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АНОТАЦІЯ 

Мицай М. О. Джерела пенсійного права України. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право 

соціального забезпечення» (081 – Право). – Національний університет 

«Острозька академія» – Київський націоналний університет імені Тараса 

Шевченка, Київ, 2018. 

Дисертацію присвячено комплексному аналізу системи джерел 

пенсійного права України в умовах реформування пенсійного законодавства та 

здійснення реформи системи соціального забезпечення. Проблемні питання 

пенсійного забезпечення розглядаються у системному зв’язку з питаннями 

розвитку України як соціальної та правової держави, а також місця належного 

правового регулювання та правозастосування у цьому процесі.  

Підкреслено, що право на пенсійне забезпечення є одним із найбільш 

складних та дискусійних соціальних прав, ураховуючи наступні чинники: 

 відсутність єдиних підходів до розуміння сутності, ознак права на пенсійне 

забезпечення; нереформованість системи пенсійного забезпечення; 

недосконалість законодавчо визначених джерел фінансування пенсійного 

забезпечення; недоступність механізмів правового забезпечення;  

ускладненість правових механізмів його реалізації, гарантування та правової 

охорони; складність, суперечливість та недосконалість пенсійного 

законодавства;  відсутність дієвого державного нагляду та громадського 

контролю з питань його дотримання. 

Встановлено, що джерела пенсійного права як одна із найбільш важливих 

складових системи джерел права соціального забезпечення є достатньо 

складним правовим явищем, вони відображають динаміку правового 

регулювання відносин пенсійного забезпечення. Водночас, незважаючи на те, 
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що державою неодноразово пропонувалися кроки по шляху реформування 

джерел пенсійного права, вони є достатньо вразливим явищем у праві, 

ураховуючи те, що джерела пенсійного права: 1) спрямовані на регулювання 

відносин з пенсійного забезпечення ситуативного характеру (переважно 

відносини у солідарній системі пенсійного забезпечення); 2) не сприяють 

проведенню ефективної пенсійної реформи; 3) мають складну та суперечливу 

структуру; 4) включають низку законів про пенсійне забезпечення, які мають 

суперечливий характер; 5) домінуюча роль належить підзаконним нормативно-

правовим актам, які не завжди є доступними, насамперед, для правомочних 

осіб у пенсійних правовідносинах; 6) містять достатньо складні механізми 

реалізації, гарантування та правової охорони права на пенсійне забезпечення та 

інших пов’язаних із ним права; 7) повною мірою не підлягають нагляду та 

контролю; 8) повною мірою не підлягають конституційному, у тому числі 

судовому контролю. 

Наголошено, що система джерел пенсійного права становить правовий 

базис для пенсійного забезпечення в Україні. У свою чергу пенсійне 

забезпечення як категорія пенсійного права – це система соціально-

забезпечувальних відносин, що виникають, з одного боку, між державними та 

недержавними органами пенсійного забезпечення, а з іншого боку – особами, 

які набули права на пенсійне забезпечення відповідно до встановлених 

пенсійним законодавством умов та критеріїв, щодо виплати таким особам 

пенсії. У вузькому значенні пенсійне забезпечення розуміють як систему пенсій 

та інших пенсійних виплат, передбачених чинним законодавством у сфері 

соціального забезпечення. 

Відзначено, що ключова роль джерел пенсійного права у контексті 

пенсійної реформи полягає у тому, що вони: спрямовані на належне 

законодавче забезпечення пенсійної реформи; включають усю систему 

нормативно-правових актів з пенсійного забезпечення; спрямовані на 
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ефективне правове регулювання відносин у сфері пенсійного забезпечення; 

спрямовані на формування дієвих, ефективних, доступних механізмів реалізації, 

гарантування, правової охорони права на пенсійне забезпечення та інших тісно 

пов’язаних із ним прав. 

  Обґрунтовано, що джерела пенсійного права у формальному аспекті 

складають сукупність загальновідомих і внутрішньо структурованих форм 

установлення і вираження нормотворчими органами загальнообов’язкових 

правил поведінки, регулюючих відносин щодо соціального забезпечення.  

Наголошено, що найвищу ланку в ієрархічній системі джерел пенсійного 

права посідає Конституція України, в якій не лише закладено основи розбудови 

соціальної та правової держави в Україні, а й визначено основні принципи 

системи джерел права (в тому числі пенсійного): визначено місце міжнародних 

договорів в системі національного законодавства; визначено коло питань, які 

регулюються виключно законами України, передбачено наявність спеціального 

соціального забезпечення для військовослужбовців.  

Наступну ланку посідають міжнародні договори, згоду на обов’язковість 

яких надано Верховною Радою України. Далі в класифікації джерел пенсійного 

права за критерієм юридичної сили ідуть закони України, які в свою чергу також 

можна класифікувати на загальні та спеціальні.  

Ураховуючи приписи  статей 1, 3, 46, 92 Конституції України, наголошено на 

важливій та основоположній ролі законів у регулюванні відносин у сфері 

пенсійного забезпечення. Підкреслено, що підзаконні нормативно-правові акти 

з питань пенсійного забезпечення приймаються відповідно до та на виконання 

Конституції та законів України. Помітну роль у системі джерел пенсійного права 

мають нормативно-правові  акти Пенсійного фонду України,  які мають 

загальнообов’язковий характер на території України. Такі акти підлягають 

реєстрації в Міністерстві юстиції України. Акти організаційно-розпорядчого 

характеру, листи та роз’яснення можна вважати додатковим джерелом 
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пенсійного права, оскільки їхня функція – роз’яснити існуючу норму щодо 

регулювання пенсійних правовідносин, порядок її застосування в тій чи іншій 

конкретній ситуації, а не заповнити прогалину у правовому регулюванні чи 

створити нову норму для регулювання пенсійних відносин на майбутнє. 

Також у роботі приділено увагу дослідженню рішень органів судової 

влади, визначення їхнього місця та значення в системі джерел пенсійного 

права. У дослідженні наведено низку прикладів рішень Конституційного Суду 

України, Верховного Суду, адміністративних судів з відповідним аналізом та 

висновками.  

Розкрито особливості імплементації міжнародних (європейських) 

соціальних стандартів у пенсійному праві, визначено тенденції кодифікації 

пенсійного законодавства, ухвалення сучасного Пенсійного кодексу. 

Названо тенденції подальшого удосконалення джерел пенсійного права 

України, виведено шляхи запозичення зарубіжного досвіду. 

Ключові слова: пенсійна реформа; право на пенсійне забезпечення; 

джерела пенсійного права; джерела пенсійного права; конституція; 

міжнародний договір; закони; підзаконні нормативні акти; кодифікація; 

пенсійний кодекс. 
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SUMMARY 

Mytsai M.O. Sources of Pension Law of Ukraine. – Qualifying scientific work on the 

rights of the manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Law Sciences in specialty 12.00.05 “Labor 

law; social security law” (081 – Law) – National University of Ostroh Academy –Taras 

Shevchenko National University of Kyiv. – Kyiv, 2018. 

The dissertation is devoted to the complex analysis of the system of sources 

of pension law of Ukraine in the conditions of reformation of pension legislation and 

implementation of social security system reform. Problematic issues of retirement 

provision are considered in the systemic connection with the issues of Ukraine's 

development as a social and legal state, as well as the place of proper legal 

regulation and enforcement in this process. 

It is emphasized that the right to pension provision is one of the most complex 

and controversial social rights, taking into account the following factors: 1) the lack 

of unified approaches to the legal understanding of the essence, characteristics; 2)  

the non-reformation of the pension system; 3) the imperfection of legally 

determined sources of financing of pension provision; inaccessibility of the 

mechanisms of legal support; 4) the complexity of legal mechanisms for its 

implementation, guarantee and legal protection; 5) complexity, inconsistency and 

imperfection of pension legislation; 6) the absence of effective state supervision and 

public control over compliance with them. 

It has been established that sources of pension law as one of the most 

important components of the system of sources of social welfare law are quite 

complicated legal phenomenon; they reflect the dynamics of legal regulation of 

pension provision relations. At the same time, despite the fact that the state has 

repeatedly proposed steps to reform the sources of pension law, they are quite 
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vulnerable to the law, taking into account the following: 1) aimed at regulating 

pension provision relations of a situational nature (mainly in the solidarity pension 

system); 2) do not promote effective pension reform; 3) have a complex and 

controversial structure; 4) include a number of laws on pensions that are 

controversial; 5) the dominant role belongs to by-laws, which are not always 

accessible, first of all, for eligible persons in pension legal relations; 6) contain rather 

complicated mechanisms for the implementation, guarantee and legal protection of 

the right to pension and other related rights; 7) are not fully subject to state 

supervision of control; 8) are not fully subject to the constitutional, including judicial 

control. 

It is emphasized that the system of sources of pension law is the legal basis for 

pension provision in Ukraine. In turn, pension provision as a category of pension law 

is a system of social and security relations that arise on the one hand between state 

and non-state pension provision bodies and, on the other hand, persons who have 

acquired pension rights in accordance with established pension legislation 

conditions and criteria for the payment of such pensions to such persons. In the 

narrow sense, pension provision is understood as a system of pensions and other 

retirement benefits stipulated by the current social security legislation. 

It is noted that the key role of the sources of pension law in the context of 

pension reform is that they: 1) are aimed at proper legislative provision of pension 

reform; 2) include the entire system of legal acts on pensions; 3) aimed at effective 

legal regulation of pension relations; 4) aimed at the formation of effective, 

effective and accessible mechanisms for the implementation, guarantee, legal 

protection of the right to pensions and other related rights. 

  It is substantiated that sources of social welfare law in the formal aspect are a 

set of well-known and internally structured forms of establishment and expression 

by the normative bodies of mandatory rules of conduct regulating social security 
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relations. Signs of sources of pension law are as follows: 1) sources of pension rights 

are the result of the activities of authorized state bodies; 2) in the norms of the right 

of pension provision the expression of the will of the state in the person of the 

normative body is expressed; 3) the system of sources of pension rights is dynamic, 

since it depends on the material conditions of our society's life; 4) state regulation of 

the state; 5) the complex nature of the sources; 6) taking into account the specifics 

of pension legal relations as a subject of legal regulation of pension rights; 7) 

availability of acts of international legal contractual regulation in the system of 

sources of pension rights; 8) ramified system of subordinate legal acts, etc. 

It is emphasized that the highest link in the hierarchical system of sources of 

pension law falls on the Constitution of Ukraine, which not only laid the foundations 

for the development of a social and legal state in Ukraine, but also defined the basic 

principles of a system of sources of law (including pension): the place of 

international treaties in the system national legislation; The range of issues that are 

regulated exclusively by the laws of Ukraine is determined, even providing for the 

provision of special social security for servicemen. 

The next level is the international treaties agreed upon by the Verkhovna 

Rada of Ukraine. Further, in the classification of sources of pension law, according to 

the criterion of legal force are the laws of Ukraine, which in turn can also be 

classified as general and special. 

Taking into account the provisions of Articles 1, 3, 46, and 92 of the 

Constitution of Ukraine, the important and fundamental role of laws in regulation of 

relations in the field of pensions is emphasized. It is emphasized that subordinate 

legal acts on pensions are adopted in accordance with and in compliance with the 

Constitution and laws of Ukraine. The normative acts of the Pension Fund of Ukraine 

have a significant role in the system of sources of pension law, since such acts are 

regulated in their activity by the Pension Fund bodies of Ukraine during the 



10 

 

appointment or recalculation of pensions. Such acts are subject to registration in the 

Ministry of Justice of Ukraine. The acts of organizational and administrative nature, 

letters and explanations can be considered as an additional source of pension law, 

since their function is to clarify the existing norm concerning the regulation of 

pension legal relations, the procedure for its application in a particular situation, and 

not to fill the gap in legal regulation or to create a new norm for regulation of 

pension relations for the future. The paper also focuses on the study of judiciary 

decisions, the definition of their place and significance in the system of sources of 

pension law. The study provides a number of examples of decisions of the 

Constitutional Court of Ukraine, the Supreme Court of Ukraine, administrative 

courts with an appropriate analysis and conclusions. 

The peculiarities of implementation of international (European) social 

standards in the pension law are revealed, trends of codification of pension 

legislation, adoption of the modern Pension Code are determined. 

 The tendencies of further improvement of sources of pension law of Ukraine 

are defined; ways of borrowing foreign experience are outlined. 

Key words: pension reform; the right to a pension; sources of pension law; sources 

of pension law; constitution; international agreement; laws; subordinate 

regulations; codification; pension code. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Просування України по шляху системних соціальних 

перетворень, проголошення пенсійної реформи зумовлюють об’єктивні процеси 

пов’язані із реформуванням правового регулювання відносин у сфері пенсійного 

забезпечення. У зв’язку із цим, потребує переосмислення система джерел 

пенсійного права, виходячи із об’єктивної необхідності підвищення ефективності, 

дієвості,прозорості права на пенсійне забезпечення та інших тісно пов’язаних із 

ним прав. 

В умовах проведення в Україні пенсійної реформи, основоположне 

призначення джерел пенсійного права полягає у належному її законодавчому 

забезпеченні, утвердженні чіткої,  узгодженої системи законодавства, 

урахування судової практики у цій сфері. Актуальність порушеної проблематики 

посилюється тим, що за станом на 01.01.2018 р. у Пенсійному фонді України на 

обліку перебувало 11 711,3 тис. пенсіонерів та об’єктивними тенденціями щодо 

зростання чисельності осіб пенсійного віку, необхідності підвищення рівня, якості 

їх життя. 

Також слід зауважити, утвердження системи джерел пенсійного права 

пов’язано із необхідністю належної імплементації міжнародних (європейських) 

соціальних стандартів, усунення протиріч та неузгодженостей у законодавчому 

регулюванні пенсійного забезпечення, активізації процесу кодифікації 

пенсійного законодавства. Крім того, розвиток системи джерел пенсійного права 

потребує належного наукового осмислення, врахування доктринальних 

положень права соціального забезпечення. 

Науково-теоретичну базу дослідження проблем щодо джерел пенсійного 

права склали праці таких вчених-правників як: В.М. Андріїв, Н.Б. Болотіна, 

С.Я. Вавженчук, В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, С.В. Вишновецька, Т.З. Герасимів, 

Ю.М. Гришина, І.П. Жигалкін, І.В. Зуб, Т.А. Занфірова, М.І. Іншин, С.В. Кобернюк, 
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В.Л. Костюк, І.М. Ласько, С.С. Лукаш, А.Р. Мацюк, О.В. Москаленко, Н.О. Мельничук, 

О.М. Обушенко, П.Д. Пилипенко, Є.Ю. Подорожній С.В. Попов, С.М. Прилипко, О.І. 

Процевський, О.П. Сайнецький, С.М. Синчук, Б.І. Сташків, О.В. Тищенко, 

Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, С.М. Черноус, М.М. Шумило, Л.П. Шумна, В.І. Щербина, 

О.М. Ярошенко та ін. Доречно підкреслити, що наукові праці цих та інших 

дослідників мають концептуальне значення для розуміння правового регулювання 

пенсійного забезпечення, тенденцій його розвитку. Водночас, новітні процеси 

здійснення комплексної пенсійної реформи, підвищення ефективності, прозорості, 

доступності  права на пенсійне забезпечення, дозволяють констатувати важливість 

активізації досліджень джерел пенсійного права. 

Окремі аспекти зазначеної проблематики розкриваються у дисертаційних 

дослідженнях С.В. Кобернюк «Джерела права соціального забезпечення» (2014), 

І.М. Ласько «Система джерел права соціального забезпечення України» (2015), 

М.М. Шумило «Правовідносини у сфері пенсійного забезпечення в Україні» 

(2016), та ін. Водночас, у більшості із зазначених робіт джерела пенсійного права 

спеціально не досліджувалися. Отже, до цього часу у вітчизняній науці права 

соціального забезпечення ще не було здійснено спеціального комплексного 

дослідження джерел пенсійного права. 

Таким чином, актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлена 

необхідністю розвитку теорії права соціального забезпечення щодо джерел 

пенсійного права, удосконалення чинного законодавства України з 

урахуванням міжнародних (європейських) соціальних стандартів, а також 

правозастосовчої практики у цій сфері. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана на кафедрі муніципального права та адміністративно-правових 

дисциплін Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського 

Національного університету «Острозька академія» згідно з кафедральною темою 
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«Адміністративний метод правового регулювання у фінансових, 

адміністративних та трудових відносинах», (державний реєстраційний номер 

0113U001049). 

Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії сталого 

розвитку «Україна–2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 

року № 5/2015, Стратегії розвитку наукових досліджень Національної академії 

правових наук України на 2016–2020 рр., схваленої постановою загальних зборів 

Національної академії правових наук України від 3 березня 2016 року. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є з’ясування 

сутності, особливостей джерел пенсійного права, їх ролі у правовому 

регулюванні відповідних відносин, законодавчому забезпеченні пенсійної 

реформи, а також внесення пропозицій по вдосконаленню законодавства та 

правозастосовчої практики. 

Для досягнення зазначеної мети у дисертації вирішувалися такі завдання: 

– з’ясувати сутність права на пенсійне забезпечення; 

– розкрити поняття та ознаки джерел пенсійного права; 

– охарактеризувати класифікацію джерел пенсійного права; 

– визначити поняття, ознаки та принципи законодавства як джерел 

пенсійного права; 

– визначити поняття та особливості законів у системі джерел пенсійного 

права; 

– виявити особливості підзаконних нормативно-правових актів як джерел 

пенсійного права; 

– охарактеризувати місце рішень органів судової влади у системі джерел 

пенсійного права; 
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– розкрити вплив міжнародних (європейських) соціальних стандартів на 

систему джерел пенсійного права; 

– визначити особливості кодифікації пенсійного законодавства; 

– розробити конкретні пропозиції щодо вдосконалення джерел пенсійного 

права. 

Об’єктом дослідження є нормативно-правові акти, у тому числі акти 

законодавства, рішення органів судової влади як джерела пенсійного права. 

Предметом дослідження є система джерел пенсійного права України. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного 

дослідження є сукупність загальнонаукових та спеціальних методів і прийомів 

наукового пізнання, використання та застосування яких дало змогу отримати 

науково обґрунтовані висновки. Системний та структурно-функціональний 

методи використано у частині дослідження сутності пенсійного забезпечення, 

поняття, ознак джерел пенсійного права, здійснення їх класифікації (підрозділи 

1.1–1.4). Методи абстрагування та узагальнення застосовувались у процесі 

дослідження окремих джерел пенсійного права (підрозділи 2.1–2.3). 

Порівняльно-правовий метод було використано для з’ясування напрямів 

імплементації міжнародних соціальних стандартів у систему джерел пенсійного 

права, впливу рішень Європейського суду з прав людини. Загальнонаукові 

методи аналізу та синтезу було використано для визначення особливостей 

окремих видів джерел пенсійного права (підрозділи 3.1, 3.2). Формально-

логічний метод став підґрунтям для дослідження проблем кодифікації 

пенсійного законодавства, внесення пропозицій, спрямованих на удосконалення 

правового регулювання пенсійного забезпечення (підрозділ 3.2). Метод 

раціональної критики було застосовано для аналізу окремих нормативно-
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правових актів, проектів законів, виявлено їх переваги, а також недоліки 

(підрозділи 2.1–2.3, 3.2). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим у вітчизняній юридичній науці права соціального забезпечення 

комплексним правовим дослідженням загальнотеоретичної характеристики та 

сучасного стану джерел пенсійного права. У результаті проведеного дослідження 

сформульовано низку наукових положень та висновків: 

уперше: 

– запропоновано, що законодавче забезпечення сучасного етапу пенсійної 

реформи має бути спрямоване на підвищення ефективності, доступності права 

на пенсійне забезпечення, інших тісно пов’язаних із ним прав з метою 

підвищення рівня та якості життя правомочних осіб; 

– обґрунтовано необхідність розробки та затвердження Національної 

стратегії пенсійної реформи як окремого закону, що забезпечуватиме 

комплексність, системність,  ефективність реформування пенсійного 

забезпечення,  кодифікацію пенсійного законодавства,  на основі та з 

урахуванням міжнародних (європейських) соціальних (пенсійних) стандартів; 

– доведено необхідність запровадження міжнародної соціально-правової 

експертизи проектів законів та інших нормативно-правових актів на предмет 

відповідності міжнародним договорам України у сфері соціального 

забезпечення; 

– запропоновано ініціювати створення інституту уповноваженого з прав 

пенсіонерів і ветеранів як важливу складову забезпечення моніторингу за 

дотриманням актів пенсійного законодавства; 
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– обґрунтовано доречність в умовах децентралізації влади надати органам 

місцевого самоврядування право встановлювати окремим категоріям осіб 

тимчасово та/або безстроково додаткові пенсії; 

удосконалено: 

– підходи до класифікації джерел пенсійного права, ураховуючи такі 

чинники як: 1) основоположні критерії: соціально-правова спрямованість; сфера 

дії; суб’єкт нормотворчої діяльності; форма закріплення норм пенсійного 

забезпечення; 2) домінуючий вплив міжнародних (європейських) соціальних 

стандартів; 3) продовження практики домінування законів; 4) перегляд ролі та 

значення підзаконних нормативно-правових актів, у тому числі нормативно-

правових актів Пенсійного фонду України; 5) підвищення ролі та значення рішень 

органів судової влади; 6) підвищення ролі та значення рішень всеукраїнського 

та/або місцевих референдумів; 

– розуміння пенсійного законодавства як систему нормативно-правових 

актів, які ухвалюються уповноваженими на те органами державної влади та/або 

органів місцевого самоврядування, відповідно до їх повноважень або у порядку 

всеукраїнського та/або місцевого референдуму, спрямовані на правове 

регулювання відносин у сфері пенсійного забезпечення; 

– положення, що джерела пенсійного права варто розглядати у 

матеріальному та формально-правовому аспектах, зокрема: у матеріальному 

аспекті, джерела пенсійного права – це сукупність факторів матеріального, 

соціального, політичного та іншого характеру, які впливають на стан 

нормотворчої діяльності щодо пенсійного забезпечення; у формально-

правовому аспекті джерела пенсійного права – це зовнішні форми виразу та 

закріплення норм права, які формуються уповноваженими на те суб’єктами 

нормотворчої діяльності з метою ефективного правового регулювання відносин 

у сфері  пенсійного забезпечення; 
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– розуміння основних ознак пенсійного законодавства: 1) провідна ланка у 

системі джерел пенсійного права; 2) спрямовані на регламентацію відносин у 

сфері пенсійного забезпечення; 3) суб’єктами ухвалення виступають органи 

державної влади та/або органів місцевого самоврядування; 4) можуть 

ухвалюватися у порядку всеукраїнського та/або місцевого референдуму; 5) 

мають власну систему, у якій провідна роль належить законам; 6) підзаконні 

нормативно-правові акти  мають відповідати нормам законів; 7) пенсійне 

законодавство має достатньо розгалужений характер, потребує систематизації 

та/або кодифікації; 8) підлягає нагляду та/або контролю; 

дістали подальшого розвитку: 

– положення щодо переліку ознак закону як джерела пенсійного права 

ураховуючи наступне: 1) спрямований на регламентацію відносин у сфері 

пенсійного забезпечення; 2) забезпечує дієвість, ефективність, доступність права 

на пенсійне забезпечення та інших тісно пов’язаних із ним прав; 3) сприяє 

законодавчому впровадженню пенсійної реформи; 4) передбачає специфічну 

процедуру ініціювання, ухвалення, набрання чинності та виконання; 5) виступає 

правовим базисом функціонування системи джерел пенсійного права та є її 

первинним елементом; 6) підлягає конституційному контролю; 7) підлягає 

моніторингу, нагляду та контролю; 

– розуміння нормативно-правових актів Пенсійного фонду України як 

окремого виду нормативно-правових актів, які ухвалюються компетентними 

органами Пенсійного фонду України з питань пенсійного забезпечення, у тому 

числі пенсійного страхування, у передбаченому законодавством  порядку; 

– бачення, що рішення Конституційного Суду України у сфері пенсійного 

забезпечення – це рішення ухвалені Конституційним Судом України відповідно 

до його повноважень, з метою визначення конституційності (неконституційності) 
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окремих актів законодавства (окремих положень) у сфері пенсійного 

забезпечення та/або офіційного тлумачення Конституції України; 

– положення щодо переліку основних ознак рішень Конституційного Суду 

України у сфері пенсійного забезпечення: а) забезпечують функціонування 

інституту конституційного контролю; б) відповідають повноваженням 

Конституційного Суду України; в) спрямовані на перевірку конституційності 

(неконституційності) норм Конституції, законів та інших окремих актів 

законодавства (їх окремих положень) у сфері пенсійного забезпечення та/або 

офіційного тлумачення Конституції України; г) полягають у перевірці 

конституційності закону на підставі конституційної скарги; ґ) мають обов’язковий 

характер та не можуть бути оскаржені, є остаточними; д) можуть впливати на 

чинність окремих джерел пенсійного права; е) можуть трактуватись як допоміжні 

(факультативні) джерела пенсійного права; 

– підходи щодо визначення структури та змісту проекту Пенсійного кодексу 

як єдиного кодифікованого закону про пенсійне забезпечення. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що викладені 

у дисертації результати дослідження можуть бути використані: 

а) у науково-дослідній сфері – для подальшого дослідження теоретичних 

та практичних проблем джерел пенсійного права; 

б) у правотворчості – для розробки нових, внесення змін та доповнень у 

чинні нормативно-правові акти, зокрема, для розробки проекту Пенсійного 

кодексу, визначення переліку міжнародних актів, надання згоди на 

обов’язковість яких сприятиме розвитку та збалансуванню системи пенсійного 

забезпечення; 

в) у правозастосовчій діяльності – з метою вдосконалення практики 

використання положень пенсійного законодавства, зокрема органом 

конституційної юрисдикції при тлумаченні норм права, адміністративними 
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судами при визнанні недійсними нормативно-правового акту або окремих його 

положень; 

г) у навчальному процесі – під час вивчення у вищих та спеціальних 

юридичних навчальних закладах таких навчальних дисциплін, як: «Право 

соціального забезпечення», «Право соціального захисту», «Пенсійне право», при 

підготовці лекційних та семінарських занять, у науково-дослідній роботі 

студентів, слухачів, курсантів, у процесі розробки робочих програм, планів, 

підручників, навчальної та прикладної літератури. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, положення і 

висновки, що складають суть дисертації та виносяться на її захист, отримано та 

сформульовано здобувачем особисто. Автором особисто проведений аналіз 

літератури, визначена тема і завдання дослідження, зібраний науковий матеріал 

для дослідження і здійснена його обробка. Самостійно сформульовані висновки і 

практичні рекомендації, написані та оформлені усі розділи дисертації. 

