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ню системи соціального страхування як однієї із організаційно-правових
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Вимушений перехід більшовиків до НЕПу поставив на порядок денний
питання про зміну форм соціального захисту. В умовах часткової децент -
ралізації промисловості через розвиток її приватної сфери і торгівлі, пере -
ходу державних підприємств на госпрозрахунок, відмови від загальної
трудової повинності держава втрачала можливість забезпечувати осіб, що
потребували соціальної допомоги, за рахунок державних асигнувань.
Зважаючи на це, учасники VІ конференції КП(б)У (9–13 грудня 1921 р.)
одностайно прийняли рішення про запровадження соціального страхування
осіб, зайнятих найманою працею.

Метою цієї статті є характеристика праць радянських дослідників, при -
свячених вивченню системи соціального страхування як однієї із органі -
заційно-правових форм соціального захисту робітників та службовців у 
20–30-х рр. ХХ ст.

Побудова соціального захисту працюючих на страхових принципах
вимагала, насамперед, розроблення теоретичних основ радянського соц -
страху. З цією метою до співпраці були залучені найвидатніші теоретики
дореволюційної доби. Їх основним завданням було обґрунтування важли -
вості інституту соціального страхування для соціального захисту робітників
у нових економічних умовах та пристосування основних його положень до
комуністичної доктрини суспільного розвитку. Завдяки надзвичайній
активності членів новоствореної страхової ради вже на початку 1920-х рр.
з’явилися перші бібліографічні покажчики зі страхової тематики1. В цілому,
за змістом, структурою та функціональним призначенням усі праці, що
вийшли друком у 1920-х рр. можна поділити на декілька груп. 

Першу групу становлять праці теоретичного спрямування. Провідним
теоретиком радянського соцстраху в 1920-х рр., без перебільшення, можна
назвати Н. Вигдорчика. Будучи доктором медицини, він уже в кінці ХІХ ст.,
спираючись на досвід західноєвропейських країн, вивчав перспективи
запро вадження в Росії страхової медицини. Згодом був одним із співавторів



пакету страхових законопроектів, введених у дію в червні 1912 р. Протягом
1919–1926 рр. ним було опубліковано 7 випусків книг, присвячених теорії та
практиці соціального страхування за різними напрямками2. Теоретичним
аспектам соціального страхування присвячена і брошура В. Яроцького3. 

Обґрунтування радянських принципів соціального страхування в зазна -
чений період було здійснено також в навчальних підручниках та посібниках.
Так, у 1920-х роках тричі перевидавався підручник «Радянське соціальне
страхування» З. Теттернборн4, яка забезпечувала викладання даного курсу
в Московському державному університеті імені М. Ломоносова. Автором
висвітлена історія соціального страхування на Заході і в Росії до жовтня
1917 р. та основи радянського страхового законодавства. Інший представник —
Л. Забєлін у 1926 р. опублікував курс лекцій «Теоретичні основи соціаль -
ного страхування», прочитаних ним на курсах при ЦУСС СРСР у Москві5.
Як і З. Теттернборн, так і Л. Забєлін у своїх працях акцентували увагу на
перевагах радянського страхового законодавства над зарубіжним. 

Наступну групу літератури 1920-х рр. складають коментарі чинного стра -
хового законодавства. Написані одноосібно чи групою авторів, переважна
більшість яких була юристами або ж відповідальними страховими праців -
никами, ці книги були по суті керівними вказівками для місцевих органів
соціального страхування в їх практичній діяльності. Їх характерною озна -
кою було тлумачення чинного законодавства без відповідного ідеологічного
забарвлення. Так, в об’ємних за обсягом практичних коментарях за редак -
ціями И. Баєвського, Я. Емдіна, Н. Биховського, Б. Гутермана, Б. Любимова6

подається загальна характеристика і тлумачення страхових законодавчих
актів. В окремих випадках коментування законодавства здійснювалося з
деяких видів чи напрямків страхування7 або ж найбільш важливих норма -
тивних актів8. Порівняльний аналіз радянського та зарубіжного страхового
законодавства можна зустріти у книзі Б. Ерделі9. 

Для працівників страхових органів, мало знайомих із справою соціаль -
ного страхування, центральне управління практикувало видання популяр -
них коментарів10. З метою ознайомлення страхових працівників та самих
застрахованих із законодавством, управліннями соціального страхування, 
а інколи і страховими касами, формувалися відповідні довідники11 та
пам’ятки12.

