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Сучасний стан соціального захисту 
жертв нацистських переслідувань 

в Україні

З набуттям незалежності в Украї-
ні розпочався новий етап вивчення
відносин між радянською державою і
жертвами нацистських переслідувань
(остарбайтерами), який триває і до
сьогодні. Від початку 90-х років ХХ ст.
з’являються дослідження вітчизняних
і закордонних авторів, в яких безпо-
середньо аналізується система соці-
ального захисту цієї категорії осіб.
Тож дослідники певною мірою допов-
нили розроблення проблематики,
що є предметом нашого дослідження.
Про саму проблему остарбайтерів у
радянський час не говорилося – так,
немов її не існувало зовсім. За тодіш-
німи ідеологічними настановами,
українці, що працювали в нацистській
Німеччині найчастіше примусово,
вважалися ледь не «посібниками фа-
шистів». Так, працювали на економіку
ворожої, воюючої проти Радянського
Союзу країни. Слід зазначити, не з
власної волі, та ще й на становищі

безправних рабів. Українські остар-
байтери були у невигідному стано-
вищі порівняно з громадянами інших
країн, на їхні природні права німецьке
керівництво фактично не зважало.
В ідеології фашистської Німеччини
вони розглядались як найнижча, без-
правна раса, отже, ставлення було від-
повідним.

Розпад Радянського Союзу, ство-
рення незалежної держави України, а
також активізації міжнародної диску-
сії про необхідність гуманітарної
допомоги жертвам нацистських зло-
чинів дали потужний імпульс до роз-
ширення соціальної бази та пожвав-
лення діяльності організацій для цієї
категорії осіб. Так у червні 1993 р.
Українську спілку було перереєстро-
вано як організацію «колишніх мало-
літніх в’язнів фашизму», а не «нацист-
ських концтаборів», що значно роз-
ширило коло громадян, які могли пре-
тендувати на членство в організації.



А в жовтні 1998 р. її було переймено-
вано на Українську спілку в’язнів –
жертв нацизму (УСВЖН). Членами
спілки незалежно від віку могли стати
колишні в’язні нацистських концтабо-
рів, гетто та інших місць примусового
утримання, насильно вивезені на при-
мусові роботи в Німеччину або її союз-
ників, а також діти, що народились 
у місцях перебування на примусових
роботах батьків. Так виникла органі-
зація, яка максимально намагалася
об’єднати всі категорії нацизму.

Правовий статус спеціальних су-
б’єктів права соціального забезпечен-
ня визначається відповідними законо-
давчими актами, що встановлюють
підстави, види та порядок надання
соціального забезпечення цим кате-
горіям громадян. До них, зокрема, на-
лежать закони України «Про статус ве-
теранів війни, гарантії їх соціального
захисту» від 22.10.1993 р. № 3551-ХІІ;
«Про жертви нацистських пересліду-
вань» від 23.03.2000 р. № 1584-ІІІ та за-
кони Німеччини та Австрії: «Про
створення фонду «Пам’ять, відпові-
дальність і майбутнє» від 02.08.2000 р.
та «Про Фонд добровільних виплат
Республіки Австрія колишнім раб-
ським та примусовим робітникам на-
цистського режиму» від 27.11.2000 р.

Закон ФРН «Про заснування фе-
дерального фонду «Пам’ять, відпові-
дальність і майбутнє» від 02.08.2000 р.,
Закон Австрії «Про Фонд примирен-
ня» від 27.11.2000 р., Закон України 
«Про жертви нацистських пересліду-
вань» від 23.03.2000 р. № 1584-ІІІ визна-
чають правові, економічні та органі-
заційні засади державної політики
щодо жертв нацистських пересліду-
вань і спрямовані на їх соціальний
захист та збереження пам’яті про них,
а також регламентували діяльність
колишнього Українського національ-
ного фонду «Взаєморозуміння і при-
мирення». Вiдповiдно до постанови
Кабiнету Мiнiстрiв України «Про лiк-
вiдацiю Українського нацiонального
фонду «Взаєморозумiння i прими-

рення» при Кабiнетi Мiнiстрiв Ук-
раїни» вiд 27 квітня 2011 р. № 455,
12 грудня 2011 р. Фонд ліквідовано [1].

На думку правознавців, саме соці-
альні ризики – це події, в результаті
яких особа втрачає засоби до існуван-
ня через незалежні від неї обставини,
є тим визначальним критерієм, завдя-
ки якому можна найбільш повно та
об’єктивно окреслити сферу соціаль-
но забезпечувальних відносин [2, с. 8].
Отже, підставою для соціального за-
безпечення є соціальні ризики, тобто
події, коли особа втрачає здоров’я,
а також засоби до існування через не-
залежні від неї обставини [3, с. 51].

