та ін. (кількість ліжко-місць у 

лікарнях, місць у театрах і 
кіноустановах на 1000 жителів і т.п.)
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