В окрему групу, на наш погляд, слід виокремити праці, що містили
матеріали методично-інструктивного характеру. Такі книги, написані пере -
важно відповідальними працівниками центрального управління соціального
страхування за відповідними напрямками діяльності, мали у своїй основі
прикладний характер. Основне їх призначення полягало в наданні консуль -
тативної допомоги місцевим органам соціального страхування в реалізації
найскладніших питань практики. Так, порядок проведення медичної екс -

277Соціальне страхування 1920–1930-х рр. в радянській історіографії



пертизи та надання медичної допомоги застрахованим викладений у працях
Н. Вигдорчика13 та А. Штейнберга14. Механізм створення страхових органів
на місцях та керівництво ними відображені в роботах Б. Файнгольда15 та
І. Торговицького16. Про ведення статистики в касах соціального страхування
можна дізнатися із книг Н. Вигдорчика17 та Д. Граве18. Методика призна -
чення та виплати допомог у порядку соціального страхування висвіт -
лювалася Н. Наумовим та А. Ліберманом19, І. Капланом20, В. Кузятиним21.
Порядок фінансового забезпечення страхових органів розкрили В. Кара -
ваєв22, Л. Немченко23, А. Ванштейн24. Н. Громов25, В. Гутцайт та М. Лірц -
ман26 у своїх працях охарактеризували способи застосування штраф них
санкцій до порушників страхового законодавства. 

Наступну, значну за обсягом, групу складає популярна література.
Головним завданням невеликих за обсягом, але написаних у доступній
формі брошур було ознайомлення робітників і службовців із соціальним
призначенням системи радянського соціального страхування. Частина таких
праць містила конкретні рекомендації для застрахованих з виплати пенсій та
допомог. Поява чисельних праць пояснювалася надзвичайною динамічністю
страхового законодавства, що викликало труднощі для контингенту застра -
хованих. Так, зокрема, зміст, обсяг, організаційна структура та призначення
соціального страхування розкриті у працях Н. Биховського27, Н. Вигдор -
чика28, А. Вишневецького29, В. Гутцайта30, А. Штейнберга31. Проблеми без -
робіття та забезпечення безробітних страховими допомогами розглядаються
у брошурах М. Іткіна32, Л. Лівшиця33, Н. Юріна34. Особливості надання
застрахованим медичної та профілактичної допомоги обґрунтовують І. Ба -
єв ський35, А. Вайнштейн36, М. Патлажан37. Організаційні основи забезпе -
чення у разі тимчасової чи постійної втрати працездатності висвітлювали 
Н. Вигдорчик38, А. Вишневецький39, Л. Гордон40, В. Караваєв41, Є. Койре42,
Л. Фріц43, Н. Юрін44.

По мірі розвитку соціального страхування з’являються й перші історичні
нариси у вигляді брошур, а згодом і книг, присвячених даній тематиці. Такі
роботи не можна назвати науковими, оскільки написані вони, переважно
відповідальними страховими працівниками без посилання на джерела та
відповідного теоретичного аналізу. Разом з тим позитивним є те, що в
основу їх змісту були покладені статистичні дані про діяльність місцевих
страхових кас, що надходили до центрального управління соціального
страхування. Щоправда, майже вся література була надрукована у Москві,
а тому не відображала особливостей функціонування соціального страху -
вання в радянській Україні. 

Як правило, перші розвідки відображали діяльність страхових органів
протягом окремих календарних чи операційних періодів. Так, в працях
А. Вишневецького45, Б. Данського46, Б. Мілютіна47, Л. Немченка48 висвітлені
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звітні результати роботи органів соціального страхування загалом або ж за
певними напрямками діяльності. В окремі періоди звітні матеріали видава -
лися за загальною редакцією народного комісара праці СРСР Л. Немченка49.
З часом історичні нариси охоплювали значно триваліші хронологічні пері -
оди або ж зосереджували увагу на конкретних напрямках роботи чи видах
страхування. Так, загальні тенденції розвитку радянського соціального стра -
хування розкриті у працях А. Вишневецького50, Б. Мілютіна51, В. Пукке52,
А. Штейнберга53, Б. Чорного54. Остання із них вийшла друком в Харкові і,
незважаючи на популяризований характер, містила порівняльну харак те -
ристику діяльності Головсоцстраху УСРР на фоні інших союзних республік.
Висвітлюючи діяльність страхових органів з окремих напрямків, М. Луком -
ський55 характеризував будівництво страхової медицини, В. Мар’янський56 —
проблеми соцстраху на селі, Б. Мілютін57 — розвиток профілактичної
роботи, З. Теттернборн58 — забезпечення допомогою при частковій чи
постійній втраті працездатності. Розвиток соціального страхування як еко -
но мічної категорії у своїх працях обґрунтовували И. Вейцбліт59, Л. Забєлін60,
Л. Мінц61, Є. Шатан62. 