В основу юридичного механізму
соціального захисту покладено кате-
горію соціального ризику. У широко-
му розумінні всі ризики, які спіткають
людину протягом її життя, є соціаль-
ними, адже вони зумовлені нашим сус-
пільним буттям. Проте серед них виріз-
няється група ризиків, які є соціальни-
ми у власному розумінні цього слова,
і світова юридична практика розуміє
під ними певні події в житті людини,
які вимагають її матеріальної під-
тримки. В основі своїй вони мають
загальновизнані міжнародні норми,
які передбачають «набір» життєвих
обставин, що вимагають забезпе-
чення саме від соціуму, від людської
спільноти [4, с. 46]. Поряд із загально-
людськими ризиками у житті мають
місце й інші соціальні ризики, зокрема
спричинені певними державно-полі-
тичними подіями – воєнними діями,
політичними репресіями. У законо-
давствах інших країн і в національ-
ному законодавстві України врахо-
вано такі ризики, зокрема передбаче-
но статуси «жертва війни», «інвалід
війни», «учасник війни» або «жертва
політичних репресій». Такі правові
статуси надають їх володільцям право
на додатковий державний соціальний
захист, оскільки ті зазнали особливих
моральних і фізичних втрат [4, с. 51].
Отже, «соціальні ризики» у право-
вому контексті слід розуміти як 
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визначені законом фактори порушен-
ня нормального соціального становища
людей «остарбайтерів» за ушкоджен-
ні здоров’я, старості, інвалідності,
які супроводжуються відхиленням від
нормального рівня життя. Конститу-
ція визнає ці ризики, закріпивши їх на
законодавчому рівні.

Визначальними у системі право-
вих відносин соціального забезпечен-
ня є соціально забезпечувальні право-
відносини. Вони становлять комплекс
суспільних відносин, що врегульовані
нормами права та стосуються мате-
ріального забезпечення громадян чи
надання їм соціальних послуг і пільг у
разі настання соціальних ризиків за
рахунок коштів соціальних фондів 
та бюджетів різних рівнів [5, с. 131].
Тому в законодавстві України треба
передбачити з метою забезпечення і
закріплення поняття і визначення
«остарбайтер», що дозволить чітко
закріпити коло суб’єктів, які зазнали
відповідного ризику і набули особли-
вого статусу, щоб гарантувати реалі-
зацію цим особам прав.

На превеликий жаль, радянська
держава замість того, щоб підтримати
своїх громадян, які потрапили до
пекла воєнного лихоліття, застосову-
вала в багатьох випадках стосовно
них репресивні заходи. Це стосувало-
ся, насамперед, родин репресованих,
які були позбавлені на ту пору не
лише громадянських прав, а й мате-
ріальної підтримки (пенсій, допомог 
і т. ін.). в черговий раз в історії радян-
ської держави діти в повному обсязі
відповідали за своїх батьків: деякі з
них обмежувались у праві обирати
собі місце проживання, інші – у праві
влаштовуватися на роботу та навчан-
ня, і взагалі були приреченими на без-
просвітну смугу принижень і страж-
дань [6, с. 698]. Аналізуючи правовий
статус остарбайтерів, ми дійшли
таких висновків: отже, держава, яка
не захистила своїх громадян від при-
мусової праці в нацистській Німеч-
чині, була зобов’язана після їх повер-

нення створити умови щодо мораль-
ної та фінансової підтримки. Остар-
байтерам, які потребували продук-
тів харчування, житла, одягу, взуття,
інших товарів широкого вжитку,
підтримати та допомогти. Хворим,
які втратили своє здоров’я тяжкою
працею, надати медичну допомогу,
забезпечити ліками.

Видами соціального захисту є
певні матеріальні блага, які надаю-
ться особі в рамках певної організа-
ційно-правової форми. Незалежно
від того, через яку організаційно-
правову форму здійснюється соціаль-
ний захист, він переділяється на такі
види: грошові виплати, натуральна 
допомога; пільги; субсидії; медична
допомога; лікарські засоби; інші ви-
роби медичного призначення, технічні 
засоби реабілітації, технічні засоби
пересування; соціальне обслугову-
вання. Грошові (готівкові) соціальні
виплати надаються у вигляді пенсій,
соціальної допомоги (одноразових і
періодичних), компенсаційних виплат
[4, с. 71].