Апробація результатів дослідження. Викладені у роботі основні 

теоретичні положення, висновки та пропозиції обговорювались на кафедрі 

муніципального права та адміністративно-правових дисциплін Навчально-

наукового інституту права ім. І. Малиновського Національного університету 

«Острозька академія». Підсумки розробки досліджуваної у дисертації 

проблематики, отримані узагальнення і висновки були оприлюднені у збірнику 

матеріалів учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут 

реабілітації та соціальних технологій»: «Актуальні проблеми соціального права», 

а також на міжнародних науково-практичних конференціях: «Проблеми правової 

реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні» (м. Харків, 20–21 

жовтня 2017 р.), «Малиновські читання» (м. Острог, 17 листопада 2017 р.). 
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Публікації. Основні положення та результати дисертації викладені у п’яти 

наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях України та виданнях 

іноземних держав, а також у трьох публікаціях наукових повідомлень. 

Структура та обсяг дисертації визначені згідно з її метою та завданнями. 

Дисертація складається з анотації, вступу, трьох розділів, які включають десять 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг 

дисертаційного дослідження 239 сторінок, з них основного тексту 210 сторінок. 

Список використаних джерел включає 220 найменувань і займає 23 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛ ПЕНСІЙНОГО ПРАВА 

 

1.1 Право на пенсійне забезпечення в умовах соціальної та правової держави 

 

Сучасний стан розвитку відносин соціального забезпечення в Україні 

характеризується підвищеною увагою суспільства і державної влади до 

проблем соціально-економічного характеру, що зумовлено низкою факторів 

негативного впливу на загальний стан дотримання та гарантування соціально-

економічних прав в Україні. Зазначеними чинниками є як об’єктивні фактори, 

наприклад, глобалізаційні процеси, демографічна ситуація в державі, тривала 

економічна криза, так і суб’єктивними – зокрема, нестабільна соціальна 

політика, недосконалість законодавства у сфері соціального забезпечення, в 

тому числі й пенсійного забезпечення. Як наслідок, успадкована незалежною 

Україною радянська солідарна система пенсійного забезпечення виявилася 

нежиттєздатною в умовах побудови ринкової економіки, економічної 

конкуренції та соціально-політичних перетворень.  

За таких обставин у державі було проголошено курс на проведення 

пенсійної реформи. Так, 13 квітня 1998 року було видано Указ Президента 

України «Про Основні напрями реформування пенсійного забезпечення в 

Україні», [1] на підставі якого було констатовано низку ключових проблем 

пенсійного забезпечення громадян, зокрема: низький рівень пенсійного 

забезпечення; майже відсутня диференціація розмірів пенсій; наявність 

значних переваг та пільг у пенсійному забезпеченні окремих категорій 

працівників при однаковому рівні відрахувань на пенсійне забезпечення; 

несвоєчасна сплата страхового збору (внесків) до Пенсійного фонду України, що 

зумовило заборгованість з виплати пенсій; не забезпечується взаємозв'язок між 

трудовою діяльністю працівника і розміром його пенсії, а також відсутня 
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заінтересованість працівника у формуванні пенсійного бюджету; на 

незадовільний стан пенсійного забезпечення громадян України негативно 

впливають: демографічні процеси (старіння населення, зменшення 

працездатного населення), наслідками яких є збільшення чисельності 

отримувачів пенсій та зменшення платників страхових внесків; зменшення 

чисельності зайнятого населення; несприятливе співвідношення тривалості 

періоду сплати внесків на пенсійне забезпечення і періоду, протягом якого 

виплачується пенсія; зростання різного роду пільгових і прирівняних до них 

категорій пенсіонерів тощо. Тому основними завданнями реформування 

пенсійного забезпечення стали такі як: реалізація конституційних прав 

громадян на соціальний захист; запровадження дієвої системи пенсійного 

страхування, що дасть можливість застрахованим громадянам після виходу на 

пенсію мати гарантований рівень доходів, що забезпечував би сталий рівень 

життя; впровадження принципу заінтересованості кожної працездатної особи у 

власному матеріальному забезпеченні при виході на пенсію; врахування 

результатів трудової діяльності кожного працівника при визначенні розміру 

пенсії шляхом встановлення залежності розміру пенсії від трудового вкладу та 

страхового стажу; зменшення демографічного навантаження на фінансову 

основу пенсійного забезпечення; запровадження недержавного пенсійного 

забезпечення; переведення державного пільгового пенсійного забезпечення на 

професійно-галузевий рівень. Також реалізація основних завдань 

реформування пенсійного забезпечення дасть змогу перейти до більш високих 

стандартів матеріального забезпечення пенсіонерів. Водночас, через низку 

політичних, правових, соціально-економічних, кадрових науково-експертних, 

доктринальних чинників, реформування системи пенсійного забезпечення не 

набуло реалістичного та конструктивного характеру [2, с. 7]. 

Політико-правове підґрунтя проведення пенсійної реформи було 

закладено ще у Конституції Української РСР (1978 р.) [3], яка продовжувала 
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діяти на території України до ухвалення Конституції України [4] та визначала 

право громадян України на матеріальне забезпечення в старості, в разі 

хвороби, повної або часткової втрати працездатності, а також втрати 

годувальника. При цьому, таке право гарантувалося соціальним страхуванням, 

допомогою по тимчасовій непрацездатності; виплатою за рахунок держави і 

колгоспів пенсій за віком, інвалідністю і в зв’язку з втратою годувальника; 

працевлаштуванням громадян, які частково втратили працездатність; 

піклуванням про громадян похилого віку і про інвалідів; іншими формами 

соціального забезпечення.  

Принципово нові положення щодо соціального забезпечення та 

соціального спрямування держави закріплено в ухваленій 28 червня 1996 р. 

Верховною Радою України Конституції України. На підставі її норм, зокрема 

ст. 1, Україну визнано суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, 

правовою державою. Вважаємо, що перелічені характеристики держави є 

взаємно зумовленими та залежними. Відтак, держава буде соціальною, якщо 

вона буде і правовою, і демократичною. Крім того, ст. 3 Конституції встановлює, 

що найвищою соціальною цінністю в Україні визнається людина, її життя і 

здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека. Змістом і спрямованістю 

діяльності держави є гарантування прав і свобод людини, а утвердження прав і 

свобод людини – основний обов’язок держави. Ст. 21 Конституції України також 

закріплено принцип непорушності та невідчужуваності прав і свобод людини. 

Конституційні права і свободи не можуть бути скасованими та не є вичерпними. 

Варто наголосити, що до переліку конституційних прав і свобод людини 

віднесено право на соціальний захист. Конституційні основи пенсійного права 

України сформульовані у статті 46 Основного Закону України, яка закріплює 

право громадян на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у 

разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати 

годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в 
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інших випадках, передбачених законом. Це право гарантується 

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за рахунок 

страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також 

бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі 

державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними. 

У Конституції також наголошується, що пенсії, інші види соціальних виплат та 

допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень 

життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом. 

Проте концепція соціальної держави не обмежується лише 

гарантуванням права на соціальний захист. Це поняття охоплює значно ширше 

коло соціальних відносин, пов’язаних із гарантуванням інших соціальних прав, 

зокрема у сфері забезпечення житлом, охорони здоров’я, освіти, зайнятості, 

правового та соціального захисту, недопущення дискримінації тощо. У цьому 

відношенні важливо встановити межі понять «соціальна держава» та «правова 

держава», оскільки ці поняття, на нашу думку, найтісніше пов’язані.  

У сучасних наукових дослідженнях концепція правової держави 

розглядається у зв’язку та порівнянні з верховенством права. Зокрема 

зазначається, що верховенство права стосується більше системи загального 

права, тоді як правова держава – це концепція континентальної системи права. 

Однак обидві теорії за своїм змістом та принципами є близькими. Так, 

наприклад автори підручника «Загальна теорія права» за загальною редакцією 

професора М. І. Козюбри зазначають, що складові правової державності 

словесно або збігаються зі складовими верховенства права, або є дуже 

близькими за своїм змістом до вимог верховенства права. Звідси робиться 

висновок про зближення концепцій верховенства права і правової держави, 

про спільність сутнісних основ верховенства права і правової держави в 

сучасних умовах [5, с. 385].  
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Не можна не погодитися з позицією професора О. В. Скрипнюка, який 

наголошує на вираженні правового характеру Української держави передусім 

через принцип верховенства права, який традиційно пов’язується з ідеями 

панування права в життєдіяльності громадянського суспільства і є 

найпрогресивнішим здобутком в історії людства у сфері регулювання 

соціальних відносин. Науковець стверджує, що поняття право як складова 

верховенства права передбачає безпосередній зв’язок з тим, що визнається не 

лише як належне, а й як справедливе. «Право, відображене в правових законах, 

– це не лише нормативний, а й ціннісний регулятор суспільних відносин» [6, с. 

8].  

Професор В. М. Тертишник у своїй публікації, присвяченій проблемам 

втілення моделі правової держави в Україні, наводить наступне визначення 

цього концепту: «правова держава – це таке утворення, де діють справедливі і 

шляхетні закони, всі люди рівні перед законом і судом, панує верховенство 

права, забезпечуються права і свободи людини, відповідальність влади перед 

громадянами, а реалізація принципу її розподілу на законодавчу, виконавчу і 

судову сприяє гармонізації державного управління, злагоді у суспільстві та 

створює перепони для зловживань і корумпованості можновладців» [7, с. 23]. 

Влада у правовій державі має бути законодавчо максимально обмежена в 

можливості довільно змінювати закони для власної вигоди. Разом із тим, 

Професор А. М. Колодій також наводить визначення, за яким «правова держава 

– така суверенна, політико-територіальна організація влади, яка існує і 

функціонує в громадянському демократичному суспільстві на підставі соціально 

справедливого права і в якій на його основі реально забезпечується здійснення 

прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина, окремих груп людей і 

громадянського суспільства в цілому, де держава і людина несуть взаємну 

відповідальність згідно з правовим законодавством» [8, с. 15]. 
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Основними принципами правової держави В. М. Тертишник називає: 

1) верховенство права; 2) розподіл влади; 3) оптимізація влади; 4) 

забезпечення законності в держави; 5) реформування судової влади [7, с. 23–

27]. В цілому погоджуючись з наведеною вище позицією, зазначимо, що навряд 

чи варто визнавати принципом правової держави реформування судової 

системи. Очевидно, що перманентне реформування будь-якої системи 

призводить до її нестабільності та низької ефективності. Динамічність судової 

системи має узгоджуватися з принципами стабільності та процесуальної 

передбачуваності у діяльності судової системи. 

Правова держава має базуватися на повазі до прав людини. Адже саме 

людина, її життя, здоров’я та гідність, є найвищою соціальною цінністю. 

Водночас, як зазначає професор В. Я. Тацій, формування правової держави 

передбачає як мінімум дві важливі складові: 1) розгалужену та несуперечливу 

систему законодавства; 2) високу правосвідомість громадян, в першу чергу 

інтелігенції, яка за своїм покликання має бути носієм культури, високої моралі, 

патріотизму та громадянської відповідальності [9, с. 3]. Однак професор 

О. В. Скрипнюк доходить невтішного висновку про те, що будь-який юридичний 

дискурс про правову державу в Україні має значною мірою гіпотетичний 

характер, адже йдеться не про те, що об’єктивно існує, не про ті принципи 

правової держави, які забезпечено і зреалізовано, а лише про те, як вони 

можуть і мають забезпечуватися, якими мають бути кроки на шляху просування 

України до реалізації теоретичної моделі, котру в сучасній юридичній науці 

позначають поняттям «правова держава». Сьогодні у більшості громадян в 

Україні замість твердого переконання у правовому характері Української 

держави присутнє відчуття обману й розчарування. У кращому разі Україна 

прагне бути правовою державою, як зазначає професор О. В. Скрипнюк [6, с. 9]. 

На жаль, ситуація із побудовою правової держави в Україні від часу публікації 

вказаної праці суттєво не змінилася. Незважаючи на досить радикальні зміни в 
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правовому регулюванні державного управління, судової системи, ведення 

бізнесу, соціальної сфери та інших галузях суспільного життя в Україні, 

результати залишаються невтішними, рівень правосвідомості низьким, а 

ставлення населення до впроваджуваних реформ незадовільним. 

Поняття соціальної держави неодноразово досліджувалось у наукових 

публікаціях. Так, «Юридична енциклопедія» в 6-ти томах за загальною 

редакцією професора Ю. С. Шемшученка містить визначення, за яким соціальна 

держава – це «...сучасний тип демократичної державності, який формується і 

розвивається в умовах відносно стабільної та розвиненої економіки і 

демократичної політичної системи. Термін «соціальна держава» акцентує на 

одній із важливих функцій держави – її активному впливі на соціальну сферу 

життєдіяльності суспільства, здатності здійснювати ефективну соціальну 

політику в інтересах найширших верств населення» [10, с. 552]. 

Разом з тим, у літературі спостерігається досить широка дискусія щодо 

розуміння соціальної держави. Зокрема О. С. Головащенко, досліджуючи 

поняття соціальної держави, вказує на те, що розкрити зміст цього поняття 

неможливо без розгляду його ознак, серед яких автор називає: 1) забезпечення 

та захист соціально-економічних прав і свобод людини і громадянина; 

2) взаємну відповідальність держави та людини; 3) забезпечення соціальної 

злагоди і стабільності у суспільстві; 4) проведення соціально спрямованої 

політики тощо [11, с. 28]. Зрештою О. С. Головащенко доходить висновку, що 

«соціальна держава по суті уособлює особливий, соціально орієнтований тип 

держави із розвинутою економікою, високим рівнем соціальної захищеності 

всіх громадян, а також затвердженням принципу соціальної справедливості» 

[11, с. 32].  

 Варто зазначити, що у науковому дискурсі існує й комплексний підхід до 

розуміння правої та соціальної держави. Так, наприклад, О. Лебедєва вважає, 

що соціальна правова держава – це держава, яка: забезпечує такий стан в 
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суспільстві, за яким взаємовідносини між класами, націями, іншими 

соціальними групами не доводяться до громадянської війни, революції, 

соціальних вибухів, соціальних потрясінь; сприяє забезпеченню гідного рівня 

життя усім своїм громадянам; проявляє особливу турботу про соціально 

незахищених громадян (інваліди, пенсіонери, хворі тощо); приділяє велику 

увагу проблемам освіти, охороні здоров’я, побуту людини [12, с. 203]. 

З іншого боку, на думку, наприклад, видатного німецького 

державознавця Е. Хубера, концепції правової держави і соціальної держави 

протилежні за своїм спрямуванням. Науковець вважає, що правова держава 

схиляється до вільних приватновласницьких підприємницьких структур і до 

заснованого на вільній конкуренції ринкового економічного порядку. Тоді як 

соціальна ж держава, навпаки, піддає засноване на вільній конкуренції ринкове 

господарство ряду модифікацій і обмежень, які є логічним наслідком існуючих у 

соціальній державі уявлень про економічний порядок: економіка несе 

соціальне навантаження, держава має в розпорядженні компетенцію 

соціального втручання. Тому сенс правової державності полягає у захисті 

суспільства від держави, а сенсом соціальної державності є захист суспільства 

державою [13, с. 175, 185].  

Розглянувши поняття правової та соціальної держави, а також їх 

співвідношення, варто з’ясувати зміст поняття пенсійного забезпечення, 

оскільки аналіз сучасного стану розвитку науки права соціального 

забезпечення, зокрема його категорійного апарату, свідчить про відсутність 

усталеного підходу до цього поняття. Принагідно потрібно вказати на 

публікацію фахівця у сфері фінансового права, присвячену дослідженню таких 

близьких термінів, як: пенсія, пенсійне забезпечення, пенсійне страхування, 

І. П. Устинової [14]. Зазначена дослідниця наводить аналіз кількох наукових 

підходів до визначення меж поняття пенсійного забезпечення. Проте наведені 

в роботі визначення подаються з позицій фінансового права або економічної 



34 

 

науки. Водночас позиція науковців у сфері соціального забезпечення щодо 

змісту і меж поняття пенсійного забезпечення як інституту та наукової категорії 

науки права соціального забезпечення не представлена. Тому, враховуючи 

наведений у вказаній публікації аналіз, вважаємо за необхідне доповнити його 

положеннями науки права соціального забезпечення, тим більше, що власного 

визначення чи удосконалення наведених у цій статті дефініцій, І. П. Устинова не 

наводить і не проводить.  

Серед публікацій, присвячених проблемі визначення поняття пенсійного 

забезпечення, варто також назвати статтю Т. О. Дідковської, яка навівши кілька 

визначень пенсійного забезпечення, дає власну дефініцію пенсійного 

забезпечення, згідно з якою цим терміном позначається «встановлений 

державою вид матеріального забезпечення громадян у вигляді пенсій та 

соціальних послуг, який надається із настанням пенсійного віку, досягненням 

трудового стажу або у зв’язку з втратою працездатності чи втратою 

годувальника за рахунок коштів Пенсійного фонду України, Фонду соціального 

страхування та Державного бюджету» [15, с. 254]. Дослідниця, узагальнивши 

наведені нею визначення пенсійного забезпечення, виокремлює наступні 

ознаки цього поняття: 1) регулярність грошових платежів; 2) кошти на виплату 

пенсій виділяються із спеціально створених для цього фондів; 3) розмір пенсії 

визначається індивідуально для кожного громадянина; 4) пенсії призначаються 

з настанням пенсійного віку, досягненням трудового стажу або з 

непрацездатністю громадянина чи втратою годувальника [15, с. 254]. 

Більше розширено подано ознаки пенсійного забезпечення у 

навчальному посібнику «Пенсійне забезпечення» за загальною редакцією 

В. В. Жернакова. У зазначеному посібнику перелічено наступні ознаки цього 

поняття: 1) встановлення пенсійним законодавством кола забезпечуваних осіб, 

які мають право на певні види пенсій; 2) фінансування встановлених пенсійним 

законодавством виплат відбувається з коштів Пенсійного фонду, Фонду 
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соціального страхування від нещасних випадків, державного бюджету, 

недержавних пенсійних фондів; 3) наявність таких умов пенсійного 

забезпечення, як: досягнення пенсійного віку, страховий стаж, група 

інвалідності, характер захворювання та ін.; 4) залежність розмірів видів 

пенсійного забезпечення від розміру заробітної плати особи, тривалості 

страхового стажу, вислуги років; 5) наявність органів управління пенсійного 

забезпечення, а саме: Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків, недержавних пенсійних фондів, Міністерство доходів і 

зборів. Також дослідники виділяють наступні види пенсійного забезпечення, 

зокрема; 1) пенсії (за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника, за 

вислугу років, за особливі заслуги перед Україною; 2) довічна 

пенсія, одноразова пенсійна виплата, пенсійна виплата; 3) пенсія на визначений 

строк [16, с. 4]. Тож, хоча у зазначеному посібнику і не сформульовано 

дефініцію поняття «пенсійне забезпечення», з наведеного вище можна 

зрозуміти, що співавтори розуміють пенсійне забезпечення як сукупність 

сутнісних ознак, необхідних для виплати пенсій певного виду. З наведеного 

вище також можна зробити висновок, що автори цього посібника розуміють 

пенсійне забезпечення як узагальнене, збірне поняття, що охоплює різні види 

виплат – пенсій. 

Легального визначення поняття «пенсійне забезпечення» українське 

законодавство не містить, незважаючи на те, що з 1991 року є чинним Закон 

України «Про пенсійне забезпечення» [17], а також низка інших спеціальних 

законів у системі актів правового регулювання пенсійних відносин. Водночас, 

згідно зі ст. 2 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» [18] система пенсійного забезпечення в Україні складається з 

трьох рівнів: перший рівень – солідарна система загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування; другий рівень – накопичувальна система 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування; третій – система 
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недержавного пенсійного забезпечення [19]. Перший і другий рівні цієї системи 

становлять систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування; 

другий і третій – систему накопичувального пенсійного забезпечення. Однак 

знову ж таки визначення цього поняття не наведено. Проте в науковій 

літературі, як ми вже частково зазначали вище, неодноразово  подавалися 

визначення пенсійного забезпечення. У цьому відношенні необхідно 

звернутися до колективної монографії «Правові проблеми пенсійного 

забезпечення в Україні». Так, автор підрозділу 1.1. зазначеної монографії 

М. П. Стадник, навівши кілька доктринальних підходів до розуміння поняття 

«пенсійне забезпечення» (зокрема таких науковців, як Т. О. Дідковська, 

М. Д. Ждан, С. О. Іванов, Т. В. Кравчук), узагальненого визначення також не 

наводить. Проте М. П. Стадник робить важливе узагальнення з аналізу змісту 

поняття соціального забезпечення, яке полягає у віднесенні пенсійного 

забезпечення до соціального забезпечення [20, с. 14], а також формулює низку 

важливих ознак поняття пенсійного забезпечення, а саме: 1) зумовленість 

пенсійного забезпечення певними умовами: досягнення пенсійного віку, 

настання інвалідності, втрати годувальника, вислуги років та в інших випадках, 

передбачених законодавством; 2) регулярність та грошова форма надання 

такого забезпечення; 3) залежність розміру забезпечення від розміру заробітної 

плати, тривалості страхового стажу або вислуги років; 4) фінансування за 

рахунок спеціально створених фондів (Пенсійного фонду, Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків, недержавних пенсійних фондів) або 

Державного бюджету; 5) законодавчо встановлене коло осіб, які мають право 

на пенсійне забезпечення; 6) метою призначення пенсійного забезпечення є 

задоволення життєвих потреб особи, яка втратила основні джерела засобів до 

існування [20, с. 16]. 