В окрему підгрупу варто виокремити брошури та книги інформативно-
пропагандистського напрямку. Написані з марксистських позицій пар -
тійними функціонерами, вони були покликані демонструвати переваги
радян ського соціального страхування, а заодно і політичної системи над
буржуазною. Усі вони були надзвичайно схожими за структурою та близь -
кими за змістом, оскільки піддавали нещадній критиці попередні періоди
розвитку соціального страхування та всіляко вихваляли його розвиток у
радянську добу. Під вказану характеристику повною мірою підпадають
праці Б. Данського63, Б. Любимова64, З. Теттернборн65, М. Фабриканта66. 
З метою пропаганди ідей радянського соцстраху у 1928 р. при ВЦРПС була
створена секція з вивчення історії соціального страхування (Істсоцстрах).
Уже в жовтні вийшов з друку перший збірник статей67, присвячений роз -
витку дореволюційного соціального страхування. Опубліковані матеріали
представляли тенденційну підбірку суб’єктивних спогадів активних учас -
ників більшовицького страхового руху. По мірі вивчення архівів редколегія
планувала видавати наступні збірники, присвячені іншим періодам, однак
через політику згортання НЕПу діяльність секції була припинена.

Незважаючи на значну кількість літератури, що вийшла друком у 
20-х рр., не можна перебільшувати її значення для наукового дослідження.
Значна її частка відображала юридичні та економічні аспекти соціального
страхування. Праці історичного спрямування характеризувалися полі -
тичною заангажованістю, тенденційністю підбору матеріалу, відображаючи
загальні масштаби розвитку соціального страхування на фоні соціаліс -
тичного будівництва. Крім того, вказані роботи базувалися на загально -
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союзному матеріалі, не відображаючи особливостей діяльності страхових
органів УСРР.  

Згортання НЕПу та відновлення соціалістичного наступу наприкінці
1920-х рр. викликало суттєві зміни в радянській соціальній політиці, спря -
мувавши її на потреби модернізації економіки. В таких умовах соціальне
страхування із форми соціального захисту перетворюється в інститут соці -
ально-побутового забезпечення робітників провідних галузей економіки.
Головні завдання страхових органів у цей період полягали в стимулюванні
трудової діяльності, заохоченні продуктивності праці, зміцненні трудової
дисципліни. Характерні риси нового періоду знайшли відображення і в
літературі, що виходила друком в 30-х рр. ХХ ст., чисельність якої у
порівнянні з попереднім періодом суттєво зменшилася.

Перша особливість, яку слід відмітити при характеристиці літератури
зазначеного періоду, — це повна відсутність робіт із теорії соціального
страхування. Тлумачення змісту радянського соцстраху стає прерогативою
партійних функціонерів. Так, А. Баріт та Б. Мілютін68, М. Блюмін69, А. Лібс -
тер70, Б. Любимов71, формуючи у своїх працях основні принципи радян -
ського соцстраху реконструктивного періоду, не лише відмежовувалися від
основної захисної функції даного інституту, але й піддавали критиці над -
бання теоретиків попереднього періоду.

У 1930-х роках продовжували виходити друком популярні видання із
соціального страхування, що знайомили з нормами страхового законо -
давства. У брошурах Й. Борисова72, Н. Биховського73, Л. Гейфмана74, Г. Ге -
цова75, Є. Койре76 описано порядок призначення та виплати страховими
касами допомог та пенсій застрахованим. Важливим є те, що значна частка
таких видань опублікована в Україні із врахуванням особливостей респуб -
ліканського законодавства.  У той же час вагоме місце в роботах відводилося
ідеологічному обґрунтуванню радянського соцстраху. Так, переважна біль -
шість авторів основу успіхів соцстраху вбачали в перемозі соціалізму, а 
тому пророкували ліквідацію основ соцстраху в капіталістичних країнах.
Зважаючи на те, що в період суцільної колективізації радянська влада з
метою соціального розшарування села проголосила поширення страхових
допомог на сільських наймитів, популярні видання широко рекламували
дану ідею77. 