Поняття пільг у юридичній та еко-
номічній літературі визначається як
надання кому-небудь переваг (частко-
ве звільнення від виконання встанов-
лених правил, обов’язків, наприклад,
податкові пільги, пенсійні пільги та ін.)
чи полегшення умов їх виконання.
Звичайно пільги пов’язують з особли-
вими правами і перевагами, наданими
тим чи тим категоріям громадян у
випадках, передбачених законодав-
ством [7, с. 317]. Права на пільги уста-
новлюються законодавством і надаю-
ться за особливі заслуги громадян
України перед суспільством, таким
чином пільги мають підкреслювати
суспільне визнання цих заслуг. Перші
нормативно-правові акти щодо надан-
ня пільг з’явилися ще до закінчення
Великої Вітчизняної війни для такої
категорії осіб, як інваліди війни.
Як уже зазначалося, з незалежністю
України з’явилося законодавче врегу-
лювання соціально-правового статусу
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колишніх примусових робітників в
Україні 22 грудня 1995 р. з внесенням
змін і доповнень до Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» від 22.10.1993 р.
№ 3551-ХІІ. Виникла юридична не-
обхідність щодо закріплення такої
категорії осіб, як жертви нацистських
переслідувань, окремим законодав-
чим документом.

Відповідно до ст. 6-3 Закону Ук-
раїни «Про жертви нацистських пере-
слідувань» від 23.03.2000 р. № 1584-ІІІ
соціальний захист остарбайтерів 
із боку держави полягає в наданні
системи пільг: 1) безоплатне одержан-
ня ліків за рецептами лікарів; 2) без-
оплатне першочергове зубопротезу-
вання (за винятком протезування з
дорогоцінних металів); 3) безоплатне
забезпечення санаторно-курортним
лікуванням або одержання компенса-
ції вартості самостійного санаторно-
курортного лікування. Порядок надан-
ня путівок, розмір і порядок виплати
компенсації вартості самостійного
санаторно-курортного лікування ви-
значаються Кабінетом Міністрів Ук-
раїни; 4) 50-відсоткова знижка плати
за користування житлом (квартирна
плата) в межах норм, передбачених
законодавством (21 кв. метр загальної
площі житла на кожну особу, яка
постійно проживає у жилому примі-
щенні (будинку) і має право на зниж-
ку плати, та додатково 10,5 кв. метра
на сім’ю); 5) 50-відсоткова знижка
плати за користування комунальними
послугами (газопостачання, електро-
постачання та інші послуги) в межах
середніх норм споживання. Площа
житла, на яку надається знижка, під
час проведення розрахунків плати за
опалення становить 21 кв. метр опа-
люваної площі на кожну особу, яка
постійно проживає у жилому примі-
щенні (будинку) і має право на зниж-
ку плати, та додатково 10,5 кв. метра
на сім’ю. Для сімей, що складаються
лише з непрацездатних осіб, надаєть-
ся 50-відсоткова знижка за користу-