Таким чином, пенсійне забезпечення як категорія пенсійного права – це 

система соціально-забезпечувальних відносин, що виникають, з одного боку, 
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між державними та недержавними органами пенсійного забезпечення, а з 

іншого боку – особами, які набули права на пенсійне забезпечення відповідно 

до встановлених пенсійним законодавством умов та критеріїв, щодо виплати 

таким особам пенсії. У вузькому значенні пенсійне забезпечення розуміють як 

систему пенсій та інших пенсійних виплат, передбачених чинним 

законодавством у сфері соціального забезпечення. 

З огляду на вищезазначене, потрібно ще раз наголосити на взаємному 

зв’язку держави соціальної, правової та демократичної. Водночас реалізація 

України як соціальної держави передбачає імплементацію положень статті 46 

Конституції України, якою закріплено право громадян на соціальний захист, що 

включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати 

працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них 

обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Право 

на соціальний захист, в тому числі й право на пенсійне забезпечення як 

елемент соціального забезпечення, гарантується загальнообов’язковим 

державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, 

підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел 

соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, 

приватних закладів для догляду за непрацездатними.  

Крім того, у частині третій статті 46 Основного Закону України пенсії 

визнано одним із видом соціальних виплат, а також зазначено, що пенсії та інші 

види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, 

мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, 

встановленого законом. Тому провідну роль у формуванні соціальної політики 

відіграє саме держава. Як зазначається у науково-практичному коментарі до 

Конституції України, «соціальний захист у сучасному демократично 

організованому суспільстві – це сфера перетинання життєво важливих інтересів 

громадян, яка стосується відносин власності, правових прийомів і засобів їх 
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регулювання, соціальної політики держави й соціально-економічних прав 

людини. Це сфера відбиття таких загальнолюдських цінностей, як рівність, 

соціальна справедливість, гуманізм, моральні засади цивілізованого 

суспільства. Належна реалізація права на соціальний захист допомагає 

зміцненню почуття людської гідності, досягненню рівності й соціальної 

справедливості, має велике значення для політичної і правової інтеграції до 

міжнародної спільноти, підвищення індивідуального статусу людини й розвитку 

демократичних засад суспільства» [21, с. 347]. До речі, конституційне 

закріплення гарантій щодо соціального забезпечення властиве не лише для 

України. Повертаючись до положень Основного Закону України, зазначимо, що 

статтею 48 Конституції закріплено право кожної людини на достатній життєвий 

рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг та житло. 

Відтак пенсійне забезпечення має забезпечувати  гідне життя, достатній 

життєвий рівень, з урахуванням принципів особистої участі кожного у системі 

соціального забезпечення, соціальної справедливості, законності та 

верховенства права.  

Становлення України як демократичної, соціальної та правової держави 

на основі принципу верховенства права, утвердження ідей верховенства прав 

та свобод людини, розподілу влад, сучасної моделі громадянського суспільства 

[22, с. 4–9] передбачає за необхідне вироблення дієвих та конструктивних 

кроків, спрямованих на проведення соціальних реформ і насамперед 

реформування існуючої системи пенсійного забезпечення як такого, що зачіпає 

інтереси кожної людини[23, с.95-97]. Особливо актуальною та важливою 

видається пенсійна реформа в умовах низького рівня соціальних стандартів та 

гарантій, відсутності належних джерел фінансування, загострення тенденції 

щодо збільшення чисельності  правомочних осіб у сфері пенсійного 

забезпечення та, відповідно, зменшення чисельності працюючих. Принагідно 

нагадати, що затверджений урядом бюджет Пенсійного фонду на 2017 рік 
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становить 284 млрд. грн., то за рахунок єдиного соціального внеску його 

доходи можуть становити близько 142,5 млрд. грн., тобто по суті дефіцит, що 

має бути покритим за рахунок Державного бюджету становить 141,5 млрд. грн. 

[24]. При цьому, чисельність осіб пенсійного віку становить близько 12,5 млн. 

осіб [25]. І очевидним є те, що ураховуючи реальну ситуацію у державі, низку 

внутрішніх та зовнішніх чинників, чисельність осіб пенсійного віку 

збільшуватиметься, що є загальносвітовою тенденцією. 

Загальносвітовою тенденцією, яку можна спостерігати і в Україні, на 

думку М. М. Шумила, є відхід від концепції патерналістичної соціальної 

держави, згідно з якою основний тягар із соціального захисту лежить на 

державі. Особливо гострою ця проблема є в Україні. Зміна концепції неминуча, 

вважає науковець, адже держава, хоча й досить повільно, але відходить від 

патерналізму, що трактується як матеріальне забезпечення всіх без винятку 

громадян, які перебувають у скруті, у формі прямих виплат з державного 

бюджету. Сьогодні в Україні можна спостерігати зародження 

неопатерналістичної держави, в умовах якої соціальна функція здійснюється 

через більш широке застосування і розширення методів реалізації соціальної 

політики, спрямованих на запобігання соціальним ризикам [26, с. 79]. 

За своє суттю, право на пенсійне забезпечення має дещо ускладнений 

нормативно-правовий зміст. Слід зауважити, що згідно з положеннями ст. 1 

Закону України «Про пенсійне забезпечення» громадяни України мають право 

на державне пенсійне забезпечення за віком, по інвалідності, у зв'язку з 

втратою годувальника та в інших випадках, передбачених цим Законом. При 

цьому, іноземці та особи без громадянства, які проживають в Україні, мають 

право на пенсію нарівні з громадянами України передбачених законодавством 

або міждержавними угодами, а пенсійне забезпечення громадян України, що 

проживають за її межами, провадиться на основі договорів (угод) з іншими 

державами. Разом із тим, Закон України «Про загальнообов’язкове державне 
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пенсійне страхування» у ст. 8 передбачає, що право на отримання пенсій та 

соціальних послуг із солідарної системи мають: 1) громадяни України, які 

застраховані згідно із цим Законом та досягли встановленого цим Законом 

пенсійного віку чи визнані інвалідами в установленому законодавством 

порядку і мають необхідний для призначення відповідного виду пенсії 

страховий стаж, а в разі смерті цих осіб – члени їхніх сімей, зазначені у статті 36 

цього Закону, та інші особи, передбачені цим Законом; 2) особи, яким до дня 

набрання чинності цим Законом була призначена пенсія відповідно до Закону 

України «Про пенсійне забезпечення» (крім соціальних пенсій) або була 

призначена пенсія (щомісячне довічне грошове утримання) за іншими 

законодавчими актами, але вони мали право на призначення пенсії за Законом 

України «Про пенсійне забезпечення» – за умови, якщо вони не отримують 

пенсію (щомісячне довічне грошове утримання) з інших джерел, а також у 

випадках, передбачених цим Законом, – члени їхніх сімей. Разом із тим, Закон 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

передбачає, що право на отримання довічної пенсії та одноразової виплати за 

рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування мають 

застраховані особи і члени їхніх сімей та/або спадкоємці на умовах та в 

порядку, визначених цим Законом. Також особи, які не підлягають 

загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, але добровільно 

сплачували страхові внески в порядку та розмірах, встановлених законом, до 

солідарної системи та/або накопичувальної системи пенсійного страхування, 

мають право на умовах, визначених цим Законом, на отримання пенсії і 

соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду та/або отримання 

довічної пенсії чи одноразової виплати за рахунок коштів накопичувальної 

системи пенсійного страхування.  

Слід також відзначити, що право на пенсійне забезпечення тісно 

пов’язане із основоположними принципами загальнообов’язкового пенсійного 
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страхування, ураховуючи його базисний характер по відношенню до сучасної 

моделі пенсійної системи. Закон України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» (ст. 7) називає такі основні принципи як: законодавчого 

визначення умов і порядку здійснення загальнообов'язкового державного 

пенсійного страхування; обов'язковості страхування осіб, які працюють на 

умовах трудового договору (контракту) та інших підставах, передбачених 

законодавством, а також осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, 

фізичних осіб – підприємців; права на добровільну участь у системі пенсійного 

страхування осіб, які відповідно до закону не підлягають 

загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню; 

заінтересованості кожної працездатної особи у власному матеріальному 

забезпеченні після виходу на пенсію; рівноправності застрахованих осіб щодо 

отримання пенсійних виплат та виконання обов'язків стосовно сплати страхових 

внесків на державне пенсійне страхування; диференціації розмірів пенсій 

залежно від тривалості страхового стажу та розміру заробітної плати (доходу); 

солідарності та субсидування в солідарній системі; фінансування видатків на 

виплату пенсій, надання соціальних послуг за рахунок страхових внесків, 

бюджетних коштів і коштів цільових фондів; спрямування частини страхових 

внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування для здійснення 

оплати договорів страхування довічної пенсії і одноразової виплати залежно від 

розмірів накопичень застрахованої особи з урахуванням інвестиційного доходу; 

державних гарантій реалізації застрахованими особами своїх прав; гласності, 

прозорості та доступності діяльності Пенсійного фонду; обов'язковості 

фінансування за рахунок коштів Пенсійного фонду витрат, пов'язаних з 

виплатою пенсій та наданням соціальних послуг, в обсягах, передбачених 

законом; цільового та ефективного використання коштів пенсійного 

страхування; відповідальності суб'єктів системи пенсійного страхування за 

порушення норм закону, а також за невиконання або неналежне виконання 
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покладених на них обов'язків. Перераховані принципи у цілому є такими, що 

формують засади реалізації права на пенсійне забезпечення, його характер та 

зміст.  

З правової точки зору право на пенсійне забезпечення тісно пов’язано із 

правом на соціальний захист, покликане його розвивати та удосконалювати.  

Принагідно відзначити, що згідно ч. 1 ст. 46 Конституції України 

«громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на 

забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, 

втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у 

старості та в інших випадках, передбачених законом». У такому значенні, право 

на пенсійне забезпечення випливає із змісту права на соціальний захист 

спрямоване на забезпечення громадян, у зв’язку із старістю, інвалідністю, 

втратою годувальника з інших передбачених законом підстав. При цьому, 

слідуючи логіці конституційно-правової норми, пенсійне забезпечення 

будується на таких засадах як: універсальність; прозорість; доступність; 

адресність; відповідність гідному рівню життя. Тому, достатньо дискусійним є 

рішення Конституційного Суду України 25 січня 2012 року № 3-рп/2012, у якому 

Конституційний Суд України наголошує на тому, що в аспекті конституційного 

подання положення статті 1, частин першої, третьої статті 95 Конституції України 

в системному зв’язку з положеннями статті 3, частини першої статті 17, частини 

третьої статті 22 та статей 46, 48 Основного Закону України треба розуміти так, 

що однією з ознак України як соціальної держави є забезпечення 

загальносуспільних потреб у сфері соціального захисту за рахунок коштів 

Державного бюджету України виходячи з фінансових можливостей держави, 

яка зобов’язана справедливо і неупереджено розподіляти суспільне багатство 

між громадянами і територіальними громадами та прагнути до збалансованості 

бюджету України. При цьому рівень державних гарантій права на соціальний 

захист має відповідати Конституції України, а мета і засоби зміни механізму 



43 

 

нарахування соціальних виплат та допомоги – принципам пропорційності і 

справедливості [27]. Такий підхід не тільки не враховує зміст положень 

Конституції України (ст. 3, 48), а також не відповідає принципу правової 

визначеності, оскільки неясно, за якими критеріями можна оцінювати 

формулювання «виходячи з фінансових можливостей держави». Очевидно, що 

така позиція Конституційного Суду України не сприятиме прозорості, 

доступності та ефективності права на пенсійне забезпечення. Справедливим є 

твердження М. М. Шумила, що Конституційний Суд України фактично вивів 

статус Кабінету Міністрів України на рівень законодавчого органу, зобов’язавши 

суди загальної юрисдикції при розгляді соціальних справ застосовувати 

безпосередньо положення підзаконних актів, незважаючи на закон [28, с. 175].  

Норми ч. 2 ст. 46 Основного Закону України встановлюють, що право на 

соціальний захист «гарантується загальнообов'язковим державним соціальним 

страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і 

організацій». З правової точки зору це означає, що соціальне страхування 

виступає ключовою організаційно-правової формою не тільки соціального, а й 

пенсійного забезпечення. М. М. Шумило доречно відзначає, що «пенсійне 

страхування – це перший і головний етап на шляху реалізації конституційного 

права на пенсію, бо саме шляхом пенсійного страхування особа це право 

забезпечує («заробляє»), оскільки саме по собі воно не виникає» [29, с. 255]. 

Водночас, пенсійне забезпечення не вичерпується пенсійним страхуванням. 

Принагідно відзначити, що згідно з Законом України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» (ст. 2) система пенсійного забезпечення в 

Україні складається з трьох рівнів, зокрема: 1) перший рівень – солідарна 

система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, що 

базується на засадах солідарності і субсидування та здійснення виплати пенсій і 

надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду на умовах та в 

порядку, передбачених цим Законом; 2) другий рівень – накопичувальна 
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система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, що 

базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у 

Накопичувальному фонді або у відповідних недержавних пенсійних фондах - 

суб'єктах другого рівня системи пенсійного забезпечення та здійснення 

фінансування витрат на оплату договорів страхування довічних пенсій і 

одноразових виплат на умовах та в порядку, передбачених законом; 3) третій 

рівень – система недержавного пенсійного забезпечення, що базується на 

засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об'єднань у 

формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами пенсійних 

виплат на умовах та в порядку, передбачених законодавством про недержавне 

пенсійне забезпечення.  

Частина 3 ст. 46 Конституції України передбачає, що «пенсії, інші види 

соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають 

забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, 

встановленого законом». По-перше, право на пенсійне забезпечення 

реалізується шляхом надання правомочним особам такого виду матеріальної 

підтримки як пенсії. По-друге, відповідність пенсії прожитковому мінімуму – це 

основний принцип пенсійного права. Також відповідна соціальна гарантія є 

складовою забезпечення кожній особі достатнього життєвого рівня. Ст. 48 

Конституції України гарантує, що «кожен має право на достатній життєвий 

рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло». 

Погоджуючись із дещо декларативним характером такого права, його 

реалізація пов’язана із системою мінімальних соціальних гарантій. Мінімальний 

розмір пенсії, як правило, відповідає розміру прожиткового мінімуму для 

непрацездатних осіб відповідно до закону про Державний бюджет на 

відповідний рік. Закон України «Про Державний бюджет на 2018 рік» у статті 7 

передбачає, що у 2018 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили 
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працездатність становить: з 1 січня 2018 року – 1373 гривні, з 1 липня – 1435 

гривень, з 1 грудня – 1497 гривень [30]. 

Тож держава здійснює регулювання умов і порядку пенсійного 

забезпечення централізовано та через прийняття відповідних нормативно-

правових актів. У свою чергу нормативно-правові акти містять положення щодо 

механізму реалізації права на пенсійне забезпечення, визначає коло осіб, на які 

правове регулювання поширюється, передбачає порядок обчислення та 

виплати пенсій тощо. Водночас наявність централізованого правового 

регулювання та норм загального характеру, які стосуються усіх суб’єктів, зовсім 

не виключає необхідність у наявності спеціального правового регулювання 

пенсійного забезпечення, покликаного врахувати особливості трудової 

діяльності до втрати працездатності та соціального становища особи. 

Як справедливо зазначається у навчальній літературі, потреби у 

соціальному забезпеченні залежать від соціального статусу конкретної людини 

та відповідно визначаються ним. Адже населення зазнає неоднакового впливу 

соціальних ризиків. Тому не можна зрівнювати умови пенсійного забезпечення 

людей, які впродовж життя працювали у важких і шкідливих умовах праці, що 

призводить до передчасної втрати працездатності, або навіть скорочує 

тривалість життя. Тому, «намагаючись забезпечити справедливий, соціально-

детермінований підхід до пенсійного забезпечення, законодавець визначає 

спеціальні умови пенсійного забезпечення окремих категорій громадян, 

визначення розміру спеціальних пенсійних виплат, порядок їх фінансування й 

виплати» [31, с. 116–117]. Однак у літературі висловлюються й інші думки щодо 

доцільності диференційованого підходу до правового регулювання пенсійного 

забезпечення. Наприклад, М. М. Шумило вважає, що потрібно поступово 

впроваджувати уніфікацію умов пенсійного забезпечення, а спеціальне правове 

регулювання потрібно залишити лише для військовослужбовців, оскільки це 

закріплено в Конституції України. Іншим категоріям громадян потрібно 
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забезпечувати гідне грошове утримання до втрати працездатності і дати 

можливість людини отримати належну компенсацію за особливі умови праці 

зараз, надавши їй конкуренту заробітну плату, а не утримувати такі категорії 

працівників за рахунок майбутніх пільгових пенсій або інших привілеїв, які в 

результаті все одна залишаються на низькому рівні [25, с. 80].  Поділяючи таку 

позицію поважного дослідника, все ж доречним було б залишити професійне 

пенсійне забезпечення для окремих категорій працівників як складову 

мотивації праці та інші чинники. 

Очевидно, що подальше реформування системи пенсійного забезпечення 

в Україні, активне впровадження накопичувальної системи пенсійного 

забезпечення, розвиток недержавного пенсійного забезпечення суттєво 

вплинуть на процеси вирівнювання умов пенсійного забезпечення, оскільки 

особа матиме можливість і потребу у гарантованому державою накопиченню 

достатньої кількості грошових коштів. Адже у такому випадку людина матиме 

персоніфіковані накопичення, які будуть власне пенсійними виплатами чи 

одноразовою виплатою, а не правом на пенсійне забезпечення відповідно до 

солідарної системи пенсійного забезпечення. Проте страхування соціальних 

ризиків поза системою пенсійного забезпечення на принципах солідарності, 

саме зазнає величезних ризиків в умовах нестабільної економічної та 

соціально-політичної системи в Україні. Віддалена перспектива отримання 

накопиченого, низьких ступінь довіри громадян до державної влади та 

відповідно державних гарантій, на жаль, об’єктивно стримують природній 

процес самоорганізації людиною щодо страхування можливих соціальних 

ризиків, пов’язаних із втратою працездатності.  

У контексті забезпечення системних підходів до організації та проведення 

пенсійної реформи, на особливу увагу заслуговує проблема щодо 

удосконалення права на пенсійне забезпечення як одного із найбільш 

фундаментальних соціальних прав [32, с. 18–19]. За своєю правовою суттю, 
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право на пенсійне забезпечення випливає із змісту конституційного права на 

соціальний захист. Як доречно наголошує професор С. М. Прилипко, таке право 

визнається фундаментальним, водночас воно є найбільш проблематичним 

серед соціальних конституційних прав [33, с. 9]. Це ж стосується і права на 

пенсійне забезпечення, яке є одним із найбільш складних та дискусійних 

соціальних прав, ураховуючи наступні чинники: 1) відсутність єдиних підходів 

до законодавчого розуміння сутності, ознак; 2) нереформованість системи 

пенсійного забезпечення; 3) недосконалість законодавчо визначених джерел 

фінансування пенсійного забезпечення; недоступність механізмів правового 

забезпечення; 4) ускладненість правових механізмів його реалізації, 

гарантування та правової охорони; 5) складність, суперечливість та 

недосконалість пенсійного законодавства; 6) відсутність дієвого державного 

нагляду та громадського контролю з питань його дотримання.  

Доречно наголосити, що Закон України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» передбачає, що законодавство про пенсійне 

забезпечення базується на Конституції України, складається з Основ 

законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування, цього Закону, закону про недержавне пенсійне забезпечення, 

законів, якими встановлюються умови пенсійного забезпечення, відмінні від 

загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та недержавного 

пенсійного забезпечення, міжнародних договорів з пенсійного забезпечення,  

згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також інших 

законів та нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до законів про 

пенсійне забезпечення, що регулюють відносини у сфері пенсійного 

забезпечення в Україні. Також, виключно законами про пенсійне забезпечення 

визначаються: види пенсійного забезпечення; умови участі в пенсійній системі 

чи її рівнях; пенсійний вік для чоловіків та жінок, при досягненні якого особа 

має право на отримання пенсійних виплат; джерела формування коштів, що 
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спрямовуються на пенсійне забезпечення; умови, норми та порядок пенсійного 

забезпечення; організація та порядок здійснення управління в системі 

пенсійного забезпечення.  

Отже, право на пенсійне забезпечення ускладнене відсутністю системної 

законодавчої регламентації, оскільки базові закони з цих питань мають, 

переважно, суперечливий та неузгоджений характер. Крім того, в умовах 

сьогодення, в Україні спостерігається тенденція щодо звуження права на 

пенсійне забезпечення, зокрема, через відміну окремих професійних 

(спеціальних) пенсій, обмеження прав працюючих пенсіонерів, запровадження 

оподаткування пенсій тощо.  

З позицій сьогодення, удосконалення права на пенсійне забезпечення 

має розглядатися через призму пенсійної реформи та формування новітнього 

законодавства у цій царині. Разом із тим, започатковані та проведені в Україні 

пенсійні реформи, особливо протягом останнього періоду 2011-2017 рр. 

засвідчили достатню вразливість права на пенсійне забезпечення та інших тісно 

пов’язаних із ним прав, оскільки відповідні реформаторські кроки не 

підвищували їх ефективність, дієвість та прозорість, рівень та якість життя 

правомочних осіб, а навпаки запроваджували певні обмеження та заборони 

[34], [35], [36], [37]. У цій частині на особливу увагу заслуговують новації 

ухваленої парламентом пенсійної реформи на підставі Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», 

[37] до яких варто віднести такі як: уточнення коефіцієнту страхового стажу з 

1,35 до 1%; збільшення мінімального страхового стажу для призначення пенсії 

за віком з 15 років (до 31.12.2017) до 35 років (з 1.01.2028); підняття пенсійного 

віку до 63 (у разі відсутності, починаючи з 1 січня 2018 року страхового стажу 

необхідного для призначення пенсії за віком); підняття пенсійного віку до 65 

років (у разі відсутності, починаючи з 1 січня 2019 року страхового стажу, 

необхідного для призначення пенсії за віком); запровадження з 1 жовтня 2017 
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року виплати пенсії працюючим пенсіонерам в період роботи у встановленому 

законом розмірі. Цілком справедливим буде зауважити, що такі новації 

складно назвати системною пенсійною реформою, оскільки пропоновані кроки 

мають ситуативний характер та не сприятимуть якісному поліпшенню рівня 

пенсійного забезпечення.  

Таким чином, право на пенсійне забезпечення варто розглядати у 

широкому та вузькому значеннях. У широкому значенні, право на пенсійне 

забезпечення – це системний, комплексний вид права на соціальний захист, що 

включає можливість матеріальної підтримки особи за рахунок джерел 

пенсійного забезпечення, у разі настання соціальних (пенсійних) ризиків 

визначених законом та/або договором, тимчасово або постійно на умовах та у 

порядку передбаченому чинним законодавством України. У вузькому значенні, 

право на пенсійне забезпечення – це право правомочних осіб на отримання 

пенсійних виплат у солідарній системі пенсійного страхування, що включає 

можливість матеріальної підтримки за рахунок джерел пенсійного 

забезпечення, у разі досягнення встановленого законом віку, інвалідності, 

втрати годувальника, з інших визначених законом за рахунок коштів Пенсійного 

фонду України або інших спеціальних джерел відповідно та у порядку 

передбаченому законодавством України. 

Основними ознаками права на пенсійне забезпечення є наступні: 

основоположний вид права на соціальний захист; передбачає матеріальне 

забезпечення особи разі досягнення встановленого законом віку, інвалідності, 

втрати годувальника, з інших визначених законом та/або на підставі договору; 

матеріальне забезпечення у вигляді пенсії провадиться у системі державного, 

недержавного та професійного пенсійного забезпечення, пенсійного 

страхування; гарантується за рахунок коштів Пенсійного фонду України та/або 

інших спеціальних джерел; включає специфічні механізми щодо реалізації, 

гарантування та правової охорони; передбачає специфічний об’єкт – пенсія; 
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передбачає специфічний суб’єктний склад: правомочні та уповноважені особи; 

включає рівень матеріального забезпечення, як правило, на рівні не нижче 

прожиткового мінімуму; максимальний рівень пенсійного забезпечення, як 

правило, не перевищує десять прожиткових мінімуму для непрацездатних осіб; 

підлягає специфічному правовому захисту відповідно до закону.  