В умовах модернізації економіки основним завданням у сфері трудових
відносин було формування стійких промислових кадрів та виховання в них
соціалістичного ставлення до праці. У соціальному страхуванні  такі вимоги
реалізовувалися через значну диференціацію допомог та пенсій для застра -
хованих. Розміри соціальних виплат були поставлені в залежність від без -
перервного трудового стажу, членства в профспілках, галузі виробництва
тощо. Для орієнтації страхових працівників у нормах громіздкого законо -
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давства Союзною радою соціального страхування видавалися методичні
матеріали допоміжного характеру. Такі рекомендації стосувалися організації
роботи страхових органів78, сплати страхових внесків79, визначення страхо -
вого стажу80, правильності призначення розмірів допомог та пенсій81. 

Протягом 1930-х рр. продовжували виходити друком коментарі до чин -
ного законодавства, однак кількість їх суттєво зменшується, при цьому всі
вони без виключення стосувалися союзного законодавства. За внутрішньою
будовою коментарі містили нормативні акти як загальних положень соціаль -
ного страхування82, так і окремих його видів83.

Окрім коментарів, практичними посібниками, що регулювали діяльність
органів соціального страхування, були збірники законодавства та довідники.
Головним чином, збірники законодавства перевидавалися по мірі внесення
змін і будувалися за універсальним зразком84 або ж за напрямками страху -
вання85. Кожен із них містив вступну частину, в якій обґрунтовувалася
доцільність видання збірника. Довідники, в переважній більшості, стосу -
валися тарифікації підприємств щодо сплати внесків та визначення розмірів
допомог та пенсій86.

Література історичного характеру 1930-х рр. представлена невеликими
брошурами, написаними відповідальними страховими працівниками. Так,
Н. Биховський87, А. Горбунов і М. Фрідьєв88 у своїх працях подали загальну
характеристику системи соціального страхування в СРСР, П. Вардунас89

висвітлив участь професійних спілок у соціальному страхуванні, В. Кара -
ваєв та Я. Тидеман90 розкрили організаційну структуру страхових органів,
В. Карибський91 і М. Лукомський92 акцентували увагу на організації медич -
ної допомоги застрахованим. Виняток складає робота Л. Забєліна93, в якій
відображено роль і значення соціального страхування в житті радянського
робітника. На основі загальносоюзних статистичних матеріалів автор до -
сліджує обсяг забезпечення соціальними допомогами промислових робіт -
ників у 1924–1929 рр.

Отже, реорганізація державного соціального страхування та присто -
сування його до потреб модернізації економіки в умовах соціалістичного
наступу 1930-х рр. корінним чином визначили характер праць вказаного
періоду. Замість підданих нещадній критиці теоретичних  досліджень
соціального страхування періоду НЕПу, основну масу літератури складали
брошури та статті пропагандистсько-ідеологічного спрямування, метою
яких було обґрунтування нових принципів соціальної політики радянської
держави і засудження основ зарубіжного страхового законодавства.

1940–50-ті роки в радянській історіографії характеризувалися послаб -
ленням уваги до проблем соціального страхування. Відхід від соціального
страхування як провідної форми соціального захисту, що проявився у втраті
фінансової самостійності страхових фондів, перенесенні ваги з призначення
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допомог і пенсій після 1937 р. до наркомату соціального забезпечення та
виплаті соціальних допомог працюючим на підприємствах, нівелював по -
требу в існуванні територіальних органів соціального страхування. Зважа -
ючи на це, метою видання окремих інструктивно-довідкових матеріалів94