вання газом для опалювання житла на
подвійний розмір нормативної опалю-
ваної площі (42 кв. метри на кожну
особу, яка має право на знижку плати,
та 21 кв. метр на сім’ю); 6) 50-від-
соткова знижка вартості палива,
зокрема рідкого, в межах норм, уста-
новлених для продажу населенню, для
осіб, які проживають у будинках, що
не мають центрального опалення;
7) безоплатний проїзд усіма видами
міського пасажирського транспорту,
автомобільним транспортом загаль-
ного користування в сільській місце-
вості, а також залізничним і водним
транспортом приміського сполучення
та автобусами приміських маршрутів
у межах області (Автономної Респу-
бліки Крим) за місцем проживання;
8) користування в разі виходу на пен-
сію (незалежно від часу виходу) чи
зміни місця роботи закладами охоро-
ни здоров’я, до яких вони були при-
кріплені за попереднім місцем роботи;
9) щорічне медичне обстеження і дис-
пансеризація із залученням необхід-
них спеціалістів; 10) першочергове
обслуговування в лікувально-профі-
лактичних закладах, аптеках і пер-
шочергова госпіталізація; 11) виплата
допомоги з тимчасової непрацездат-
ності в розмірі 100 відсотків середньої
заробітної плати незалежно від стажу
роботи; 12) використання чергової
відпустки у зручний для них час; одер-
жання додаткової відпустки без збе-
реження заробітної плати терміном
до двох тижнів на рік; 13) першочер-
гове забезпечення житлом осіб, які
потребують поліпшення житлових
умов, та першочергове відведення
земельних ділянок для індивідуально-
го житлового будівництва, садівництва
та городництва, першочерговий ремонт
жилих будинків і квартир цих осіб та
забезпечення їх паливом; 14) одержан-
ня позики на індивідуальне (коопера-
тивне) житлове будівництво з погашен-
ням її протягом десяти років почи-
наючи з п’ятого року після закінчен-
ня будівництва, а також одержання
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позики для будівництва або придбання
дачних будинків і благоустрою садо-
вих ділянок; 15) першочергове право
на вступ до житлово-будівельних
(житлових) кооперативів, кооперати-
вів із будівництва та експлуатації
колективних гаражів, до садівницьких
товариств, на придбання матеріалів
для індивідуального будівництва і 
спорудження садових будинків, тех-
нічне обслуговування та забезпечен-
ня стоянками транспортних засобів;
16) безоплатний проїзд один раз на
два роки (туди й назад) залізничним,
водним, повітряним або міжміським
автомобільним транспортом неза-
лежно від наявності залізничного спо-
лучення або проїзд один раз на рік 
(туди й назад) зазначеними видами
транспорту з 50-відсотковою знижкою;
17) позачергове користування всіма по-
слугами зв’язку та позачергове вста-
новлення телефонів (оплата у розмірі
20 відсотків тарифів на основні та 
50 відсотків – на додаткові роботи).
Порядок користування послугами та
оплати за встановлення квартирних
телефонів визначається Кабінетом
Міністрів України; 18) першочергове
обслуговування підприємствами, уста-
новами та організаціями служби по-
буту, громадського харчування, жит-
лово-комунального господарства, між-
міського транспорту; 19) позачергове
влаштування до закладів соціального
захисту населення, а також обслугову-
вання службами соціального захисту
населення вдома.У разі неможливості
здійснення такого обслуговування
заклади соціального захисту населен-
ня відшкодовують витрати, пов’язані
з доглядом за особами, зазначеними в
цій статті, в порядку і розмірах, що
визначаються Кабінетом Міністрів
України. Щороку до 5 травня особам,
зазначеним у цій статті, яких нагоро-
джено орденами і медалями колиш-
нього Союзу РСР за самовіддану
працю та бездоганну військову служ-
бу в тилу в роки Великої Вітчизняної
війни, а також іншим особам, зазначе-

ним у цій статті, виплачується разова
грошова допомога в розмірі, який ви-
значається Кабінетом Міністрів Ук-
раїни в межах бюджетних призна-
чень, установлених законом про Дер-
жавний бюджет України. Пільги щодо
плати за житло, комунальні послуги
та паливо, передбачені пунктами 4–6
ч. 1 цієї статті, надаються особам, заз-
наченим у цій статті, та членам їхніх
сімей, що проживають разом із ними,
незалежно від виду житла чи форми
власності на нього. Площа житла, на
яку нараховується 50-відсоткова зниж-
ка плати, передбачена пунктами 4 і 5
ч. 1 цієї статті, визначається в макси-
мально можливому розмірі в межах
загальної площі жилого приміщення
(будинку) згідно з нормами користу-
вання (споживання), встановленими
цими пунктами, незалежно від наяв-
ності у складі сім’ї осіб, які не мають
права на знижку плати [8]. Згідно з
указаним законом, органи державної
влади та управління зобов’язані ство-
рювати умови для цієї категорії осіб.
Отже, повинно здійснюватися соціаль-
не забезпечення належним чином.

Можна констатувати, що спектр
пільг, які надаються остарбайтерам,
досить широкий і передбачає психо-
логічну, організаційну та матеріальну
підтримку різного характеру.

Документом, що засвідчує право
остарбайтера на пільги і переваги, є
посвідчення, затверджене постано-
вою  Кабінету Міністрів України від 
27 вересня 2000 р.№ 1467 [9].Посвідчен-
ня жертви нацистського пересліду-
вання є документом, що підтверджує
статус жертви нацистських пересліду-
вань та її право на отримання відпо-
відних пільг згідно із Законом України
«Про жертви нацистських переслі-
дувань» від 23.03.2000 р. № 1584-ІІІ та
іншими актами законодавства.

Посвідчення видаються особам,
визнаним жертвами нацистських
переслідувань на підставі одного з
таких документів: 1) довідки, виданої
органами Служби безпеки, держав-
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ними архівами, архівами МВС, Мінобо-
рони, архівними установами інших
держав; 2) довідки Військово-медич-
ного музею колишнього СРСР (Санкт-
Петербург); 3) довідки Міжнародної
служби розшуку Червоного Хреста;
4) довідки з архівів-музеїв, утворених
у місцях розташування колишніх
фашистських концтаборів (Освенцим,
Бухенвальд, Дахау, Маутгаузен, Ревенс-
брюк та ін.), гетто та інших місцях 
примусового тримання і примусових
робіт у роки Великої Вітчизняної
війни та Другої світової війни, а також
архівів іноземних антифашистських
організацій. Пунктом 4 зазначеної
постанови передбачено, що за відсут-
ності документів факт і період пере-
бування в місцях примусового три-
мання встановлюються в судовому
порядку [9]. Статус жертви нацист-
ських переслідувань встановлюється
органами соціального захисту населен-
ня за місцем їхнього проживання.