З позицій сьогодення, видається більш коректним було б провадити 

удосконалення права на пенсійне забезпечення через призму зміни вектору 

пенсійної реформи: 1) спрямованість на підвищення рівня та якості життя 

правомочних осіб, тобто осіб пенсійного віку; 2) забезпечення прозорості, 

ефективності, відкритості та доступності державного, недержавного, 

професійного пенсійного забезпечення, пенсійного страхування; 3) підвищення 

ефективності, відкритості, прозорості, доступності права на пенсійне 

забезпечення та інших тісно пов’язаних із ним прав; 4) розробка та ухвалення 

новітнього законодавства про пенсійне забезпечення (пенсійного 

законодавства); 5) підвищення нагляду та/або контролю у сфері пенсійного 

забезпечення. 

 

1.2 Поняття та ознаки джерел пенсійного права  

 

Конституційно-правова концепція пенсійної реформи в умовах соціальної 

та правової держави має носити людиноцентричний характер, що пов’язано із 

забезпеченням реальних механізмів реалізації, гарантування, правової охорони 

права на пенсійне забезпечення та інших тісно пов’язаних із ним прав. 

Принагідно підкреслити, що за змістом Конституції України «права і свободи 

людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави», 

«утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком 

держави» (ст.3). Також Основний Закон України передбачає, що «громадяни 

мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі 
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повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, 

безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших 

випадках, передбачених законом» (ч. 1 ст. 46). Тому, одним із пріоритетних 

кроків на шляху проведення пенсійної реформи є необхідність переосмислення 

правового забезпечення цих процесів, розуміння сутності, ознак та системи 

джерел пенсійного права.  

Ключова роль джерел пенсійного права у контексті пенсійної реформи 

полягає у тому, що вони: спрямовані на належне законодавче забезпечення 

пенсійної реформи; включають усю систему нормативно-правових актів з 

пенсійного забезпечення; спрямовані на ефективне правове регулювання 

відносин у сфері пенсійного забезпечення; спрямовані на формування дієвих, 

ефективних, доступних механізмів реалізації, гарантування, правової охорони 

права на пенсійне забезпечення та інших пов’язаних із ним прав. 

З правової точки зору, джерела пенсійного права як одна із найбільш 

важливих складових системи джерел права соціального забезпечення є 

достатньо складним правовим явищем. Це пов’язано із тим, джерела 

пенсійного права, по суті, відображають динаміку правового регулювання 

відносин пенсійного забезпечення. Водночас, не зважаючи на те, що державою 

неодноразово пропонувалися кроки по шляху реформування джерел 

пенсійного права, вони є достатньо вразливим явищем у праві, ураховуючи 

наступне: 1) спрямовані на регулювання відносин з пенсійного забезпечення 

ситуативного характеру (переважно відносини у солідарній системі пенсійного 

забезпечення); 2) не сприяють проведенню ефективної пенсійної реформи; 

3) мають складну та суперечливу структуру; 4) включають низку законів про 

пенсійне забезпечення, які мають суперечливий характер; 5) домінуюча роль 

належить підзаконним нормативно-правовим актам, які не завжди є 

доступними, насамперед, для правомочних осіб у пенсійних правовідносинах; 

6) містять достатньо складні механізми реалізації, гарантування та правової 
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охорони права на пенсійне забезпечення та інші пов’язані із ним права; 

7) повною мірою не підлягають державному нагляду на контролю; 8) повною 

мірою не підлягають конституційному, у тому числі судовому контролю. 

Слід відзначити, що науково-правові уявлення про джерела пенсійного 

права пов’язані із теоретико-правовими підходами до категорії «джерела 

права». Свого часу, відомий радянський теоретик права С. С. Алексєєв 

наголошував, що нормативні акти є формою права тому, що вони виконують 

функцію правових джерел, тобто актів правотворчості. Також вчений 

акцентував увагу на тому, що нормативний акт як форма права у практичному 

житті для осіб, які застосовують чи вивчають право є, так би мовити, фактичним 

джерелом; нормативний акт – джерело з якого люди отримують відомості про 

правові норми [38, с. 442]. М. І. Козюбра та інші вчені наголошують на тому, що 

«для представників природно-правової доктрини джерелами права є природні, 

невідчужувані права людини, а прихильники соціологічної юриспруденції 

джерелом права визнають типізовані взаємовідносини між суспільними 

союзами, які передують появі правової норми» [5, с. 152]. Тому, вчені 

підкреслюють, що джерела права у формальному розумінні варто розглядати 

як спосіб зовнішнього вираження змісту правових норм, – своєрідного 

«резервуару», з якого суб’єкти правозастосування черпають відповідні норми 

(правила) для вирішення справи [5, с. 153]. Позиція зазначених вчених-

правників заслуговує на увагу, однак дещо складно погодитися із тим, що 

джерела права виступають «як спосіб зовнішнього вираження змісту правових 

норм», оскільки спосіб виражається через призму нормотворчого процесу.  

Професори О.В. Зайчук, А.П. Заєць, О.Л. Копиленко, Н.М. Оніщенко та інші 

вчені-юристи вказують на те, що поняття «джерело права» розглядається через 

призму декількох аспектів, зокрема як: 1) як джерело виникнення права як 

соціальної категорії; 2) у генетичному розумінні як умови формування права, 

тобто фактори правотворчості та загальнолюдські цінності, що безпосередньо 
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впливають на процес формування та функціонування права; 3) у юридичному 

значенні як спосіб зовнішнього прояву права; 4) як діяльність суб’єктів 

суспільних відносин, в результаті якої реалізуються їх потреби і 

задовольняються інтереси [39, с. 334–335].  

Також доречно наголосити, що у юридичній літературі до сутнісних ознак 

джерел права відносять наступні: «публічність – джерела права, створюються 

суб’єктами правотворчості і діють щодо всіх осіб, які знаходяться в межах 

юрисдикції держави; формалізований характер – джерела права являють 

собою відповідним чином оформлені або визнані нормативні правові акти; 

ієрархічність – джерела права утворюють певну ієрархію за юридичною силою, 

розташовуються в порядку послідовного зменшення останньої; безпосередній 

зв’язок з державою – джерела права приймаються від імені держави, або з її 

дозволу – санкціонуються нею, їх реалізація забезпечується за допомогою 

системи державних гарантій і санкцій» [40, с. 13].  

З таким підходом цілком можна погодитися, ураховуючи те, що 

формування системи джерел права пов’язано із виконанням державою 

покладених на неї, завдань, функцій та повноважень. При цьому, 

Н. М. Пархоменко наголошує, що «з’ясування основних ознак джерел права 

надало можливість визначити поняття останніх у формально-юридичному 

значенні, а саме: джерела права – це обов’язкові до виконання акти 

уповноважених суб’єктів права, що містять норми права у письмовій формі, а 

також акти волевиявлення владних суб’єктів, що є неписаними нормативними 

фактами, на основі яких (актів) виникають, змінюються та припиняються правові 

відносини» [40, с. 13]. 

Подібні наукові підходи застосовуються у доктрині трудового права та 

права соціального забезпечення. О. М. Ярошенко, досліджуючи джерела 

трудового права доречно наголошує, що у формальному значенні, до них 
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включається весь масив загальновідомих і внутрішньо структурованих форм 

установлення й вираження нормотворчими органами загальнообов’язкових 

правил, які регламентують трудові й пов’язані з ними інші відносини а, у 

матеріальному значенні джерела виявляються в тих відносинах, що 

становлять предмет трудового права [41, с. 23–24]. Подібну точку зору 

висловлюють і інші вчені-юристи [42, с. 6–10]. 

Професори Т.А. Занфірова, М.І. Іншин, С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко та 

інші дослідники наголошують, що джерела права соціального забезпечення у 

формальному аспекті – це сукупність загальновідомих і внутрішньо-

структурованих форм установлення та вираження нормотворчими органами 

загальнообов’язкових правил поведінки, регулюючих відносини щодо 

соціального забезпечення а, натомість в матеріальному аспекті джерела права 

соціального забезпечення виявляються через відносини, які становлять 

предмет цієї галузі права [43, с. 106].  

З правової точки зору, зазначені та інші правові підходи впливають на 

розуміння джерел пенсійного права. У юридичній літературі наголошується на 

тому, що серйозним недоліком сучасної пенсійної системи є надмірна кількість 

актів пенсійного законодавства, яке залишається при цьому ще й 

недосконалим. Крім того, відзначається, що на сьогодні в Україні відбувається 

формування національної системи пенсійного забезпечення, у зв’язку із чим 

здійснюється реформування пенсійних правовідносин [20, с. 106–107].  

У юридичній літературі вживається поняття «джерела пенсійного 

забезпечення». Під джерелом пенсійного забезпечення розуміють способи 

(форми) вираження норм права, що приймаються компетентними органами 

державної влади та призначені для регулювання відносин в галузі пенсійного 

забезпечення непрацездатних громадян. Водночас, вчені виділяють низку 

особливостей джерел пенсійного забезпечення, зокрема: а) більшість 
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нормативних актів є загальнодержавними, що приймаються відповідними 

державними органами; слід сказати, що майже всі вони мають 

правовстановлюючий (матеріальний чи процедурний) характер; б) наявність у 

системі джерел пенсійного права (поряд із загальними централізованими 

нормативними актами) нормативних актів, що мають характер локальних; 

в) для джерел пенсійного забезпечення ще не характерний високий рівень 

систематизації [16, с. 16]. 

Як самостійна галузь права право соціального забезпечення має свій 

предмет правового регулювання, метод, суб’єктний склад та систему джерел, 

що становлять відносно самостійну систему переважно нормативно-правових 

актів. Водночас в юридичній науці точиться дискусія щодо місця права 

пенсійного забезпечення в системі національного права України. Зважаючи на 

досить розвинену систему пенсійного законодавства, а також на значний обсяг 

суспільних правовідносин, на регулювання яких і спрямовані джерела права, 

обстоюється думка про самостійність пенсійного права як окремої галузі 

національного права. Можна підтримати позицію професора С. М. Прилипка, 

який підкреслює, що інститут пенсійного забезпечення визнається центральним 

інститутом системи галузі права соціального забезпечення. Маючи досить 

складну структуру, цей інститут складається з кількох підінститутів [44, с. 151]. 

Однак в кожній з позицій не заперечується системний характер джерел 

пенсійного права. Тому необхідно з’ясувати зміст поняття джерел пенсійного 

права, а також виявити його основні ознаки, за допомогою яких ми 

відмежовуватимемо регулювання пенсійних правовідносин від суміжних 

правовідносин. 

У навчальній літературі джерела пенсійного права традиційно пов’язують 

з питанням форми вираження нормативної державної волі щодо регулювання 

різних суспільних відносин. Як зазначає професор І. М. Сирота до галузі права 

соціального забезпечення та його підгалузі – пенсійного права належать усі 
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акти, що регулюють пенсійне забезпечення громадян [45, с. 19]. На думку 

Т. З. Герасиміва, розгалуження права соціального забезпечення на пенсійне 

право та власне право соціального забезпечення призведе до розбалансування 

системи правового регулювання, а тому недоцільно розробляти пенсійний 

кодекс та проводити кодифікацію права соціального забезпечення. Водночас 

науковець наголошує, що основними актами регулювання відносин соціального 

забезпечення (а відтак і пенсійного права) є і залишатимуться закон та 

підзаконний нормативно-правовий акт [46, с. 19].  

Існує також наукова позиція, за якою джерела права розуміють у 

матеріальному і юридичному значеннях, при чому власне термін «джерела 

права» співвідноситься з джерелами права у матеріальному розумінні, а на 

позначення джерела права в юридичному значенні використовують термін 

«форма права». Так, у розвиток викладеного вище підходу професор 

Н. Б. Болотіна розрізняє джерела права соціального захисту (тобто матеріальні 

засоби забезпечення соціальних виплат та надання соціальних послуг 

громадянам) та юридичні джерела (форми) права соціального захисту (тобто 

такі, що виходять від держави або від інших суб’єктів, уповноважених 

державою, визнані державою офіційно документальні способи вираження і 

закріплення норм права, які надають їм юридичного, загальнообов’язкового 

значення) [47, с. 145]. 

Загалом підтримуючи диференціацію поняття джерел пенсійного права за 

критерієм формального вираження та/або матеріальної зумовленості складно 

підтримати позицію щодо матеріального розуміння джерел пенсійного права. 

Адже матеріальними джерелами пенсійного права можуть бути не ресурси, за 

рахунок яких власне забезпечуються пенсійні права (які вже об’єктивно існують 

та потребують матеріального забезпечення, тобто реалізації), а саме соціальні 

відносини, що внаслідок еволюції суспільних відносин видозмінюються і 

створюють матеріальні передумови та необхідність для їх правового 
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унормування, таким чином породжуючи право у сфері пенсійних 

правовідносин, в даному випадку.  

 Також у юридичній літературі відзначається, що «під джерелом 

пенсійного забезпечення розуміють способи (форми) вираження норм права, 

що приймаються компетентними органами державної влади та призначені для 

регулювання відносин в галузі пенсійного забезпечення непрацездатних 

громадян». Дослідники виділяють такі характерні ознаки джерел пенсійного 

забезпечення, а саме: 1) загальнодержавний правовстановлюючий характер 

більшості нормативних актів, що приймаються відповідними державними 

органами; 2) наявність в системі джерел пенсійного права актів локального 

характеру поруч з централізованими; 3) невисокий рівень систематизації 

джерел пенсійного забезпечення [16, с. 16]. У цьому контексті, видається 

логічним не зовсім коректно провадити ототожнення понять: «джерела 

пенсійного права» і «джерела пенсійного забезпечення», що якраз і було 

продемонстровано вище. На нашу думку, мова йде саме про джерела 

пенсійного права або права пенсійного забезпечення, а джерела пенсійного 

забезпечення – це джерела коштів, за рахунок яких відбувається власне таке 

забезпечення. 

У юридичній літературі також виділяють наступі ознаки джерел права 

пенсійного забезпечення: 1) джерела права пенсійного забезпечення є 

результатом діяльності уповноважених органів держави; 2) у нормах права 

пенсійного забезпечення знаходить своє вираження воля держави; 3) система 

джерел права пенсійного забезпечення залежить від матеріальних умов життя 

нашого суспільства, а тому вона є динамічною [16, с. 18].  

Як зазначає Б. І. Сташків, «джерела права у формально-юридичному 

значенні та форми права – це ідентичні поняття, а джерела права в 

матеріальному чи ідеальному значенні та форми права – це різні поняття і в 

цьому смислі їх не можна ототожнювати. Таким чином, «форма права» показує, 
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як зміст права організовано і виражено ззовні, а «джерела права» – це витоки 

формування права, система чинників, що зумовлюють його зміст і форми 

вираження» [48, с. 331]. 

У свою чергу, Т. М. Ругляк вказує на такі ознаки джерел права як: 

нормативний характер приписів; обов’язковість їх виконання; сила державного 

припису [49, с. 106]. Проте зазначений перелік є загальним і неповним. Щодо 

джерел пенсійного права потрібно вказати також на такі ознаки, як: переважно 

державне встановлення нормативного регулювання; комплексний характер 

джерел; врахування специфіки пенсійних правовідносин як предмету 

правового регулювання пенсійного права; наявність актів міжнародно-

правового договірного регулювання в системі джерел права пенсійного 

забезпечення; розгалужена система підзаконних нормативно-правових актів 

тощо.  

У навчальній та науковій літературі зустрічаються й більш комплексні 

підходи до розуміння джерел пенсійного права. Так, на думку Б. І. Сташківа, 

«джерела права соціального забезпечення – це витоки формування цієї галузі 

права, система факторів, які визначають зміст і форми вираження правових 

норм у сфері соціального забезпечення та соціального захисту населення» [48, 

с. 323]. Оскільки пенсійні правовідносини є складовою предмета правового 

регулювання права соціального забезпечення, то вказаний підхід цілком 

застосовний до визначення джерел пенсійного права.  

Розглядаючи поняття джерел права соціального захисту, Т. М. Ругляк дає 

визначення, за яким джерела права соціального захисту – це нормативно-

правові акти як зовнішня форма правотворчої діяльності компетентних 

державних та інших уповноважених органів, для врегулювання права 

соціального захисту [49, с. 105–106]. Таке визначення вказує на публічно-

правовий характер правовідносин пенсійного забезпечення. Проте система 

джерел пенсійного права не обмежується лише національним законодавством, 
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а тому не можна говорити лише про нормативно-правові акти як зовнішню 

форму вираження норм пенсійного права. Адже до джерел пенсійного права 

належать також міжнародні договори України, якими регулюються, наприклад, 

пенсійні правовідносини громадян України за кордоном та іноземних громадян 

в України.  

Згідно з позицією професора С. М. Прилипка, джерела права соціального 

забезпечення (а відтак і джерела пенсійного права) є інститутом загальної 

частини права соціального забезпечення, хоча й не всіма науковцями 

визнаною [44, с. 150].  

Автори підручника «Пенсійне забезпечення», за загальною редакцією 

професора О.М. Ярошенка,  розглядаючи поняття джерел пенсійного 

забезпечення, доходять висновку, що під джерелами права пенсійного 

забезпечення потрібно розуміти нормативно-правові акти, як наслідок 

діяльності компетентних органів держави, які встановлюють або санкціонують 

правові норми, котрі висловлюють волю держави та обов’язкові для виконання 

всіма учасниками пенсійних відносин [31, с. 18]. 

Поняття джерел пенсійного права включає як загальні ознаки, коли 

джерела права розглядаються з позицій загальної теорії права, так і галузеві, що 

є спеціальними та властивими саме системі права соціального забезпечення, а 

разом з тим і його підгалузі – пенсійного права. У загальній теорії права 

джерела права розглядають з позицій позитивістського підходу або ж 

природно-правової доктрини права чи соціологічної юриспруденції. Існують і 

інші підходи до розуміння джерел права. Водночас в підручнику з загальної 

теорії права за редакцією професора М. І. Козюбри зазначається, що джерел 

права в даному підручнику розглядаються у їх формальному розумінні, як 

способи зовнішнього вираження змісту правових норм, – своєрідного 

«резервуару», з якого суб’єкти правозастосування черпають відповідні норми 

(правила) для вирішення справи [5, с. 153].  
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Повертаючись до питання ознак джерел пенсійного права зазначимо, що 

у науці права соціального забезпечення виділяють такі загальні ознаки джерел 

у формальному аспекті: 1) формальна визначеність, тобто оформлення 

правових приписів з вказівкою на права, обов’язки та наслідки невиконання; 

2) загальнообов’язковість, в тому числі беззаперечність виконання гарантована 

державою; 3) загальновідомість, тобто доведення змісту норма до їх адресатів; 

4) внутрішня структурованість як сукупність стійких зв’язків джерел права, що 

забезпечує їх цілісність [43, с. 107]. Крім загальних ознак, джерела права 

пенсійного забезпечення мають також певні особливості, що зумовлено 

специфікою предмета правового регулювання та суб’єктним складом пенсійних 

правовідносин. Зокрема до особливостей пенсійного права можна застосувати 

таку особливість права соціального забезпечення, як значна кількість та 

різноманітність джерел [43, с. 107], хоча таку особливість не варто вважати 

унікальною, адже подібну характеристику можна застосувати і до інших галузей 

чи підгалузей права України. Натомість І. М. Сирота особливості джерел 

пенсійного права вбачає у наступному: 1) більшість нормативних актів є 

державними актами, прийнятими відповідними державними органами, та за 

змістом мають правоустановчий (матеріальний чи процедурний) характер; 

2) наявність у системі джерел пенсійного права поряд із централізованими актів 

локального характеру; 3) високий ступінь систематизації [45, с. 22]. 

До факторів, що впливають на формування джерел права соціального 

забезпечення, Б. І. Сташків відносить: 1) природні фактори (географічні, 

кліматичні, біологічні); 2) економічні фактори; 3) соціальні фактори; 4) політичні; 

5) ідеологічні фактори; 6) культурологічні фактори; 7) релігійні фактори; 

8) моральні фактори [48, с. 323–326]. Науковець також наводить перелік 

джерел пізнання права соціального забезпечення та зазначає, що джерелом 

права соціального забезпечення виступає правотворча діяльність державних 

органів різних рівнів відповідно до їхньої компетенції [48, с. 329]. Відповідно до 
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джерел пенсійного права належать усі нормативно-правові акти, які  

спрямовані на регулювання відносин у сфері пенсійного забезпечення та 

містять відповідні норми права. 

В юридичній літературі неодноразово піднімалася проблема 

удосконалення системи джерел права в Україні. Певною мірою це стосується і 

права пенсійного забезпечення, яке активно розвивається з урахуванням 

загальних тенденцій розвитку системи права, юридичної науки та відносин 

соціального забезпечення в державі [49, с. 103–107], [50, с. 9–11]. Активні 

реформаційні процеси у сфері публічного управління, судочинства, системи 

сплати податків та інших обов’язкових платежів зумовлюють відповідні зміни і в 

регулюванні пенсійних відносин. В умовах сьогодення, коли відбувається 

складний процес проведення реформування системи судочинства, достатньо 

предметно постає питання щодо місця рішень органів судової влади у системі 

джерел права, у тому числі права соціального забезпечення [51, с. 8–9], [52], 

[53]. Так, наприклад, Законом України «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини» [54], [55], [56]чітко визначено, що 

суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і 

основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як 

джерело права (ст. 17). Обґрунтованість застосування вказаної Конвенції як 

джерела права не піддається сумніву, оскільки це закріплено Конституцією 

України, однак статус практики ЄСПЛ як джерела права стало новим кроком у 

розвитку джерел права соціального забезпечення [57, с. 240–246].  

Важливе значення для розвитку системи джерел пенсійного права 

України мають також рішення Конституційного Суду України [58]. Згідно з 

положеннями ст. 147 Основного Закону України, Конституційний Суд України 

вирішує питання про відповідність Конституції України законів Україні та у 

передбачених цією Конституцією випадках інших актів, здійснює офіційне 

тлумачення Конституції України, а також інші повноваження відповідно до цієї 
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Конституції. Діяльність Конституційного Суду України ґрунтується на принципах 

верховенства права, незалежності, колегіальності, гласності, обґрунтованості та 

обов’язковості ухвалених ним рішень і висновків. Так, Конституційний Суд 

України неодноразово розглядав справи, що стосуються пенсійного 

забезпечення, зокрема: справа про рівень пенсії і щомісячного довічного 

грошового утримання (Рішення від 11 жовтня 2005 року № 8-рп/2005) [59], про 

соціальні гарантії (Рішення від 9 липня 2007 року № 6-рп/2007) [60], про 

зменшення розміру пенсійного забезпечення суддів (Рішення від 22 травня 

2008 року № 10-рп/2008) [61] та інші.  

Таким чином, джерела пенсійного права розглядати у матеріальному та 

формально-правовому аспектах. У матеріальному аспекті, джерела пенсійного 

права – це сукупність факторів матеріального, соціального, політичного та іншого 

характеру, які впливають на стан та характер нормотворчої діяльності щодо 

пенсійного забезпечення. У формально-правовому аспекті джерела пенсійного 

права – це зовнішні форми виразу та закріплення норм права, які формуються 

уповноваженими на те суб’єктами нормотворчої діяльності з метою ефективного 

правового регулювання відносин з пенсійного забезпечення. 