було ознайомлення з основами радянського соцстраху профспілкових акти -
вістів і осіб, що виконували роль страхових агентів на громадських засадах.
Проте у цей період були започатковані й перші спроби наукового осмис -
лення інституту соціального страхування як однієї з форм соціального
захисту населення. Так, у 1951 р. у видавництві Академії наук було опуб -
ліковано працю А. Краснопольського95, в якій автор з правової точки зору
проаналізував основні принципи радянського державного соціального
страхування через порівняння із законодавством капіталістичних країн.
Протягом 50-х років двічі перевидавалася книга В. Караваєва96, присвячена
характеристиці чинного страхового законодавства. Заслуговує на увагу й
навчальний посібник за редакцією Г. Москаленка97, виданий у 1953 р. для
слухачів шкіл профруху. Перша глава книги присвячена історії становлення
та розвитку соціального страхування в СРСР, його розвитку у країнах
«народної демократії», а також у капіталістичних і колоніальних державах.
Соціальне страхування частково аналізувалося  в контексті пенсійного98 та
соціального99 забезпечення.

Історіографія 60–80-х рр. ХХ ст. характеризується, передусім, виданням
багатотомних фундаментальних праць, фрагменти яких пов’язані з діяль -
ністю органів соціального страхування в Україні у досліджуваний період.
Так, у сьомому томі десятитомного видання «Історія Української РСР»100,
присвяченому аналізу розвитку республіки у 1921–1941 рр., підвищення
матеріального рівня трудящих автори пов’язували із запровадженням
«суспільних фондів споживання», у створенні яких неабияку роль відіграла
система соціального страхування. Про збільшення фондів заробітної плати
робітників за рахунок коштів соцстраху в 1920-х рр. повідомлялося й 
у другому томі видання «Історія робітничого класу Української РСР101.
Зосереджуючись повністю на проблемі матеріального добробуту робітни -
чого класу, автори не ставили своїм завданням розкриття функціональних
ознак системи соцстраху, характеристики діяльності її органів. Виняток
складають брошури Є. Родіонової102, в яких подано нариси з історії соці -
ального страхування в СРСР та в капіталістичних країнах. Оскільки вказані
видання готувалися як навчальні посібники для лікарів, основна увага
акцентувалася на медичному страхуванні. Інший вид — страхування без -
робіття був розглянутий Л. Рогачевською103 в контексті заходів щодо бо -
ротьби із безробіттям в СРСР 1917–1930-х рр. З’явилися наукові розвідки,
що характеризували соціальну структуру радянського суспільства104. Місце
і значення суспільних фондів споживання для підвищення життєвого рівня

282 Олег Мельничук



населення в рамках пануючої радянської ідеології обґрунтував у своїх
брошурах А. Грищинський105. Ідея взаємозв’язку радянської соціальної полі -
тики і права покладена в основу праці В. Попкова106. 

З юридичних позицій, в системі права соціального забезпечення соці -
альне страхування розглядали В. Андрєєв107, Р. Іванова та В. Тарасова108,
А. Козлов109, М. Тулісов110, К. Батигін111. Фрагментарне висвітлення діяль -
ності органів соціального страхування можна знайти в роботах з історії
робітничого класу досліджуваного періоду112. Інформативну цінність склали
також бібліографічні покажчики з трудового права113 та права соціального
забезпечення114.

Отже, радянська історіографія, здебільш, висвітлювала соціальне страху -
вання в руслі інтерпретації тих чи інших інститутів та заходів держави,
спрямованих на підвищення добробуту радянського народу. Висвітлюючи
історію суспільства з позицій формаційно-класового аналізу системних
явищ, через призму щоденних успіхів соціалістичного будівництва, дослід -
ники намагалися показати в своїх працях, перш за все, турботу радянської
держави про своїх громадян в усіх сферах праці та побуту, наголошуючи на
перевагах власної політичної системи. Державне соціальне страхування, що
функціонувало впродовж 20–30-х рр., навіть пристосоване до радянської
дійсності, розглядалося як буржуазний інститут, тимчасово запроваджений
в умовах ринкових відносин для соціального захисту робітників та служ -
бовців. 

В статье анализируются труды советских исследователей, посвящён -
ные изучению системы социального страхования как одной из органи -
зационно-правовых форм социальной защиты рабочих и служащих в 20–
30-х гг. ХХ в.

Ключевые слова: новая экономическая политика, советская историо -
графия, социальная защита, социальное страхование.

In article are analysed works of the soviet researchers, denoted study of the
system of the social insurance as one of organizing-legal forms of social
protection worker and serving in the 20-30th of the 20th century.

Key words: new economic policy, soviet historiography, social protection,
social insurance.
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