Законодавством України регла-
ментуються особливі гарантії та соці-
альний захист ветеранів та інвалідів
Великої Вітчизняної війни. Згідно з
Законом України «Про статус вете-
ранів війни, гарантії їх соціального
захисту» від 22.10.1993 р. № 3551-ХІ
визначено статуси ветерана війни,
учасника бойових дій, учасника війни
та інваліда війни. Особи, які належать
до ветеранів війни, визначаються 
ст. 4; до учасників бойових дій – стат-
тями 5, 6; до інвалідів війни – ст. 7;
до учасників війни – статтями 8, 9
цього Закону [10]. На жаль, ні в цьому
Законі, ні в Законі України «Про 
жертви нацистських переслідувань»
не визначено статусу остарбайтерів,
що поставило дуже багато питань 
у правозастосовній практиці, а саме:
в частині фінансування всіх заходів
соціального захисту цієї категорії
громадян та невизначеності функцій
інших органів державної влади. Отже,
рівень регулювання соціального за-
хисту остарбайтерів не відповідає
вимогам сьогодення.

Хоча деякі кроки для покращення
життя літніх громадян все ж таки
робляться. Постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 23.04.2012 р. № 327
«Про підвищення рівня соціального
захисту населення» [11] на виконання
соціальних ініціатив Президента Ук-
раїни було підвищено розміри пенсій
та доплат. Крім того, з 1 травня 2012 р.
встановлено доплату до підвищення
до пенсії учасникам війни (ч. 4 ст. 14
Закону України «Про статус ветера-
нів війни, гарантії їх соціального захи-
сту») і колишнім в’язням концентра-
ційних таборів, гетто та інших місць
примусового тримання (ч. 2 ст. 6–3
Закону України «Про жертви нацист-
ських переслідувань»), для того, щоб
розмір зазначеного підвищення стано-
вив 20% прожиткового мінімуму для
непрацездатних осіб, яких нагородже-
но за самовіддану працю та бездоган-
ну військову службу в роки Великої
Вітчизняної війни, а також 15% – для
інших непрацездатних осіб, які мають
пільги згідно з вимогами, зазначеними
статтею законодавства. Отже, розмір
доплати пенсіонерам зазначених кате-
горій збільшився на 41,9 грн (зі 125,7 грн
до 167,6 грн і з 83,8 грн до 125,7 грн –
відповідно). Перерахунок здійснюєть-
ся автоматизовано, тому пенсіонери
не мають потреби особисто звертати-
ся до органів Пенсійного фонду за
проведенням такого перерахунку.
Виплата пенсій у підвищеному роз-
мірі проводиться вже починаючи з
травня 2012 р.

Попри ці позитивні кроки та нама-
гання уряду покращити соціальний
захист найбільш уразливих верств
населення, розмір надбавок і доплат
не відповідає потребам сучасного
життя в країні.

Процес створення ефективної 
системи соціального захисту в Украї-
ні залежить від багатьох чинників.
Одним із них є використання досвіду
інших країн, де ця система працює
тривалий час і має позитивні резуль-
тати. Значний інтерес становить
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система соціального захисту, яка 
формується в рамках Європейського
Союзу, зважаючи на прагнення Украї-
ни увійти до ЄС [12, с. 126]. На сьогод-
ні дуже важливо забезпечити високий
рівень соціального захисту осіб похи-
лого віку. Правовий механізм соціаль-
ного захисту остарбайтерів є відобра-
женням певної системи економіч-
них, політичних, соціальних відносин,
спрямованих на забезпечення суспіль-
ного добробуту та інтересів конкрет-
ної особи.

Хоча сьогодні і вдосконалюється
законодавча база щодо соціального
захисту осіб похилого віку, зростає

рівень бюджетного фінансування
програм соціальної підтримки, але
розміри пенсій залишаються низьки-
ми. Якість життя населення значною
мірою залежить від політики дер-
жави у сфері соціального захисту.
Система соціального захисту має
бути орієнтована на соціально враз-
ливу категорію населення (пенсіоне-
ри, інваліди, ветерани війни, жертви
нацистських переслідувань та ін.) та
надавати їм комплекс соціальних
послуг, гарантувати отримання вста-
новлених законом пільг і допомог,
тобто створювати необхідні умови
для їхньої життєдіяльності.
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