Основними ознаками (особливостями) джерел пенсійного права є 

наступні: виступають зовнішньою формою виразу та закріплення норм 

пенсійного права; переважно, ними виступають нормативно-правові акти з 

питань пенсійного забезпечення; виступають результатом нормотворчої 

діяльності відповідних суб’єктів щодо пенсійного забезпечення; спрямовані на 

правове регулювання сучасних відносин у сфері пенсійного забезпечення; 

визначають механізми реалізації, гарантування, правової охорони права на 

пенсійне забезпечення та інших тісно пов’язаних із ним прав; окреме місце 

посідають міжнародно-правові акти МОП; ключова роль належить законам про 

пенсійне забезпечення; окреме місце посідає закон про Державний бюджет на 

відповідний рік; важлива роль у системі підзаконних нормативно-правових актів 
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належить нормативним актам Пенсійного фонду України; допоміжне значення 

мають локальні нормативні акти про працю; підлягають державному нагляду та 

громадському контролю; підлягають конституційному та судовому контролю. 

Ураховуючи зазначене, основними тенденціями удосконалення джерел 

пенсійного права є наступні: 1) формування новітньої ідеологічної основи 

Національної стратегії пенсійної реформи на основі консолідації зусиль 

суспільства та держави; 2) затвердження Національної стратегії пенсійної 

реформи на основі консолідації зусиль суспільства та держави; 3) підвищення 

ролі законів у правовому регулюванні відносин у сфері пенсійного 

забезпечення; 4) розробка проекту Пенсійного кодексу України як результат 

реалізації Національної стратегії пенсійної реформи; 5) міжнародна та 

соціально-правова експертиза проекту Пенсійного кодексу, проведення 

системних громадських та експертних слухань; 6) ухвалення Пенсійного кодексу 

України як результат суспільного консенсусу; 7) запровадження постійного 

моніторингу дотримання права на пенсійне забезпечення та інших тісно 

пов’язаних із ним прав; 8) забезпечення ефективного поєднання державного та 

недержавного пенсійного забезпечення, пенсійного страхування, професійного 

пенсійного забезпечення; 9) запровадження дієвих механізмів державного 

нагляду, громадського контролю за дотриманням права на пенсійне 

забезпечення та інших тісно пов’язаних із ним прав. 

 

1.3 Класифікація джерел пенсійного права  

 

Система джерел пенсійного права досить складна та розгалужена. Як 

зазначає І. М. Сирота, зважаючи на значний масштаб пенсійної системи, існує 

потреба у чіткому правовому регулюванні, врахуванні умов призначення, 

перерахунку та виплати пенсій, дисциплінованості платників внесків відповідно 

до пенсійного страхування, потрібно забезпечувати справедливий та 
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об’єктивний облік і оцінку трудової діяльності громадян [62, с. 67]. Пенсійні 

правовідносини не лише масштабні та складні, а ще й надзвичайно неоднорідні 

за своєю об’єктивною та суб’єктивною стороною. Якщо говорити про трудові 

пенсії, то їхня різноманітність викликана досить розгалуженим та 

багатоманітним характером власне трудових відносин. Зазначене наштовхує на 

думку про необхідність відповідної диференціації правового регулювання 

відповідно до умов трудової діяльності, в тому числі оплати праці. Як 

зазначають у своїй публікації Н. Нижник та І. Гуменюк, присвяченій принципам 

диференціації пенсійних відносин, диференціація норм, якими регулюються 

пенсійні правовідносини, є обґрунтованим, об’єктивним та важливим 

принципом пенсійного законодавства, який однак не суперечить принципу 

рівності. Як зазначається, у певних випадках диференціація є просто 

необхідною з метою вирівнювання матеріального становища різних груп 

соціально незахищених громадян. Проте диференціація не повинна виходити 

за певні межі і не перетворюватися у привілеї пенсійного забезпечення [63, с. 

28].  

З проголошенням незалежності Україна почала формувати власне 

національне законодавство, в тому числі й пенсійне. Водночас пенсійні 

правовідносини передбачають врахування правового регулювання актів 

радянського законодавства, міжнародних договорів, міжнародних принципів та 

стандартів у сфері соціального забезпечення взагалі та пенсійного зокрема. Тож  

в Україні створено єдину систему пенсійного забезпечення, яка поширюється на 

всю територію України та на всі категорії пенсіонерів. Однак пенсійна система, а 

відтак і правове регулювання пенсійного забезпечення, постійно 

вдосконалюється, змінюються підходи та принципи пенсійного забезпечення.  

Нормативно-правові акти у сфері пенсійного забезпечення класифікують 

за різними ознаками. Традиційно джерела права диференціюють за їх дією у 

просторі та часі, а також за колом осіб. Критеріями для класифікації також  
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можуть бути: юридична сила, час дії нормативно-правового акту, суб’єкт 

правового регулювання, національна належність, форма акта, правотворчий 

орган, вид пенсійних виплат та інші підстави. Джерела пенсійного права можна 

поділяти, наприклад, на первинні та вторинні, основні та похідні. 

Найважливішою в практичному та теоретичному значенні є класифікація 

джерел пенсійного права за юридичною силою. 

Характеризуючи систему джерел права соціального забезпечення, автори 

посібника «Право соціального забезпечення» за редакцією професора 

П. Д. Пилипенка зазначають, що праву соціального забезпечення властиві два 

види джерел – нормативно-правовий договір та нормативно-правовий акт [64, 

с. 80]. Водночас правовий звичай як джерело права соціального забезпечення, 

як зазначається, не властивий для національного права. Проте ця теза не в 

повній мірі відповідає розвитку національного законодавства, яке передбачає 

визнання і застосування звичаю як джерела права. Важливу роль відіграє 

міжнародно-правовий звичай у регулюванні міжнародних приватних та 

публічних відносин, вплив якого на українське право неодноразово 

досліджувався науковцями, зокрема Ю. В. Щокіним у монографії «Міжнародно-

правовий звичай: питання теорії і практики» [65, с. 387–401]. Тому з 

урахуванням міжнародно-правового аспекту регулювання пенсійних 

правовідносин в Україні або громадян України за її межами, звичай як джерело 

пенсійного права має перспективи та підстави для застосування, зокрема у 

вигляді добровільного виконання положень міжнародних конвенцій, згоду на 

обов’язковість яких Україною не було надано. 

Аналізуючи особливості системи джерел права соціального 

забезпечення, С. В. Кобернюк наводить їх узагальнену розширену класифікацію, 

яка побудована за такими критеріями: 1) за юридичною природою – 

нормативний договір та нормативно-правовий акт; 2) за юридичною силою та 

місцем в ієрархічній структурі – міжнародні договори, закони, підзаконні 
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нормативні акти, локальні акти підприємства, акти соціального партнерства; 3) 

за предметом правового регулювання – загальні (які поширюються на широке 

коло осіб), спеціальні (дія яких поширюється на конкретне коло осіб) та 

спеціалізовані (регулюють окремі види соціального забезпечення – 

призначення пенсій, пільг, державної допомоги, різні види соціального 

обслуговування, соціальний захист ветеранів, інвалідів, жертв політичних 

репресій, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи тощо); 4) за 

суб’єктом нормотворчості автор виділяє документи, що видаються органами 

державної влади та місцевого самоврядування, недержавними 

спеціалізованими фондами соціального страхування, міжнародними 

організаціями та їх представництвами, конкретними підприємствами, 

установами, організаціями; 5) за територіальним принципом – міжнародні, 

загальнодержавні (централізовані), місцеві, локальні форми права; 6) за 

правовою формою документу, в якій знайшло втілення джерело права – 

договір, конвенція, закон, постанова, указ, розпорядження тощо; 7) за дією 

форми права у часі – джерела з тимчасовим характером дії (час закінчення дії 

документу визначається певною календарною датою чи подією, що має 

неодмінно статися, або ця дата безпосередньо зазначена в самому 

нормативному) та ті, що приймаються на невизначений час [66, с. 154–157].  

Крім зазначених вище критеріїв, джерела пенсійного права можна також 

класифікувати, поділяючи на ті, що стосуються державного або недержавного 

пенсійного забезпечення, обов’язкового або добровільного пенсійного 

страхування, загального або спеціального пенсійного забезпечення. У науковій 

та навчальній літературі з права соціального забезпечення традиційно 

виділяють загальну та особливу частини, норми якої містяться відповідно у 

окремих законах, що визначають механізм пенсійного забезпечення [67, с. 234].  

Так, до джерел пенсійного права, які містять загальні норми пенсійного 

забезпечення, відносяться в першу чергу нормативно-правові акти, що 



67 

 

стосуються усіх суб’єктів пенсійного права, зокрема положення Конституції 

України, якими регулюються соціально-забезпечувальні відносини усіх осіб, які 

мають і реалізують своє конституційне право на соціальне (пенсійне) 

забезпечення у випадку втрати працездатності з певних причин. До загальних 

джерел пенсійного права належать також закони України «Про пенсійне 

забезпечення», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», 

«Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування» та інші. Тоді як до спеціального пенсійного законодавства 

відносяться такі нормативно-правові акти як закони України «Про основні 

засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в 

Україні», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та 

деяких інших осіб».  

Основними відмінностями спеціального пенсійного забезпечення від 

загального у юридичній літературі вважають наступні: 

1) залежно від спеціального правового статусу, яким наділене визначене 

коло осіб, спеціальне пенсійне забезпечення передбачає наявність 

спеціального правового регулювання, яким закріплюються норми більш 

пільгового пенсійного забезпечення. Пільговий режим демонструє ставлення 

держави до здійснення особою тої чи іншої суспільно-корисної діяльності, а 

також свідчить про додатковий соціальний захист певних категорій працівників. 

Зокрема вони можуть виконувати важливі публічні функції (військові, 

правоохоронці, народні депутати), бути постраждалими від техногенних 

катастроф (аварії на Чорнобильській АЕС),інших негативних подій, мати 

тривалий стаж трудової діяльності у несприятливих умовах, що загрожують 

життю і здоров’ю, впливають на стан професійної придатності. 

2) спеціальне пенсійне забезпечення передбачає існування й можливість 

призначення нетипових видів пенсій (наприклад, за вислугу років, за особливі 
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заслуги перед Україною), які не передбачені системою загальнообов’язкового 

державного соціального страхування. 

3) такі правовідносини пенсійного забезпечення потребують більш 

складного набору юридичних фактів для їх виникнення (наприклад, таким 

додатковим юридичним фактом можу бути існування певних заслуг перед 

державою чи суспільством). 

4) як правило, пенсійні виплати за спеціальним пенсійним забезпеченням 

є значно вищими порівняно із загальною системою пенсійного забезпечення, 

тому державою встановлюється обмеження таких пенсійних виплат 

максимальними розмірами для забезпечення соціальної справедливості.  

5) для фінансування спеціальних пенсій передбачається кілька джерел 

або спеціальний порядок. Тож, як вважають автори підручника «Пенсійне 

забезпечення» за редакцією О. М. Ярошенка, спеціальне пенсійне 

забезпечення є інститутом підгалузі пенсійного забезпечення. «Системний 

аналіз існуючого масиву нормативно-правових актів, які його регламентують, 

дає підстави стверджувати, що по своїй суті воно є пільговим. Ці пільги 

стосуються як виникнення права на пенсію, так і її розміру» [31, с. 117–118]. 

Взагалі, спеціальне пенсійне законодавство в системі джерел пенсійного 

права має досить розлогу класифікацію. У юридичній літературі висловлюються 

кілька підходів до класифікації видів спеціального пенсійного забезпечення, від 

якої залежить класифікація джерел пенсійного права, якщо брати за критерій 

такої класифікації вид пенсійного забезпечення. Наприклад, Н. Б. Болотіна 

виділяє три режими спеціальної пенсійної системи, зокрема: 1) за 

особливостями професійного статусу; 2) за особливостями соціального статусу; 

3) пенсійне забезпечення на пільгових умовах, передбачених попереднім 

пенсійним законодавством [68, с. 68–69].  

Відтак, до особливої частини пенсійного права належать норми, 

передбачені комплексними або спеціальними джерелами пенсійного права. За 
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критерієм спеціального пенсійного забезпечення ми можемо виділити такі 

види джерел пенсійного права: 1) джерела пенсійного права, що закріплюють 

пенсійне забезпечення відповідно до особливостей правового статусу. У межах 

цього виду джерел спеціального пенсійного забезпечення виділяють 

розрізняють в першу чергу нормативно-правові акти, які встановлюють умови 

пенсійного забезпечення окремих категорій осіб, наприклад, народних 

депутатів України, суддів, працівників прокуратури, осіб звільнених з військової 

служби та деяких інших осіб, наукових та науково-педагогічних працівників; 2) 

джерела пенсійного права, що містять норми щодо пенсійного забезпечення у 

зв’язку з особливостями соціального статусу. До цієї категорії джерел належать 

нормативно-правові акти, якими регулюються: особливості реалізації права на 

пенсію громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

реалізація права на пенсійне забезпечення ветеранів війни, праці та інших осіб, 

які мають особливий соціальний статус; 3) джерела пенсійного права, які 

закріплюють норми щодо пенсійного забезпечення громадян за особливі 

заслуги перед Україною; 4) джерела права пенсійного забезпечення за вислугу 

років працівників окремих галузей економіки та професій; 5) джерела права 

пенсійного забезпечення залежно від особливостей, зумовлених віковим 

критерієм. Зокрема сюди належать нормативно-правові акти, якими 

встановлюються: пенсійне забезпечення за віком у зв’язку з особливостями 

сімейного становища та стану здоров’я; особливості пенсійного забезпечення 

за віком працівників окремих категорій професій і окремих галузей економіки. 

Найбільш практичне значення, на нашу думку, має класифікація джерел 

пенсійного права за юридичною силою.  

Основою системи джерел пенсійного права є Конституція України, яка має 

найвищу юридичну силу. Крім того у ст. 8 Основного Закону України закріплено, 

що закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції 

України та повинні відповідати їй. Важливо зазначити, що стаття 8 Конституції 
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закріплює принцип верховенства права, який має визначальне значення для 

застосування джерел права пенсійного забезпечення. Зокрема в одному із 

науково-практичних коментарів Конституції України зазначено, що принцип 

ієрархії юридичних норм, закріплений у статті 8 Конституції України, є 

складовою принципу верховенства права і скерований на забезпечення 

узгодженого характеру всієї юридичної системи, що дуже важливо для ситуації, 

коли правопорядок наповнюють також і норми, які суперечать одна одній [21, 

с. 60].  

Варто також наголосити, що норми Конституції України є нормами прямої 

дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і 

громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується. Так, 

наприклад, в Основному Законі України закріплено такі спеціальні положення, 

що стосуються пенсійного забезпечення: 1) рівність конституційних прав та 

рівність громадян перед законом, а рівність прав жінки і чоловіка 

забезпечується, зокрема, спеціальними заходами щодо охорони праці і 

здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг (ст. 24); 2) право на  соціальний 

захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або 

тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з 

незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, 

передбачених законом (ст. 46); 3) основи соціального захисту, форми і види 

пенсійного забезпечення (ст. 92) та ін.  

Конституція України за юридичною силою стоїть також вище міжнародних 

договорів. Адже у статті 9 Основного Закону зазначено, що чинні договори, 

згоду на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України. З метою недопущення конкуренції 

положень міжнародного договору, який підлягає ратифікації законодавчим 

органом, у статті з закріплено положення, за яким укладення міжнародних 

договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення 



71 

 

відповідних змін до Конституції. Види міжнародних договорів України, порядок 

їх укладення та надання згоди на обов’язковість визначаються Законом України 

«Про міжнародні договори України» [69]. 

У науковій літературі висловлюються різні підходи до класифікації 

міжнародних договорів у сфері соціальних стандартів, але окреме місце у цій 

класифікації посідають акти Міжнародної організації праці. Як відомо, МОП – це 

спеціалізований орган в системі ООН, в межах якого приймаються конвенції, 

рекомендації, а також інші міжнародні акти, наприклад, декларації (наприклад 

Декларація МОП основних принципів та прав у світі праці [70]).  

Як зазначає І. І. Шамонаєва, усі конвенції та рекомендації МОП у сфері 

соціального забезпечення умовно поділяються на дві групи [71]. Першу групу 

складають акти універсального значення, зокрема Конвенція МОП №102 про 

мінімальні норми соціального забезпечення. До цієї групи належить також 

Конвенція МОП № 117 про основні цілі та норми соціальної політики, яка 

основною метою економічного розвитку проголошує підвищення рівня життя. 

Крім того соціальна політика має ґрунтуватися на принципі пріоритету 

досягнення добробуту й розвитку населення, а також на заохочення його 

прагнення до соціального прогресу.  

Важливе місце у системі універсальних конвенцій у сфері соціального 

забезпечення посідає Конвенція про встановлення міжнародної системи 

збереження прав у галузі соціального забезпечення № 157, прийнята 

Генеральною конференцією МОП 21 червня 1982 р. Згідно з положеннями цієї 

Конвенції укладаючи між собою багатосторонні чи двосторонні акти, члени 

МОП зобов'язані, зокрема, закріпити в них таке: галузі соціального 

забезпечення, до яких вони застосовуються з урахуванням принципу 

взаємності; категорії осіб, до яких вони застосовуються; порядок відшкодування 

виплаченої допомоги та інших витрат, яких зазнала установа одного члена МОП 

за рахунок іншого члена МОП, крім випадків відмови від відшкодування; 
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правила, мета яких уникати неправомірного підсумовування внесків чи інших 

виплат і видів допомоги [72]. 

До конвенцій МОП другої групи можна також віднести Конвенцію про 

соціальне забезпечення моряків (переглянута) № 165 від 09 жовтня 1987 року 

[73, с. 2121–2133]. Згідно з положеннями статті 3 члени Організації зобов'язані 

дотримуватися положень статті 9 або статті 11 Конвенції стосовно принаймні 

трьох із таких видів соціального забезпечення: a) медична допомога; 

b) допомога у випадку хвороби; c) допомога по безробіттю; d) допомога по 

старості; e) допомога у випадку виробничої травми або професійного 

захворювання; f) сімейна допомога; g) допомога по вагітності, пологах і догляду 

за дитиною; h) допомога по інвалідності; i) допомога у разі втрати 

годувальника. 

Слід зауважити, що місце міжнародних договорів у системі законодавства 

України, як ми вже зазначали, сформульовано у Конституції України таким 

чином, що міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких надано 

верховною Радою України, становлять частину національного законодавства. 

Таке формулювання вказує лише на включення ратифікованих міжнародних до 

системи національного законодавства. Водночас залишається недостатньо 

врегульованим питання місця в ієрархії нормативно-правових актів в Україні тих 

міжнародних договорів, які не підлягають ратифікації чи наданню згоди 

Верховною Радою України в іншому порядку. Крім того, частиною другою 

Основного Закону України закріплено положення щодо можливості укладення 

міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, лише після 

внесення відповідних змін до Конституції України. 

Співвідношення міжнародного договору та окремих законів України 

зазвичай визначається у самих законах. Так, у ст. 4 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено, що 

законодавство про пенсійне забезпечення базується на Конституції України, 
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складається з Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування [74], цього Закону, законів України «Про недержавне 

пенсійне забезпечення», «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про пенсійне 

забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», 

міжнародних договорів з пенсійного забезпечення, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, а також інших законів та нормативно-

правових актів, прийнятих відповідно до законів про пенсійне забезпечення, 

що регулюють відносини у сфері пенсійного забезпечення в Україні. Якщо 

міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана 

Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені 

законодавством України про пенсійне забезпечення, то застосовуються норми 

міжнародного договору.  

Отже, міжнародні договори з пенсійного забезпечення законодавець 

зараховує до «законів з пенсійного забезпечення», водночас міжнародні 

договори, згода на обов’язковість яких надана парламентом, мають більшу 

юридичну силу.  

Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в 

установленому порядку, передбачено інші правила, ніж ті, що визначено у 

відповідному акті законодавства України, то згідно із частиною другою статті 19 

Закону України від 29 червня 2004 року № 1906-IV «Про міжнародні договори 

України» [69] застосовуються правила міжнародного договору. За змістом ст. 19 

зазначеного Закону чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість 

яких надана Верховною Радою України, є частиною національного 

законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм 

національного законодавства.  
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Виникає питання щодо місця міжурядових та міжвідомчих міжнародних 

договорів з пенсійного забезпечення в системі джерел пенсійного права, а 

також їхнє співвідношення з актами пенсійного законодавства.  

Щодо питань правонаступництва України в міжнародних договорах, 

укладених УРСР або СРСР, суди мають керуватися положеннями Закону України 

«Про правонаступництво України» [75], а також можуть звернутися до 

Міністерства закордонних справ України за роз’ясненням, чи мало місце 

правонаступництво України щодо конкретного міжнародного договору СРСР.  

Наступною ланкою за юридичною силою в системі джерел пенсійного 

права є закони України. Зазначимо, що згідно з положеннями ст. 92 Конституції 

України форми і види пенсійного забезпечення визначаються виключно 

законами. Це означає, основним нормативним джерелом пенсійного права в 

Україні є саме закони.  

Принципи та загальні правові, фінансові та організаційні засади 

загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян в Україні 

визначаються Основами законодавства України про загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування [74]. Згідно з положеннями зазначеного 

нормативно-правового акта завданням законодавства про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування є, зокрема, встановлення гарантій щодо 

захисту прав та інтересів громадян, які мають право на пенсію, а також на інші 

види соціального захисту.  

Більш детально закони як джерела пенсійного права ми розглянемо в 

окремому розділі дисертаційного дослідження. 

До системи джерел пенсійного права належать також підзаконні 

нормативно-правові акти, які приймаються уповноваженими державними 

органами у розвиток та на виконання законів України. За визначенням 

О. Ф. Скакун, підзаконний нормативно-правовий акт – це нормативний акт, 

виданий на основі закону, відповідно до закону і спрямований на його 
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виконання шляхом конкретизації законодавчих приписів або встановлення 

первинних норм [76, с. 371]. У юридичній літературі наводиться різні переліки 

ознак підзаконного нормативно-правового акта як джерела права, зокрема 

виокремлюють такі: 1) похідний характер норм, які містяться у таких актах; 

2) спрощений, порівняно із законом порядок прийняття; 3) породження 

юридичних наслідків; 4) приймається як колегіальними, так і уповноваженими 

особами; 5) особливий порядок державної реєстрації та офіційної публікації 

тощо.  

Класифікуючи підзаконні нормативно-правові акти, Б. І. Сташків залежно 

від обраного критерію виокремлює такі їх види: 1) за суб’єктом прийняття – 

підзаконні нормативні акти Верховної Ради України, Президента України, уряду, 

центральних та місцевих органів виконавчої влади; 2) за зовнішньою формою 

нормативного акта – укази, постанови, накази, розпорядження, рішення, 

статути, правила та ін.; 3) за сферою дії акта – загальні (поширюються на всю 

територію України), відомчі (діють в межах певного відомства), місцеві 

(поширюються на територію відповідної адміністративно-територіальної 

одиниці), локальні (є чинними у межах конкретного підприємства, установи, 

організації); 4) за часом дії – постійні та тимчасові; 5) за характером 

правотворчої компетенції – видані одноосібно, прийняті колегіально, видані 

спільно двома чи більше відомствами [48, с. 363].  

Важливе значення для застосування підзаконних нормативних актів як 

джерел права в Україні є їх державна реєстрація, юридичне значення 

державної реєстрації нормативно-правового акта виражається у проведенні 

правової експертизи Державна реєстрація нормативно-правового акта полягає 

у проведенні правової експертизи на відповідність його Конституції та 

законодавству України, Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950 року і протоколам до неї, міжнародним договорам України, згоду 

на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та зобов’язанням 
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України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis 

ЄС), антикорупційної експертизи, а також з урахуванням практики 

Європейського суду з прав людини, прийнятті рішення про державну 

реєстрацію цього акта, присвоєнні йому реєстраційного номера та занесенні до 

Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.  

Серйозною перешкодою в доступі внутрішньо переміщених осіб до 

соціального та пенсійного забезпечення стало прийняття 8 червня 2016 року 

Урядом України постанови № 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам», котрою було затверджено Порядок 

призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам та Порядок здійснення контролю за проведенням соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного 

проживання/перебування [77]. Зазначена постанова досить неоднозначно 

сприймається громадськістю та експертами, а також викликає великий 

резонанс в суспільстві.  

Договір як джерело пенсійного права представлений не лише 

міжнародними договорами, а й актами соціального партнерства, які згідно з 

положеннями чинного законодавства містять, зокрема, положення щодо 

мінімальних соціальних гарантій оплати праці і доходів всіх груп і верств 

населення, які забезпечували б достатній рівень життя; щодо соціального 

страхування. Так, наприклад Генеральною угодою на 2016-2017 роки 

передбачено (пп. 2.88–2.90), що Сторони домовилися, зокрема, 1) вживати 

заходів з удосконалення системи пенсійного забезпечення, порядку 

перерахунку, осучаснення та індексації пенсій, розвитку накопичувальної 

пенсійної системи, звільнення солідарної пенсійної системи від невластивих їй 

виплат; 2) удосконалити систему пільгового пенсійного забезпечення осіб, 

зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, у т. ч. проведення та 

використання результатів атестації робочих місць за умовами праці, порядок 
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фінансового покриття витрат на виплату цих пенсій тощо; 3) рекомендувати під час 

укладання галузевих, територіальних угод і колективних договорів включення до 

них зобов’язань щодо додаткового соціального захисту ветеранів праці та людей 

похилого віку, малозабезпечених та інших вразливих категорій осіб [78]. 

Водночас, не вважаються джерелом пенсійного права договори у сфері 

недержавного пенсійного забезпечення. Національне законодавство не містить 

чіткого визначення поняття такого договору, його видів. Тим не менше, у 

законодавстві вживається низка близьких за своїм змістом термінів, а саме: 

пенсійний контракт, договір на пенсійне обслуговування, пенсійний план, пенсійні 

схеми. Зрештою така ситуація призводить до ускладнення правозастосування, 

породжує різні, часом протилежні, наукові підходи до його розуміння. 

Незважаючи на різноманітність підходів, переважна більшість науковців відносять 

договори у сфері недержавного пенсійного забезпечення до актів 

правозастосування, які породжують юридичні наслідки, тобто є юридичними 

фактами [79, с. 251–252], а не джерелами пенсійного права.  

Як зазначає І. М. Сирота, у пенсійному праві функціонує незначна кількість 

локальних нормативних актів, що приймаються підприємствами, установами та 

організаціями в порядку стимулювання трудової діяльності громадян [45, с. 30]. 

Можливість прийняття таких актів передбачена ст. 9-1 Кодексу законів про 

працю України, згідно з якою підприємства, установи, організації в межах своїх 

повноважень і за рахунок власних коштів можуть встановлювати додаткові 

порівняно з законодавством трудові і соціально-побутові пільги для працівників 

[80].  

До найбільш суттєвих загальних критеріїв класифікації джерел пенсійного 

права, віднесено такі як: юридична природа; юридична сила; дія відповідного 

джерела; предмет правового регулювання; суб’єкт нормотворчості; 

територіальний критерій; правова форма тощо. Разом із тим, до найбільш 
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суттєвих спеціальних критеріїв класифікації джерел пенсійного права, можна 

виділити такі як: соціально-правова спрямованість; організаційно-правова форма 

пенсійного забезпечення; вид пенсійного забезпечення; специфічність 

повноважень нормотворчих органів; відображення соціально-правового статусу; 

специфічність дії тощо. 

Таким чином, можна констатувати, що класифікація джерел пенсійного 

права тісно пов’язана із такими чинниками: 1) базовими критеріями 

класифікації  джерел є такі як: соціально-правова спрямованість;  сфера дії;  

суб’єкт нормотворчої діяльності; форма закріплення норм пенсійного 

забезпечення; 2) домінуючий вплив міжнародних (європейських) соціальних 

стандартів; 3) продовження практики домінування міжнародних договорів та 

законів; 4) перегляд ролі та значення підзаконних нормативно-правових актів, у 

тому числі нормативно-правових актів Пенсійного фонду України; 5) 

підвищення ролі та значення рішень органів судової влади; 6) підвищення ролі 

та значення рішень всеукраїнського та/або місцевого референдумів. 

 

1.4 Поняття, ознаки та принципи законодавства в системі джерел 

пенсійного права  

 

             З правової точки зору, термін «законодавство» охоплює увесь масив 

нормативно-правових актів, які ухвалюються уповноваженими органами 

державної влади, місцевого самоврядування, а також у порядку 

всеукраїнського та/або місцевого референдумів. Насамперед, слід зауважити, 

що термін «законодавство» часто вживається у нормах Конституції України, 

зокрема: «національного законодавства України» (ст. 9), «передбачено 

законодавством» (ст. 19) тощо. У той же час, Основний Закон України не містить 

легального визначення цього терміну, хоча він має важливе значення для 
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правових відносин суспільства і держави. Також сутність цього терміну не 

розкривається у чинному законодавстві. Свого часу тлумачення терміна 

«законодавство» було дано у рішенні Конституційного Суду України у справі за 

конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо 

офіційного тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю 

України (справа про тлумачення терміна «законодавство») [81]. У цьому Рішенні 

зазначається, що термін «законодавство» використовується у правовій системі в 

основному у значенні «сукупності законів та інших нормативно-правових актів, 

які регламентують ту чи іншу сферу суспільних відносин і є джерелами певної 

галузі права», зокрема цей термін без визначення його змісту використовує і 

Конституція України (статті 9, 19, 118, пункт 12 Перехідних положень). При 

цьому Конституційний Суд України  підкреслює, що термін «законодавство» 

вживається в різних значеннях: в одних – обмежується виключно законами; в 

других – включаються як закони, так і інші акти Верховної Ради України та акти 

Президента України, Кабінету Міністрів України; у третіх – також і нормативно-

правові акти центральних органів виконавчої влади. У той же час у контексті 

частини третьої статті 21 КЗпП України  щодо визначення сфери застосування 

контракту як особливої форми трудового договору термін «законодавство», з 

позиції Конституційного Суду України, треба розуміти так, що ним охоплюються 

закони України, чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість 

яких надана Верховною Радою України, а також постанови Верховної Ради 

України, укази Президента України, декрети і постанови Кабінету Міністрів 

України, прийняті в межах їх повноважень та відповідно до Конституції України і 

законів України. Очевидно, розкриваючи термін «законодавство». 

Конституційний Суд України виходив із змісту положень трудового 

законодавства та КЗпП України. А звідси його застосування до розуміння 

терміна «законодавство», яке використовується у теорії та інших нормативно-

правових актах, буде не зовсім коректним.  
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 Зазначимо, що у міжнародно-правових актах, зокрема в Конвенції МОП 

№ 118, термін «законодавство» означає закони і постанови, а також правила в 

галузі соціального забезпечення [73, с. 1330]. Подібне визначення обсягу 

поняття «законодавство» закріплено в Конвенції про встановлення 

міжнародної системи збереження прав у галузі соціального забезпечення № 

157 від 21 червня 1982 року. Водночас потрібно мати на увазі, що ні Конвенція 

МОП № 118, ні Конвенція МОП № 157 не ратифіковані Україною, а тому у нас 

відсутні достатні підстави для застосування такого розуміння поняття 

«законодавство». Тим не менше добровільне застосування положень цих 

міжнародних актів допускається.  

 У науковій літературі підкреслюється, що міжнародній практиці держав 

відомі випадки, коли одні й ті самі правила поведінки для одних держав 

існують у договірній формі, а для інших – у формі міжнародних звичаїв. Це 

буває тоді, коли одні країни вже стали учасниками якої-небудь конвенції, а інші 

не беруть участі в ній, але добровільно виконують ті самі договірні норми як 

звичаєві міжнародно-правові норми [82, с. 81–82].  

 Щодо співвідношення та взаємодії міжнародного звичаю та 

міжнародного договору у міжнародному публічному праві висловлюється 

думка про їх взаємодію та взаємозв’язок. Так, Ю. Щокін у своїй монографії 

зазначає, що міжнародний звичай може навіть змінювати міжнародний 

договір. Зокрема науковець називає два можливих варіанти: по-перше, норми 

звичаю уточнюють та надолужують формулювання міжнародного договору [65, 

с. 281–286]; а по-друге, скасування деяких положень міжнародних договорів за 

допомогою міжнародно-правових звичаїв [65, с. 286–288].  

 Таким чином, можна говорити про потенційну можливість застосування 

міжнародного звичаю як форми права соціального забезпечення. На користь 

цього свідчить також той факт, що хоча Загальна декларація прав людини була 
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прийнята у вигляді резолюції Генеральної Асамблеї ООН (тобто носить лише 

рекомендаційний характер), більшість держав, визнаючи джерелом 

міжнародного права звичай, що формується в ході міжнародної практики, 

розглядають проголошені у цьому документі права як юридичні норми, яких 

слід дотримуватися. У процесі укладення нових міжнародних договорів норми і 

принципи, закладені Декларацією, розвиваються та уточняються, що свідчить 

про реалістичність цього документа та його важливе значення для розвитку 

міжнародних відносин [83, с. 468–471].  

У теорії права, термін «законодавство» трактується неоднозначно. Крім 

того, цей термін по-різному розглядається у теорії права. По-перше, термін 

«законодавство» розглядається через призму нормотворчої діяльності держави 

та полягає у виданні органами державної влади законів, та як сукупність 

правових норм, що регулюють суспільні відносини у цілому, або окремі їх види 

[84, с. 243]. По-друге, Є.П. Євграфова трактує національне законодавство як 

закони, ухвалені відповідно до Конституції України; рішення Конституційного 

Суду України про офіційне тлумачення Конституції та законів України, рішення 

про визнання неконституційними законів або їх окремих положень, висновки 

про відповідність Основному Закону чинних міжнародних договорів України 

або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для 

надання згоди на їх обов’язковість; чинні декрети Кабінету Міністрів України 

[85, с. 13]. По-третє, окремі науковці термін «законодавство» у широкому та 

вузькому значенні. Так, у широкому розумінні термін «законодавство» – це 

система діючих в конкретно-історичний період розвитку держави законодавчих 

і обумовлених ними підзаконних актів; у вузькому розумінні термін 

«законодавство» – це система діючих в конкретний історичний період розвитку 

держави, законів [86, с. 31]. По-четверте, вчені підкреслюють, що у широкому 

розумінні під терміном «законодавство» розуміються закони, тобто акти вищої 

юридичної сили, прийняті парламентом або референдумом, а у вузькому – як 
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сукупність чинних нормативно-правових актів, включаючи Конституцію, закони і 

підзаконні нормативно-правові акти України [87, с. 177]. По-п’яте, професори 

О.В. Зайчук, А.П. Заєць, В.С. Журавський, О.Л. Копиленко, Н.М. Оніщенко та інші 

вчені-правники наголошують, що поняття «система законодавства» 

розглядається в широкому та вузькому розумінні. Так, у широкому розумінні, 

система законодавства – це одна з форм існування права, спосіб надання 

юридичного значення нормам права, спосіб надання юридичного значення 

нормативно правових актів та інших правових приписів. Крім того, це система 

всіх виданих та впорядкованих державними органами, безпосередньо народом 

або уповноваженими органами суб’єктами нормативно-правових актів (законів 

та підзаконних нормативно правових актів). Натомість, у вузькому розумінні 

система законодавства – це система всіх виданих парламентом або 

уповноваженими суб’єкта, у тому числі і народом на референдумі – законів [39, 

с. 397]. Також у юридичній літературі підкреслюється, що структура системи 

законодавства – це зумовлена системою права внутрішня організація 

нормативно-правових актів, що виражається у їх єдності, об’єктивності, 

визначеності, а також у розподілі законів та підзаконних нормативно-правових 

актів за галузями та інститутами [87, с. 397]. По-шосте, В. П. Мельник докладно 

термін «законодавство» розглядає у широкому, розширеному і вузькому 

розуміннях, що спираються на національну правову доктрину, законодавчу 

вітчизняну традицію та законодавчу практику: а) у широкому значенні 

законодавство – це система взаємопов’язаних нормативно-правових актів, які 

ухвалюються органами державної влади та/або місцевого самоврядування, їх 

посадовими особами; б) у розширеному значенні законодавство – це сукупність 

нормативно-правових актів, які ухвалюються парламентом, Президентом та 

урядом; в) у вузькому значенні – це сукупність нормативно-правових актів, які 

ухвалюються народом у порядку референдуму та/або парламентом, який 

втілює народну волю за своєрідним дорученням, з метою правового 
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регулювання найбільш важливих відносин у спеціально встановленому 

конституційно-правовому порядку, яке повною мірою відповідає сучасним 

тенденціям розвитку права [88, с. 12–13].  

Поділяючи підходи цих та інших вчених, які досліджували проблематику 

розуміння законодавства, варто зауважити, що пенсійне законодавство, 

формується, ураховуючи наступне: виступає результатом нормотворчої 

діяльності уповноважених органів влади у праві соціального забезпечення; 

відображає сутність характер та особливості відносин пенсійного забезпечення; 

відображає сутність, характер та особливості джерел у пенсійному праві; 

відображає сутність та особливості правового статусу суб’єктів пенсійного 

права; відображає стан та особливості пенсійних правовідносин; стан та 

тенденції розвитку та поглиблення пенсійної реформи.  

Як зазначають автори монографії, присвяченої правовим проблемам 

пенсійного забезпечення в Україні, одним із серйозних недоліків сучасної 

пенсійної системи є надмірна кількість пенсійного законодавства, до того ще й 

недосконалого. У цій же монографії сказано, що «відсутність концептуального 

підходу до формування галузевого законодавства зумовлює численні дефекти 

нормативно-правових актів, їхню низьку ефективність, що на практиці 

призводить до порушень прав громадян на соціальне, зокрема й пенсійне, 

забезпечення» [79, с. 106]. Разом з тим, саме нормативно-правові акти є 

переважною і основною формою пенсійного права. Це зумовлено зокрема тим, 

що відносини пенсійного забезпечення за своїм характером виникають 

переважно з органами, які є юридичними особами публічного права, а тому 

відповідно до положень ст. 19 Конституції України органи державної влади та 

органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на 

підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України. З іншого боку, відповідно до положень п. 6 частини першої 
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ст. 92 Основного Закону України виключно законами України визначають, 

зокрема, основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення; 

засади регулювання праці і зайнятості, шлюбу, сім'ї, охорони дитинства, 

материнства, батьківства; виховання, освіти, культури і охорони здоров'я; 

екологічної безпеки. Відтак провідна роль законів України в системі джерел 

пенсійного права визначена Конституцією України. Крім того, наприклад, у ст. 1 

Закону України «Про пенсійне забезпечення» зазначено, що громадяни України 

мають право на державне пенсійне забезпечення за віком, по інвалідності, у 

зв’язку з втратою годувальника та в інших випадках, передбачених цим 

Законом. Відносини щодо загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування регулюються відповідно Законом України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», в преамбулі якого 

зазначено, що він визначає принципи, засади і механізми функціонування 

системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, 

призначення, перерахунку і виплати пенсій, надання соціальних послуг з коштів 

Пенсійного фонду, що формуються за рахунок страхових внесків роботодавців, 

бюджетних та інших джерел, передбачених цим Законом, а також регулює 

порядок формування Накопичувального пенсійного фонду та фінансування за 

рахунок його коштів видатків на оплату договорів страхування довічних пенсій 

або одноразових виплат застрахованим особам, членам їхніх сімей та іншим 

особам, передбаченим цим Законом. Частиною 3 зазначеного Закону 

передбачено, що для окремих категорій громадян законами України можуть 

встановлюватися умови, норми і порядок їх пенсійного забезпечення, відмінні 

від загальнообов'язкового державного пенсійного страхування і недержавного 

пенсійного забезпечення. 

Систему законодавства про пенсійне забезпечення визначено у ч. 1 ст. 4 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», 

згідно з якою законодавство про пенсійне забезпечення базується на 
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Конституції України, складається з Основ законодавства України про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, цього Закону, законів 

України, міжнародних договорів з пенсійного забезпечення, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також інших законів та 

нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до законів про пенсійне 

забезпечення, що регулюють відносини у сфері пенсійного забезпечення в 

Україні. 

Як бачимо, до законів про пенсійне забезпечення законодавець відносить 

і міжнародні договори України, згоду на обов’язковість яких надала Верховна 

Рада України. Зрештою належність міжнародних договорів до законодавства 

України закріплено і статтею 9 Конституції України. Частиною 2 ст. 4 Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»  

закріплено положення, за яким слід застосовувати положення міжнародного 

договору України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою 

України, якщо ним встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені 

законодавством України про пенсійне забезпечення.  

До переваг нормативно-правового акта як форми права Б. І. Сташків 

відносить: 1) нормативний акт завдяки певним правилам викладу містить точні, 

лаконічні формулювання правових норм, які виключають можливість 

різночитання і забезпечують однакове застосування нормативного матеріалу, 

тобто формальна визначеність норм права; 2) нормативні акти в сукупності 

утворюють єдину систему законодавства; 3) нормативно-правові акти можуть 

бути швидко прийняті, змінені або скасовані в міру необхідності [48, с. 334].  

Таким чином, нормативно-правовий акт є основним джерелом (формою) 

пенсійного права. Основні засади пенсійного забезпечення в Україні визначені 

в Конституції України, а пенсійне законодавство складається з законів України 
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та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до Конституції та 

законів України.  

Визначаючи місце міжнародних договорів в системі джерел права в 

Україні, зокрема пенсійного права, потрібно виходити з конституційного 

положення про їх належність до системи законодавства України. Адже статтею 

9 Конституції прямо зазначено, що чинні міжнародні договори, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України, тобто вони займають відповідне місце в 

системі національного законодавства, хоча й залишаються договорами, які за 

своєю юридичною природою відрізняються від актів законодавства.  

Варто також звернути увагу на постанову пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ  «Про 

застосування судами міжнародних договорів України при здійсненні 

правосуддя» від 19.12.2014 № 13 щодо місця міжнародних договорів у системі 

національного законодавства. Зокрема названою постановою судам 

роз’яснюється, що частиною національного законодавства є не лише ті 

міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана у формі ратифікації, 

а й ті міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких надано в інших 

формах, погоджених сторонами, наприклад, шляхом підписання, 

затвердження, приєднання, за допомогою яких держава виражає свою згоду на 

обов’язковість для неї такого договору (ст. 8 Закону України «Про міжнародні 

договори України»). Тож Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та 

кримінальних справ вказав, що під час розгляду справ, вирішуючи (долаючи) 

колізію між нормою міжнародного договору, який набрав чинності для України 

не шляхом надання згоди Верховною Радою України на його обов'язковість у 

формі ратифікації, і нормою іншого акта законодавства України, слід 
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враховувати юридичну силу акта законодавства, яким було надано згоду на 

обов'язковість міжнародного договору України [89].  

У юридичній літературі виділяються такі найважливіші ознаки закону: 

нормативно-правовий акт за змістом; конкретний законодавчий акт, який 

відрізняється від підзаконних актів за ознакою виключності суб’єкта 

законодавчої процедури; приймається вищим представницьким органом 

країни або громадянським суспільством (безпосередньо народом) у порядку 

референдуму; має вищу юридичну силу в системі нормативно-правових актів та 

загальнообов’язковість; містить у собі, як правило, первинні норми права; 

встановлює права та обов’язки громадян у відповідності з загальновизнаними 

цінностями людства; характеризується формальною визначеністю; приймається 

у суворій відповідності з конституцією та раніше прийнятими законами; не 

потребує додаткового затвердження; може бути змінений тільки законом та 

перевірений на відповідність Конституції тільки Конституційним Судом України 

[90, с. 8]. 

В юридичній літературі піднімається питання дефініції закону. Таке 

визначення дає П. М. Рабінович, який розглядає закон, як нормативно-

правовий акт вищого представницького органу державної влади або самого 

народу, який регулює найбільш важливі суспільні відносини, виражає волю та 

інтереси більшості, втілює основні права людини й інші загальнолюдські 

цінності і має вищу юридичну силу щодо всіх інших нормативно-правових актів 

[91, с. 89]. 

Відповідно до зазначеного в попередньому розділі, акти законодавства, 

які є джерелами пенсійного права, можна класифікувати за різними 

критеріями. Автори одного з підручників з пенсійного забезпечення наводять 

класифікацію нормативно-правових актів пенсійного забезпечення за 

наступними критеріями:  



88 

 

1) залежно від органів, які приймають нормативно-правові акти: а) акти, які 

приймаються органами державної влади або органами місцевого 

самоврядування і акти, які приймаються суб’єктами соціально-партнерських 

відносин (колективні договори і угоди);  

2) за юридичною силою: а) міжнародні договори; б) Конституція України; в) 

закони України; г) інші нормативно-правові акти (укази Президента України; 

постанови Кабінету Міністрів України; відомчі нормативно-правові акти, тобто: 

по-перше, роз’яснення Міністерства соціальної політики, Пенсійного фонду, 

фондів соціального страхування, зокрема роз’яснення та інструкції 

Мінсоцполітики, які носять характер офіційного тлумачення норма пенсійного 

забезпечення, оскільки робляться уповноваженими на те органом, і є 

обов’язковими для всіх установ та організацій, що застосовують норми 

пенсійного забезпечення; по-друге, роз’яснення керівного методичного 

характеру, які приймаються Мінсоцполітики у формі методичних листів та 

інструкцій з питань діяльності підлеглих йому органів праці та соціальної 

політики, соціального обслуговування);  

3) за колом осіб, на яке поширюється дія норм відповідних нормативно-

правових актів (наприклад, військовослужбовці, працівники органів внутрішніх 

справ, прокуратури, державних службовців, наукових та науково-педагогічних 

працівників, суддів та ін.) 

4) за джерелом фінансування правові акти, що регулюють пенсійне 

забезпечення за рахунок обов’язкових внесків, за рахунок бюджетних 

асигнувань, за рахунок власних коштів (недержавне пенсійне забезпечення); 

5) за змістом: галузеві (регулюють правові відносини щодо пенсійного 

забезпечення категорії працівників певної галузі) та комплексні (наприклад, 

Закон України «Про державну службу») [16, с. 19–20].  
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Наведена вище класифікація викликає низку зауважень та заперечень. 

Перш за все, не зовсім зрозумілою є позиція авторів цього підручника щодо 

місця міжнародних договорів у системі джерел пенсійного права, адже у 

класифікації за юридичною силою міжнародні договори поставлено на перше 

місце, вище Конституції України, хоча в подальшому аналізі джерел пенсійного 

забезпечення на переш місце поставлено Конституцію України (с. 20). Крім того, 

класифікуючи та детально розглядаючи окремі види нормативно-правових 

актів, що приймаються органами законодавчої та центральної виконавчої 

влади, поруч з Конституцією, законами та підзаконними нормативно-

правовими актами розглядаються також міжнародні договори, які 

приймаються за участю органів законодавчої та центральної виконавчої влади, 

а не ними самостійно. Будь-який міжнародний договір має щонайменше дві 

сторони, які є суб’єктами міжнародного права. Відтак міжнародний договір як 

джерело права якісно відрізняється від нормативно-правового акта як джерела 

права, в нашому випадку, пенсійного права. 

Разом з тим, міжнародні акти в науці права соціального забезпечення 

зазвичай розглядаються як складова системи нормативно-правових актів, що 

частково відповідає положенням ст. 9 Конституції України щодо місця 

міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою 

України. «Міжнародний договір – це завжди домовленість не менше двох 

суб’єктів міжнародного права, а міжнародно-правовий акт може 

встановлюватися в односторонньому порядку (наприклад, рішення 

Європейського суду з прав людини). Термін «міжнародно-правовий акт» є 

родовим поняттям по відношенню до терміна «міжнародно-правовий договір», 

як зазначає Б. І. Сташків [48, с. 341]. Належність до системи джерел пенсійного 

права міжнародних договорів не викликає сумніву, адже вказане положення 

закріплене як в Конституції так і в законах України. Щодо рішень ЄСПЛ, то 

відповідно до статті 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування 



90 

 

практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують при розгляді 

справ Конвенцію та практику Суду як джерело права [56].  

Не можна також беззастережно погодитися з позицією щодо включення 

до системи нормативно-правових актів як джерел пенсійного права таких актів 

як методичні роз’яснення та листи Міністерства соціальної політики України  та 

Пенсійного фонду України лише з огляду на офіційний характер суб’єкта 

видання такого акта та обов’язковий характер для усіх установ та організацій, 

що застосовують норми пенсійного забезпечення. Адже таким актам бракує 

найголовнішого – вони не містять норм права, принаймні не повинні містити. 

Надаючи роз’яснення, міністерства та відомства не можуть виходити за межі 

норм, на роз’яснення яких видано документ. Важливою ознакою нормативності 

підзаконних актів є їх державна реєстрація в органах Міністерства юстиції 

України, адже одним із критеріїв визначення обов’язковості такої реєстрації є 

те, чи містить той чи інший акт норму права. З іншого боку, можливість 

нормотворення без проведення відповідної юридичної експертизи в порядку 

процедури державної реєстрації може призвести до виникнення правових 

колізій, що значно ускладнить і без того суперечливе пенсійне законодавство. 

Зазначені акти є правовими та обов’язковими для визначеного кола суб’єктів 

актами, але не є нормативними, тому що не містять і не повинні містити норму 

права. Відтак вважаємо недоречним у класифікацію нормативно-правових актів 

як джерел пенсійного права включати роз’яснення Міністерства соціальної 

політики, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування, адже 

вони є правовими актами, прийнятими в межах передбачених законодавством 

повноважень та на виконання положень актів законодавства, які якраз є 

джерелами пенсійного права.  

У юридичній літературі наводяться й інші класифікації джерел пенсійного 

права. Наприклад, М. Шумило поділяє пенсійне законодавство на дві групи: 
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загальні закони, що поширюються на всі категорії осіб та спеціальні, які 

регулюють пенсійне забезпечення окремих категорій осіб. Спеціальне пенсійне 

законодавство у свою чергу поділяється на дві підгрупи: закони, які регулюють 

пенсійне забезпечення осіб залежно від причини втрати працездатності 

(загальне захворювання; нещасний випадок на виробництві) та закони, які 

регулюють пенсійне забезпечення окремих категорій осіб (тобто класифікація 

за суб’єктним складом) [92, с. 307]. 

Основною і найбільш поширеною є класифікація джерел пенсійного 

права за юридичною силою. Водночас, зважаючи на системний характер 

джерел пенсійного права, варто також звернути увагу не лише на відносини 

вертикальної взаємодії (тобто підпорядкування нормативно-правового акта 

нижчої ланки нормативно-правовим актам вищої, іншим словом – 

субординації), а й їхню взаємодію між собою як елементів множини одного 

порядку (тобто нормативно-правових актів однакової юридичної сили, отже – 

горизонтальна взаємодія, або координація).  

Крім того, нормативно-правові акти характеризує їх дія в просторі, в часі 

та за колом осіб. Варто також звернути увагу на порядок вирішення колізій у 

правовому регулюванні пенсійних правовідносин, з урахуванням принципів 

верховенства права, положень Конституції України, практики ЄСПЛ, та 

узагальнень судової практики щодо застосування законодавства у справах 

щодо захисту права на пенсію.  

Конституція України закріплює у статті 46 право кожного громадянина на 

соціальне забезпечення, що включає право на забезпечення їх у разі повної, 

часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, 

безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших 

випадках, передбачених законом. Зазначене положення відповідає реалізації 

конституційного положення про розвиток України як суверенної і незалежної, 
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демократичної, соціальної, правової держави (ст. 1). Водночас, автори 

підручника «Пенсійне забезпечення» вказують, що зміст соціальної функції 

держави, зокрема, «полягає у забезпеченні соціальних прав людини, серед 

яких основне місце займає право на соціальне забезпечення. Воно реалізується 

через різні організаційно-правові форми, у тому числі і через пенсійне 

забезпечення» [31, с. 6]. Водночас стаття 48 Конституції України гласить, що 

кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає 

достатнє харчування, одяг, житло. Саме тому пенсії, інші види соціальних 

виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати 

рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом 

(ст. 46 Конституції України). Важливо також, щоб прожитковий мінімум 

становив величину, що відповідає забезпеченню достатнього рівня життя, а це 

залежить від економічної спроможності держави виконувати свої соціальні 

зобов’язання. 

Як зазначають автори науково-практичного коментаря Конституції України, в 

сучасних умовах держава є основним суб’єктом соціальної політики.  

Визначаючи напрями цієї політики, держава повинна: забезпечувати реалізацію 

прав громадян на соціальний захист; проводити єдину політику в соціальній 

сфері; забезпечувати прийняття законів та інших нормативно-правових актів, які 

регулюють питання соціального захисту; визначати організаційно-правові 

форми соціального забезпечення та створювати умови для їх ефективного 

функціонування; у законодавчому порядку визначати умови, порядок надання 

та розміри пенсій, допомоги, пільг, соціального обслуговування та інших видів 

соціального забезпечення; встановлювати розміри обов’язкових  страхових 

внесків, що спрямовуються до відповідного фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування; забезпечувати дотримання суб’єктами 

права соціального забезпечення вимог законодавства; здійснювати у 
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встановлених формах нагляд і контроль за додержанням законодавства про 

соціальний захист населення тощо [21, с. 347]. 

Одним із важливих положень, закріплених Конституцією України, є 

проголошення України соціальною державою. В юридичній літературі 

неодноразово піднімалося питання про зміст поняття соціальної держави, а 

також зобов’язання держави щодо забезпечення реалізації соціальних прав 

громадянами, в тому числі й права на пенсію. Найбільші дискусії виникають 

щодо рівня соціального забезпечення, тобто розміру соціальних стандартів та їх 

відповідність об’єктивним потребам кожної людини на забезпечення гідного 

існування у соціальній державі, а також можливості його перегляду у бік 

зменшення. В умовах соціально-економічної кризи реальні можливості 

дотримання встановлених соціальних стандартів не завжди є економічно 

обґрунтованим. Тому органи державної влади, прагнучи збалансувати соціальні 

виплати, зокрема пенсії, з доходами, вдаються до скорочення обсягу 

матеріального забезпечення пенсіонерів. Оскільки соціальні права не є 

абсолютними, Конституційний Суд України, наприклад, у своєму рішенні 

розтлумачив положення статті 1 Основного Закону України таким чином, що 

соціальні права можуть бути забезпечені соціальною державою в межах 

наявних соціально-економічних можливостей (Рішення Конституційного Суду 

України від 25.01.2012 № 3-рп/2012).  

Відтак, закріплене статтею 46 Конституції України право на соціальний 

захист є конституційним правом, а положення про те, що пенсії, інші види 

соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають 

забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, 

встановленого законом – однією з конституційних гарантій щодо рівня 

соціального забезпечення. Однак згідно з положеннями частини третьої статті 

22 Основного Закону України, при прийнятті нових законів або внесення змін до 
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існуючих не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод, в 

тому числі й права на соціальний захист. Конституція також містить положення 

про гарантування конституційних прав і свобод та неможливість їх скасування 

(частина друга статті 22).  

Крім того, Конституція України містить низку засадничих положень щодо 

верховенства права, принципів законності, рівності, недискримінації, гуманізму, 

соціальної відповідальності та інших загальних принципів, які застосовуються, у 

тому числі, до пенсійних правовідносин. 

Характеризуючи акти законодавства в системі джерел пенсійного права, 

потрібно також звернути увагу на динамічність даної системи, що зумовлено 

об’єктивною необхідністю реформування пенсійного забезпечення. 

Успадкувавши радянську солідарну систему пенсійного забезпечення 

аліментарного характеру, незалежна Українська держава потребувала 

прийняття нового пенсійного законодавства, спрямованого на впровадження 

пенсійного забезпечення на нових засадах та правилах, які відповідали б 

сучасній соціально-економічній ситуації, розбудові ринкових відносин, з 

урахуванням глобалізаційних та інтеграційних тенденцій розвитку України. 

Таким чином, пенсійне законодавство – це система нормативно-правових актів, 

які ухвалюються уповноваженими на те органами державної влади та/або 

органів місцевого самоврядування, відповідно до їх повноважень або у порядку 

всеукраїнського та/або місцевого референдуму, спрямовані на правове 

регулювання відносин у сфері  пенсійного забезпечення. Основними ознаками 

пенсійного законодавства є наступні: 1) провідна ланка у системі джерел 

пенсійного права; 2) спрямовані на регламентацію відносин у сфері пенсійного 

забезпечення; 3) суб’єктами ухвалення виступають органами державної влади 

та/або органів місцевого самоврядування; 4) можуть ухвалюватися у порядку 

всеукраїнського (місцевого) референдуму; 5) мають власну систему, де 
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провідна роль належить законам; 6) підзаконні нормативні мати мають 

відповідати нормам законів; 7) пенсійне законодавство має достатньо 

розгалужений характер та потребує систематизації та/або  кодифікації; 8) 

підлягає нагляду та або контролю. 

Принципи пенсійного законодавства:  верховенства права;  верховенства 

конституції;   пріоритетності норм міжнародних договорів; верховенства  права  

на пенсійне забезпечення та інших пов’язаних із ним прав; домінування законів 

по відношенню до підзаконних нормативно-правових актів; паритетного 

поєднання державного, недержавного, професійного  пенсійного 

забезпечення; доступності видів пенсійного забезпечення;  ефективності 

захисту прав у сфері пенсійного забезпечення. 

 

Висновки до розділу 1: 

1.Право на пенсійне забезпечення варто розглядати у широкому та 

вузькому значеннях. У широкому значенні, право на пенсійне забезпечення – 

це системний, комплексний вид права на соціальний захист, що включає 

можливість матеріальної підтримки особи за рахунок джерел пенсійного 

забезпечення, у разі настання соціальних (пенсійних) ризиків визначених 

законом та/або договором, тимчасово або постійно на умовах та у порядку 

передбаченому чинним законодавством України. У вузькому значенні, право на 

пенсійне забезпечення – це право правомочних осіб на отримання пенсійних 

виплат у солідарній системі пенсійного страхування, що включає можливість 

матеріальної підтримки за рахунок джерел пенсійного забезпечення, у разі 

досягнення встановленого законом віку, інвалідності, втрати годувальника, з 

інших визначених законом за рахунок коштів Пенсійного фонду України або 

інших спеціальних джерел відповідно та у порядку передбаченому 

законодавство України. 
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      2.Джерела пенсійного права, варто розглядати у матеріальному та 

формально-правовому аспектах. У матеріальному аспекті, джерела пенсійного 

права – це сукупність факторів матеріального, соціального, політичного та іншого 

характеру, які впливають на стан нормотворчої діяльності у сфері пенсійного 

забезпечення. У формально-правовому аспекті, джерела пенсійного права – це 

зовнішні форми виразу та закріплення норм права, які формуються 

уповноваженими на те суб’єктами нормотворчої діяльності з метою 

ефективного правового регулювання відносин у сфері пенсійного забезпечення. 

        3. Пенсійне законодавство – це система нормативно-правових актів, які 

ухвалюються уповноваженими на те органами державної влади та/або органів 

місцевого самоврядування, відповідно до їх повноважень або у порядку 

всеукраїнського та/або місцевого референдуму, спрямовані на правове 

регулювання відносин у сфері  пенсійного забезпечення.  
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РОЗДІЛ 2  

СИСТЕМА ОСНОВОПОЛОЖНИХ ДЖЕРЕЛ ПЕНСІЙНОГО ПРАВА 

 

2.1 Закони  у системі джерел пенсійного права 

 

 У системі джерел пенсійного права окреме місце посідають закони, які є 

найбільш важливим регулятором суспільних відносин. За своєю суттю, закон  

являє собою специфічний нормативно-правовий акт, який ухвалюється 

парламентом та/або у порядку всеукраїнського референдуму та покликані 

регулювати найбільш сутнісні відносини для  суспільства, особи та держави. 

Крім того, закон ухвалюється за спеціальною процедурою [93], [90, с. 10–15]. 

 З правової точки зору, закон  спрямований на: законодавче забезпечення 

прав людини, у тому числі  системи соціальних прав; регламентацію найбільш 

важливих відносин у сфері пенсійного забезпечення; забезпечення сталого та 

стабільного законодавчого функціонування найбільш суттєвих сфер 

суспільного життя, до яких належить система пенсійного забезпечення. 

 У правовій доктрині наводяться різні підходи до розуміння закону як 

джерела права.  

 По-перше, вченими наголошується, що закон – це досконала та 

демократична форма права в Україні, що регулює не будь-які, а лише 

найважливіші суспільні відносини, а відтак, має організаційно-технічні та інші 

переваги перед іншими джерелами права: 1) у державних органів, які 

приймають закони, більше координаційних можливостей, ніж у інших 

нормотворчих інститутів; 2) завдяки чітким правилам викладу змісту законів, 

які традиційно склалися, вони вважаються кращим способом оформлення 

правових норм; 3) закон завдяки чіткості викладення та формальній 

визначеності більш простий у використанні, ніж інші форми права; 4) закони 
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легко систематизуються (кодифікуються), що в подальшому спрощує пошук 

необхідного документа для його реалізації [94, с. 8–9].   

 По-друге, дослідники трактують «закон» у широкому розумінні як 

встановлені державою загальнообов’язкові правила, а  у власне юридичному 

значенні як нормативно-правовий акт, прийнятий представницьким органом 

законодавчої влади чи шляхом безпосереднього волевиявлення народу 

(референдумом), що регулює найбільш важливі суспільні відносини і має 

найвищу юридичну силу в системі законодавства України [95, с. 49].  

 По-третє, професор П. М. Рабінович трактує закон, як нормативно-

правовий акт вищого представницького органу державної влади або самого 

народу, який регулює найбільш важливі суспільні відносини, виражає волю та 

інтереси більшості, втілює основні права людини й інші загальнолюдські 

цінності і має вищу юридичну силу щодо всіх інших нормативно-правових 

актів [91, с. 89].  

 По-четверте,  професори О.В. Зайчук, В.С. Ковальський, О.П. Орлюк та 

інші вчені наголошують, що закон – це нормативно-правовий акт вищого 

представницького органу державної законодавчої влади або самого народу, 

який регулює найбільш важливі суспільні відносини, виражає волю й інтереси 

більшості населення, втілює  основні права людини та інші загальнолюдські 

цінності і має найвищу юридичну силу серед інших нормативно-правових актів 

[96, с. 127].   

 По-п’яте, В. П. Мельник акцентує увагу на тому, що закон – 

специфічний акт законодавства, що ухвалюється у спеціальному порядку та 

регламентує найбільш суспільно важливі аспекти взаємовідносин між особою, 

суспільством і державою [88, с. 9].  

Професори  Т.А. Занфірова, М.І. Іншин, С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко 

та інші дослідники характеризуючи закон, відзначають, що верховенство 

закону  означає, що найважливіші суспільні відносини у всіх сферах 
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громадянського життя країни, не впорядковані Конституцією, регулюються не 

простими правовими актами, а саме законами, через пріоритет яких у 

суспільному житті, у всіх його царинах, політичних інститутах втілюються 

високі правові засади, дух права [43, с. 118]. Зазначені вчені доречно 

підкреслюють, що за юридичною силою й призначенням закони поділяються на 

конституційні та звичайні. При цьому, якщо конституційні закони  закріплюють 

підвалини суспільного і державного ладу, визначають головні правові засади 

всього законодавства (наприклад, Конституція, закони, що вносять до неї зміни 

чи доповнення, прямо передбачені Конституцією й ті, що конкретизують її 

зміст), то звичайні закони регулюють різноманітні сторони життя суспільства 

[43, с. 119]. 

Таким чином, закон як джерело пенсійного права  являє собою особливий 

нормативно-правовий акт, який спрямований на регулювання найбільш 

важливих відносин у сфері пенсійного забезпечення, ухвалюється  парламентом 

та/або  шляхом всеукраїнського референдуму у спеціальному порядку. 

Основними ознаками закону як джерела пенсійного права визначено такі 

як: спрямований на регламентацію відносин у сфері пенсійного забезпечення; 

забезпечує дієвість, ефективність, доступність права на пенсійне забезпечення та 

інших тісно пов’язаних із ним прав; сприяє законодавчому впровадженню 

пенсійної реформи; передбачає специфічну процедуру ініціювання, ухвалення, 

набрання чинності та виконання; виступає правовим базисом функціонування 

системи джерел пенсійного права, є первинним її елементом; підлягає 

конституційному контролю; підлягає моніторингу, нагляду та контролю. 

Фундаментальна роль у системі законів належить Конституції України як 

Основному Закону нашої держави, що має найвищу юридичну силу на 

території України [97, с. 7–9], [98, с. 6–9]. Конституція України закладає досить 

суттєві соціальні пріоритети для розвитку законів як джерел права соціального 

забезпечення. Стаття 3 Конституції  України проголошує, що людина, її життя і 

здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні 
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найвищою соціальною цінністю, а права і свободи людини та їх гарантії 

визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед 

людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини 

є головним обов'язком держави.  Концептуального характеру по відношенню до 

системи джерел пенсійного права мають приписи  ст. 8  Основного Закону 

України, згідно з якою в Україні визнається і діє принцип верховенства права. 

Цією статтею також закріплено, що Конституція України має найвищу 

юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на 

основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції 

України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних 

прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції 

України гарантується.  

Крім того, норми Конституції України визначають систему джерел 

пенсійного права через декларування конституційних основ щодо конституції, 

міжнародних договорів, законів, підзаконних нормативно-правових актів, а 

також закріплюють систему фундаментальних, соціальних прав людини,  

закріплюють механізми  конституційного та судового контролю. 

Як джерело пенсійного права, Конституцію України характеризують такі 

основоположні риси: виступає політико-правовим документом, що окреслює 

соціальну спрямованість розвитку суспільства і держави; визначає нашу 

державу як соціальну, тобто з високим рівнем виконання та дотримання 

соціальних прав, у тому числі у сфері пенсійного забезпечення; визначає право 

на пенсійне забезпечення як складову права на соціальний захист; визначає 

конституційні гарантії права на пенсійне забезпечення; має найвищу юридичну 

силу у системі нормативно-правових актів; виступає політико-правовим 

базисом джерел пенсійного права; виступає соціально-правовим  базисом для 

ухвалення законів та інших нормативно-правових актів, які є джерелами 

пенсійного права; характеризується специфічною процедурою ухвалення, 
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виконання, внесення змін та доповнень, сферою дії;  підлягає нагляду та 

контролю. 

Серед ключових ознак Конституції України, важливе місце відводиться 

тому, що у ній визначається предмет закону у  соціальній сфері.  Зокрема, 

Основний Закон України встановлює, що виключно законами України 

визначаються основи соціального захисту, форми і види пенсійного 

забезпечення (п. 6 ч. 1 ст. 92).   

Варто наголосити, що в Україні ухвалено цілу низку законів у сфері 

пенсійного забезпечення. Одним із перших законів за часів незалежності 

України у сфері пенсійного забезпечення став прийнятий ще 5.11. 1991 р. Закон 

України «Про пенсійне забезпечення», який  сформував законодавчу основу у 

цій сфері. Він складається із п’яти розділів та 104 статті. Цим Законом 

визначено наступні положення щодо пенсійного забезпечення: громадяни 

України мають право на державне пенсійне забезпечення за віком, по 

інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника та в інших випадках, 

передбачених цим Законом;   закріплено такі види державних пенсій як трудові 

пенсії: за віком; по інвалідності; в разі втрати годувальника; за вислугу років;  

особам, які мають одночасно право на різні державні пенсії, призначається одна 

пенсія за їх вибором, за винятком пенсій  особам з інвалідністю внаслідок 

поранення, контузії чи каліцтва, що їх вони дістали при захисті Батьківщини 

або при виконанні інших обов’язків військової служби, або внаслідок 

захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті чи з виконанням 

інтернаціонального обов’язку; звернення за призначенням пенсії може 

здійснюватися у будь-який час після виникнення права на пенсію; пенсійне 

забезпечення здійснюється органами Пенсійного фонду України;  визначено 

систему трудових пенсій, зокрема, пенсій за віком на загальних та пільгових 

умовах; умови призначення пенсій по інвалідності; умови призначення пенсій 

на випадок втрати годувальника; умови призначення пенсій за вислугу років  на 

загальних умовах; визначено порядок обчислення стажу для призначення 
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трудових пенсій;   передбачено процедуру обчислення пенсій; виплати пенсій;  

визначено умови призначення соціальних пенсій, а також умови перерахунку 

пенсій, відповідальність підприємств, установ, організацій та врегулювання 

спорів із пенсійних питань.  

Характерними ознаками  розглядуваного Закону є наступні: виступає 

законодавчим базисом формування системи пенсійного забезпечення; визначає 

систему трудових пенсій (діють у частині, що не суперечить іншим законам з 

пенсійного забезпечення); встановлює систему соціальних пенсій (не 

застосовуються); діє у частині, що не суперечать іншим законом з пенсійного 

забезпечення, які були ухвалені пізніше;  потребує гармонізації із нормами 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;  

повною мірою не ураховує тенденцій соціального розвитку суспільства і 

держави;потребує перегляду, з огляду на новації сьогодення.   

Серед основних законів в системі джерел пенсійного права потрібно 

також назвати закони України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування», «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», а також низка 

законів, якими закріплюються права в сфері пенсійного забезпечення за 

спеціальними законами, наприклад, закони України «Про державну службу» 

[99], «Про наукову та науково-технічну діяльність» [100], «Про пенсії за 

особливі заслуги перед Україною» [101], «Про державну соціальну допомогу 

особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю» [102], «Про 

статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» [103], «Про пенсійне забезпечення осіб, 

звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» [104], а також низка 

інших законів. 

9.07. 2003 р. Верховною Радою України було ухвалено Закони України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та «Про недержавне 

пенсійне забезпечення» на  підставі яких, фактично було законодавчо 
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оформлено пенсійну реформу за запроваджено трирівневу систему пенсійного 

забезпечення.    

Насамперед, варто відзначити, що Закон України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» включає п'ятнадцять 

розділів та 115 статей. З правової точки зору, цей Закон:  розроблений 

відповідно до Конституції України та Основ законодавства України про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування [74], визначає принципи, 

засади і механізми функціонування системи загальнообов'язкового державного 

пенсійного страхування, призначення, перерахунку і виплати пенсій, надання 

соціальних послуг з коштів Пенсійного фонду, що формуються за рахунок 

страхових внесків роботодавців, бюджетних та інших джерел, передбачених 

цим Законом, а також регулює порядок формування Накопичувального 

пенсійного фонду та фінансування за рахунок його коштів видатків на оплату 

договорів страхування довічних пенсій або одноразових виплат застрахованим 

особам, членам їхніх сімей та іншим особам, передбаченим цим Законом; 

покликаний  розвити та удосконалити норми Закону України «Про пенсійне 

забезпечення»;  виступає  законодавчою основою для функціонування 

трирівневої системи пенсійного забезпечення виступає  законодавчою основою 

для забезпечення реалізації та гарантування особою права на пенсійне 

забезпечення та тісно пов’язані із ним права; виступає законодавчою основою 

проведення окремих пенсійних реформ.  

Змістовний аналіз Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування», який є основоположним у пенсійному забезпеченні,  

дозволяє вказати наступні його змістовні новели.  

По-перше,  Закон  визначає загальні засади пенсійного страхування: 

1) запроваджує відповідну правову термінологію, зокрема, встановлює терміни:  

«пенсійні виплати» як «грошові виплати в системі загальнообов'язкового 

державного пенсійного страхування, що здійснюються у вигляді пенсії, 

довічної пенсії або одноразової виплати»; «пенсія» як «щомісячна пенсійна 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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виплата в солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного 

страхування, яку отримує застрахована особа в разі досягнення нею 

передбаченого цим Законом пенсійного віку чи визнання її особою з 

інвалідністю, або отримують члени її сім'ї у випадках, визначених цим 

Законом», «пенсіонер»  як «особа, яка відповідно до цього Закону отримує 

пенсію, довічну пенсію, або члени її сім'ї, які отримують пенсію в разі смерті 

цієї особи у випадках, передбачених цим Законом» тощо; 2) встановлює 

трирівневу систему пенсійного забезпечення, а також суб’єкти системи 

пенсійного забезпечення, принципи пенсійного страхування, а також права та 

обов’язки суб’єктів системи пенсійного страхування; 3) визначає, що 

законодавство про пенсійне забезпечення базується на Конституції України, 

складається з Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування, цього Закону, законів України «Про недержавне 

пенсійне забезпечення», «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про пенсійне 

забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», 

міжнародних договорів з пенсійного забезпечення, згода на обов'язковість яких 

надана Верховною Радою України, а також інших законів та нормативно-

правових актів, прийнятих відповідно до законів про пенсійне забезпечення, що 

регулюють відносини у сфері пенсійного забезпечення в Україні; 

4) запроваджує, що виключно законами про пенсійне забезпечення 

визначаються:види пенсійного забезпечення; умови участі в пенсійній системі 

чи її рівнях; пенсійний вік для чоловіків та жінок, при досягненні якого особа 

має право на отримання пенсійних виплат; джерела формування коштів, що 

спрямовуються на пенсійне забезпечення; умови, норми та порядок пенсійного 

забезпечення; організація та порядок здійснення управління в системі 

пенсійного забезпечення; 5) встановлює, що розглядуваний Закон регулює 

відносини, що виникають між суб'єктами системи загальнообов'язкового 

державного пенсійного страхування а дія інших нормативно-правових актів 

може поширюватися на ці відносини лише у випадках, передбачених цим 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Законом, або в частині, що не суперечить цьому Закону; 6) передбачає, що у 

солідарній системі пенсійного страхування  призначаються такі пенсійні 

виплати пенсія за віком; пенсія по інвалідності; пенсія у зв'язку з втратою 

годувальника, а за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного 

страхування, що обліковуються на накопичувальних пенсійних рахунках 

Накопичувального фонду або на індивідуальних пенсійних рахунках у 

відповідних недержавних пенсійних фондах - суб'єктах другого рівня системи 

пенсійного забезпечення, здійснюються такі пенсійні виплати, як довічні пенсії 

і одноразова виплата; 7) виключно  розглядуваним Законом визначаються: 

принципи та структура системи загальнообов'язкового державного пенсійного 

страхування; коло осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному 

пенсійному страхуванню;  види пенсійних виплат; умови набуття права та 

порядок визначення розмірів пенсійних виплат; пенсійний вік чоловіків та 

жінок, при досягненні якого особа має право на призначення пенсії за віком; 

мінімальний розмір пенсії за віком; порядок здійснення пенсійних виплат за 

загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням; порядок 

використання коштів Пенсійного фонду та накопичувальної системи 

пенсійного страхування; організація та порядок здійснення управління в 

системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.  

По-друге, у розглядуваному Законі  визначається порядок обчислення 

страхового стажу у солідарній системі пенсійного страхування, зокрема, 

встановлено, що страховий стаж – період (строк), протягом якого особа 

підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за 

який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний 

страховий внесок.  При цьому, до страхового стажу для обчислення розміру 

пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності або у зв'язку 

з втратою годувальника, крім наявного страхового стажу, зараховується також 

на загальних підставах відповідно період з дня встановлення інвалідності до 

досягнення застрахованою особою загального пенсійного віку. Крім того, 
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період, протягом якого особа, яка підлягала загальнообов'язковому державному 

соціальному страхуванню на випадок безробіття, отримувала допомогу по 

безробіттю (крім одноразової її виплати для організації безробітним 

підприємницької діяльності) та матеріальну допомогу у період професійної 

підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, включається до 

страхового стажу. 

По-третє,  розглядуваний Закон встановлює  умови призначення пенсії за 

віком на загальних умовах, зокрема: 1) особи мають право на призначення 

пенсії за віком після досягнення віку 60 років за наявності страхового стажу не 

менше 15 років по 31 грудня 2017 року, а також  поступове збільшення  

страхового стажу для чоловіків до 35 років на період до 1 січня 2028року; 

2) запроваджує поетапне збільшення пенсійного віку з 55 до 60 років для жінок; 

3) встановлення поетапного збільшення страхового стажу для чоловіків, які 

досягли 63 років ( починаючи з 1 січня 2018р.); 4)  встановлення поетапного 

збільшення страхового стажу для чоловіків, які досягли 65 років ( починаючи з 

1 січня 2019р.); 5) визначення розміру пенсії через множення заробітної плати 

на коефіцієнт страхового стажу (ст.ст. 25, 40 розглядуваного Закону); 

6) встановлює, що мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 

35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі 

прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного 

законом. 

По-четверте, розглядуваний Закон встановлює приписи щодо умов 

призначення пенсії по інвалідності, зокрема: 1) призначається в разі настання 

інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності за 

наявності страхового стажу; 2) призначається незалежно від того, коли настала 

інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення 

роботи; 3) залежно від ступеня втрати працездатності визначено три групи 

інвалідності; 4) органи Пенсійного фонду та застрахована особа мають право в 

установленому законом порядку оскаржити рішення органів медико-соціальної 



107 

 

експертизи; 5) страховий стаж встановлюється залежно від групи інвалідності 

та віку, зокрема: для осіб з інвалідністю I групи: до досягнення особою 25 років 

включно – 1 рік; від 26 років до досягнення особою 28 років включно - 2 роки, 

та ін.,  а для осіб від 54 років до досягнення особою 59 років включно - 10 

років; 6) для осіб з інвалідністю II та III груп: до досягнення особою 23 років 

включно - 1 рік; від 24 років до досягнення особою 26 років включно - 2 роки;  

та ін., а для осіб від 56 років до досягнення особою 59 років включно - 14 років; 

7) якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби 

або внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, 

одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 

листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти 

режиму Януковича (Революції Гідності), у особи, яка звернулася за медичною 

допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року, то пенсія 

по інвалідності призначається особі незалежно від наявності страхового стажу; 

7)  пенсія по інвалідності залежно від групи інвалідності призначається в таких 

розмірах: особам з інвалідністю I групи - 100 відсотків пенсії за віком; особам з 

інвалідністю II групи - 90 відсотків пенсії за віком; особам з інвалідністю III 

групи – 50 відсотків пенсії за віком. 

 По-п’яте, розглядуваний Закон встановлює приписи щодо умов 

призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника, зокрема: 1) пенсія у 

зв'язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї 

померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності в 

годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому 

для призначення пенсії по III групі інвалідності, а в разі смерті пенсіонера або 

осіб,  інших осіб, визначених цим Законом (ст. 32),  а також у разі смерті 

(загибелі) особи внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень 

здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в 

Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та 

проти режиму Януковича (Революції Гідності), – незалежно від тривалості 
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страхового стажу. При цьому дітям пенсія у зв'язку з втратою годувальника 

призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника; 2) 

непрацездатними членами сім'ї вважаються: чоловік (дружина), батько, мати, 

якщо вони є особами з інвалідністю або досягли загального пенсійного віку; 

діти (у тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті 

годувальника) померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші 

цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років;  

чоловік (дружина), а в разі їх відсутності - один з батьків або брат чи сестра, 

дідусь чи бабуся померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, 

якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого 

годувальника до досягнення нею (ними) 8 років тощо; 3) пенсія у зв'язку з 

втратою годувальника призначається в розмірі: на одного непрацездатного 

члена сім'ї - 50 відсотків пенсії за віком померлого годувальника; на двох та 

більше непрацездатних членів сім'ї - 100 відсотків пенсії за віком померлого 

годувальника, що розподіляється між ними рівними частками; 4) на всіх членів 

сім'ї, які мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, 

призначається одна спільна пенсія. 

 По-шосте,  розглядуваним Законом визначається порядок визначення 

заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії у солідарній системі, а також 

приписи щодо  призначення, перерахунок та виплата пенсії.  

 По-сьоме, у розглядуваному Законі визначаються пенсійні виплати за 

рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування, зокрема, 

застрахована особа, яка відповідно до закону є учасником накопичувальної 

системи пенсійного страхування, має право на отримання довічної пенсії або 

одноразової виплати за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного 

страхування, що обліковуються на її накопичувальному пенсійному рахунку в 

Накопичувальному фонді або на індивідуальному пенсійному рахунку у 

відповідному недержавному пенсійному фонді; страхова організація, що 

здійснює виплати довічних пенсій, зобов'язана пропонувати учаснику 
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накопичувальної системи пенсійного страхування такі види довічних пенсій: 

довічна пенсія з установленим періодом, довічна обумовлена пенсія, довічна 

пенсія подружжя. 

 По-восьме,  розглядуваний Закон встановлює, порядок організації і 

здійснення управління в солідарній системі пенсійного страхування, режим 

коштів Пенсійного фонду України, правовий статус  накопичувальної системи 

пенсійного страхування, а також умови зберігання пенсійних активів 

накопичувального фонду. 

По-дев’яте, розглядуваний Закон визначає здійснення державного регулювання 

та нагляд, а також відповідальність  у сфері загальнообов'язкового державного 

пенсійного страхування, випадки пенсійного забезпечення окремих категорій 

громадян ( пенсії за віком на пільгових умовах), прикінцеві положення.  

Характерними ознаками  розглядуваного Закону є наступні:  виступає 

законодавчим базисом становлення трирівневої системи пенсійного 

забезпечення (солідарної, накопичувальної систем, а також недержавного 

пенсійного забезпечення);  визначає засади функціонування солідарної та 

накопичувальної систем пенсійного страхування; визначає механізми реалізації, 

гарантування  права на пенсійне забезпечення, у тому числі на окремі види 

пенсій у солідарній та накопичувальній системах пенсійного страхування; 

виступає базисом підзаконного нормативно-правового регулювання у сфері 

пенсійного забезпечення. 

 Ще одним важливим базовим законом у системі джерел пенсійного 

права виступає Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення», який 

визначає правові, економічні та організаційні засади недержавного пенсійного 

забезпечення в Україні та регулює правовідносини, пов'язані з цим видом 

діяльності. Він складається із дванадцяти розділів та 67 статей.  По-перше, 

розглядуваний Закон встановлює загальні засади недержавного пенсійного 

забезпечення, зокрема: 1) визначає правову термінологію, у тому числі терміни: 



110 

 

«недержавний пенсійний фонд» як  «юридична особа, створена відповідно до 

цього Закону, яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького 

товариства), функціонує та провадить діяльність виключно з метою 

накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з 

подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні 

виплати учасникам зазначеного фонду у визначеному законами України 

порядку», «довічна пенсія (довічний ануїтет)»  як «пенсійні виплати, які 

здійснюються страховою організацією на підставі договору страхування 

довічної пенсії протягом життя фізичної особи періодично після досягнення 

нею пенсійного віку відповідно до законодавства про страхування», 

«одноразова пенсійна виплата»  як «пенсійна виплата, що здійснюється 

одноразово у порядку та у випадках, визначених цим Законом», «пенсійна 

виплата»  як «грошова виплата учасникові недержавного пенсійного 

забезпечення або його спадкоємцям, що здійснюється за рахунок накопичених 

у недержавному пенсійному фонді та облікованих на індивідуальному 

пенсійному рахунку грошових коштів у випадках, передбачених цим Законом; 

«пенсійна схема  як «документ, який визначає умови та порядок недержавного 

пенсійного забезпечення учасників фонду»; 2) передбачає, що система 

недержавного пенсійного забезпечення - це складова частина системи 

накопичувального пенсійного забезпечення, яка ґрунтується на засадах 

добровільної участі фізичних та юридичних осіб, крім випадків, передбачених 

законами, у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання учасниками 

недержавного пенсійного забезпечення додаткових до загальнообов'язкового 

державного пенсійного страхування пенсійних виплат; 3)  встановлює такі 

принципи недержавного пенсійного забезпечення як: заінтересованості 

фізичних осіб у недержавному пенсійному забезпеченні; добровільності 

створення пенсійних фондів юридичними та фізичними особами, об'єднаннями 

фізичних осіб та об'єднаннями юридичних осіб;добровільної участі фізичних 

осіб у системі недержавного пенсійного забезпечення та вибору виду пенсійної 

виплати, крім випадків, передбачених цим Законом; добровільності прийняття 



111 

 

роботодавцем рішення про здійснення пенсійних внесків на користь своїх 

працівників до системи недержавного пенсійного забезпечення;  економічної 

заінтересованості роботодавця у здійсненні пенсійних внесків на користь своїх 

працівників до системи недержавного пенсійного забезпечення;неможливості 

необґрунтованої відмови роботодавця від здійснення пенсійних внесків до 

системи недержавного пенсійного забезпечення на користь своїх працівників, 

якщо роботодавець розпочав здійснення таких пенсійних внесків; 

рівноправності всіх учасників пенсійного фонду, які беруть участь в одній 

пенсійній схемі;розмежування та відокремлення активів пенсійного фонду від 

активів інших суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення та 

накопичувального пенсійного страхування з метою захисту майнових прав 

учасників пенсійного фонду та унеможливлення банкрутства пенсійного 

фонду;визначення розміру пенсійної виплати залежно від суми пенсійних 

коштів, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду 

або застрахованої особи;гарантування фізичним особам реалізації прав, 

наданих їм цим Законом;цільового та ефективного використання пенсійних 

коштів; державного регулювання розміру тарифів на послуги, що надаються у 

системі недержавного пенсійного забезпечення; відповідальності суб'єктів 

системи недержавного пенсійного забезпечення за порушення норм, 

передбачених цим Законом та іншими нормативно-правовими 

актами;державного регулювання діяльності з недержавного пенсійного 

забезпечення та нагляду за його здійсненням. По-друге,  розглядуваний Закон  

визначає механізми недержавного пенсійного забезпечення, що здійснюється 

пенсійними фондами, зокрема: 1) передбачається, що пенсійні фонди 

створюються на підставі рішення засновника (зборів засновників) та не мають 

на меті одержання прибутку на користь одноосібного засновника або для його 

подальшого розподілу між засновниками; 2) встановлює, що недержавне 

пенсійне забезпечення є для пенсійних фондів виключним видом діяльності, а 

провадження пенсійними фондами іншої діяльності, не передбаченої цим 

Законом, забороняється; 3) активи пенсійного фонду формуються за рахунок 
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внесків до пенсійного фонду (пенсійних внесків) та інших надходжень до 

пенсійного фонду; 4) визначаються принципи організації та діяльності 

недержавних пенсійних фондів.  По-третє, розглядуваний Закон встановлює 

адміністрування недержавного пенсійного фонду, а також особливості 

управління активами недержавних пенсійних фондів. По-четверте,  у 

розглядуваному Законі визначається правовий статус зберігача пенсійних 

фондів, зокрема, визначені вимоги до банку, який виконує відповідні функції, а 

також пенсійні активи, зокрема: 1) до складу активів пенсійного фонду 

відповідно до цього Закону належать:активи в грошових коштах; активи в 

цінних паперах;інші активи згідно із законодавством; 2) пенсійні активи, що 

накопичуються у пенсійному фонді, можуть бути використані виключно для 

цілей інвестиційної діяльності фонду, виконання зобов'язань фонду перед його 

учасниками та оплати витрат, пов'язаних із здійсненням недержавного 

пенсійного забезпечення, а саме: інвестування відповідно до вимог цього 

Закону з метою отримання доходу на користь учасників фонду; виконання 

договорів виплати пенсії на визначений строк, укладених з учасниками фонду, 

та для здійснення одноразових пенсійних виплат, передбачених законом; 

оплати договорів страхування довічної пенсії та договорів страхування ризику 

настання інвалідності або смерті учасника фонду, укладених із страховою 

організацією тощо; 3) пенсійні внески до пенсійного фонду сплачуються у 

розмірах та у порядку, встановлених пенсійним контрактом, відповідно до умов 

обраних пенсійних схем, 4) зазначені в пенсійному контракті розміри 

сплачуваних до пенсійного фонду пенсійних внесків можуть змінюватися 

відповідно до умов обраних пенсійних схем, внески за страхуванням ризику 

настання інвалідності або смерті учасника фонду сплачуються у порядку, 

визначеному пенсійним контрактом. По-четверте,  розглядуваний Закон 

визначає  порядок подання звітності та оприлюднення інформації щодо 

недержавного пенсійного забезпечення. По-п’яте,  у розглядуваному Законі 

визначаються питання щодо пенсійного контракту та пенсійної схеми, зокрема: 

1) встановлює, що  пенсійний контракт є договором між пенсійним фондом та 
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його вкладником, який укладається від імені пенсійного фонду його 

адміністратором та згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне 

забезпечення учасника або декількох учасників фонду за рахунок пенсійних 

внесків такого вкладника; 2) пенсійний контракт укладається у письмовій 

формі щонайменше у двох примірниках; 3) разом з примірником (копією) 

пенсійного контракту адміністратор повинен надати вкладнику та учаснику 

фонду: пам'ятку з роз'ясненнями основних положень пенсійного контракту; 

копію зазначеної в пенсійному контракті пенсійної схеми; на вимогу вкладника 

або учасника - витяг з основних положень статуту або копію статуту 

пенсійного фонду; 4) встановлює, що умови та порядок недержавного 

пенсійного забезпечення, що здійснюється пенсійними фондами, визначаються 

пенсійними схемами, які розробляються з дотриманням вимог цього Закону та 

інших нормативно-правових актів з питань недержавного пенсійного 

забезпечення; 5) визначає, що пенсійні схеми та зміни до них розробляються та 

затверджуються засновником (зборами засновників) пенсійного фонду; 6) 

передбачає, що пенсійні схеми корпоративного пенсійного фонду та зміни до 

них погоджуються з представниками трудових колективів відповідних 

юридичних осіб - роботодавців, які є засновниками такого фонду. По-шосте,  

розглядуваний Закон встановлює пенсійні виплати недержавного пенсійного 

забезпечення, зокрема: 1) визначає, що пенсійні фонди відповідно до цього 

Закону можуть здійснювати такі види пенсійних виплат: пенсія на визначений 

строк; одноразова пенсійна виплата;2) розміри пенсійних виплат визначаються 

виходячи з сум пенсійних коштів, що обліковуються на індивідуальному 

пенсійному рахунку учасника фонду, тривалості виплати та формули 

розрахунку величини пенсії на визначений строк згідно з методикою, 

затвердженою національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг; 3) пенсійні виплати здійснюються у грошовій 

формі в національній валюті України; 4)  пенсійний вік, після досягнення якого 

учасник фонду має право на отримання пенсійної виплати, визначається за 

заявою учасника фонду, форма якої встановлюється національною комісією, що 
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здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, крім 

випадків, коли пенсійний вік визначається пенсійним контрактом відповідно до 

закону, що встановлює обов'язковість відрахувань на недержавне пенсійне 

забезпечення для окремих категорій громадян. По-сьоме,  розглядуваний Закон 

встановлює особливості успадкування пенсійних активів, державний нагляд  та 

контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення, а також  прикінцеві 

положення. 

 Характерними ознаками  розглядуваного Закону є наступні:  виступає 

комплексним, міжгалузевим законом; виступає законодавчим базисом  

недержавного пенсійного забезпечення; визначає умови та порядок реалізації та 

гарантування права на пенсійне забезпечення та пов’язані із ним права у сфері 

недержавного пенсійного забезпечення; встановлює механізми укладення 

пенсійних контрактів, розробки, погодження  та затвердження пенсійних схем;  

визначає механізми нагляду, контролю, відповідальності. 

 Крім того, видається коректним звернути увагу на окремий 

реформаторський Закон України «Про заходи законодавчого забезпечення 

реформування пенсійної системи» (2011р.), на підставі якого було встановлено, 

що: перерахування страхових внесків до Накопичувального пенсійного фонду 

запроваджується починаючи з року, в якому буде забезпечено бездефіцитність 

бюджету Пенсійного фонду України; учасниками накопичувальної системи 

загальнообов'язкового державного пенсійного страхування є особи, які 

підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню згідно 

із Законом України  «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», 

яким на дату запровадження перерахування страхових внесків до 

Накопичувального пенсійного фонду виповнилося не більш як 35 років та які 

сплачують внески/за яких сплачуються внески до накопичувальної системи 

пенсійного страхування; Пенсійний фонд України спрямовує страхові внески 

до Накопичувального пенсійного фонду на відповідні рахунки на підставі 

відомостей, поданих платниками єдиного внеску до Державного реєстру 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1058-15
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загальнообов'язкового державного соціального страхування; максимальний 

розмір пенсії не може перевищувати 10740 гривень.  Варто наголосити, що 

здійснення  таких обмежувальних кроків повною мірою не відповідає: 

соціальному вектору розвитку України як соціальної та правової держави;  

повною мірою не ураховує принципів щодо верховенства права, пріоритетності 

прав та свобод людини  по відношенню до владних інституцій;  порушують  

норми та гарантії ч. 3 ст. 22, ст. 46 Конституції України.  

 Верховною Радою України   також ухвалено низку інших законів про 

пенсійне забезпечення. Це, зокрема, Закони України «Про заходи 

законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення», 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» та інші. 

Слід наголосити, що у системі законів про пенсійне забезпечення, важлива роль 

відводиться законам, на підставі яких Верховна Рада України  провадить 

ратифікацію міжнародних договорів (ст.ст. 9, 85 Конституції України) [105], 

[106], [107]. Так, наприклад, на підставі Закону України «Про ратифікацію 

Угоди між Кабінетом Міністрів України  та Урядом Республіки Молдова про 

пенсійне забезпечення  осіб, звільнених з військової служби, членів їх сімей та 

інші види соціального захисту таких осіб»  Верховною Радою України 

постановлено Угоду між Кабінетом Міністрів України  та  Урядом  Республіки 

Молдова  про  пенсійне забезпечення осіб,  звільнених з військової служби, 

членів їх сімей та інші види  соціального  захисту  таких осіб,  підписану 21 

жовтня 2007 року у м.  Києві [108],  яка набирає чинності з дати одержання 

Сторонами останнього  письмового повідомлення  про  виконання  всіх  

внутрішньодержавних  процедур, необхідних для набрання нею чинності, 

ратифікувати. 

 Окреме місце у системі  джерел пенсійного права належить закону про 

Державний бюджет на відповідний рік. Так, Законом України «Про Державний 
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бюджет України на 2018 рік» [31] запроваджує прожитковий мінімум для 

окремих категорій осіб [121]. Цим Законом установлено у 2018 році 

прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 

2018 року - 1700 гривень, з 1 липня - 1777 гривень, з 1 грудня - 1853 гривні, а 

для основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 

років: з 1 січня 2018 року - 1492 гривні, з 1 липня - 1559 гривень, з 1 грудня - 

1626 гривень; дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2018 року - 1860 гривень, з 

1 липня - 1944 гривні, з 1 грудня - 2027 гривень; працездатних осіб: з 1 січня 

2018 року - 1762 гривні, з 1 липня - 1841 гривня, з 1 грудня - 1921 гривня; осіб, 

які втратили працездатність: з 1 січня 2018 року - 1373 гривні, з 1 липня - 1435 

гривень, з 1 грудня - 1497 гривень. З правової точки зору, прожитковий мінімум 

для непрацездатних осіб  відповідає мінімальному  розміру пенсій за віком. 

Ураховуючи те, що прожитковий мінімум для непрацездатних є найменшим, то  

очевидно, це негативно позначається на рівні та якості життя осіб пенсійного 

віку. Тому, логічним було б переглянути прожитковий мінімум для 

непрацездатних осіб та встановити його нарівні як для працездатних.  

 Важливе місце у системі джерел пенсійного права належить 

комплексним, міжгалузевим законам. Це стосується таких законів України як: 

«Про державну службу» [99], [109], «Про прокуратуру» [110]  та ін. 

 Слід зауважити, що  ст. 37 Закон України «Про державну службу»  

(1993 р.) передбачає, що на   одержання   пенсії   державних  службовців  мають  

право чоловіки,  які  досягли  віку  62  роки,  та  жінки,  які  досягли пенсійного  

віку,  встановленого  статтею  26  Закону України «Про загальнообов'язкове 

державне пенсійне страхування», за наявності страхового стажу,  необхідного 

для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом 

першим частини першої  статті 28 Закону України «Про загальнообов'язкове 

державне пенсійне страхування», у тому числі  стажу  державної служби  не 

менш як 10 років,  та які на час досягнення зазначеного віку працювали на 

посадах державних службовців, а також особи, які мають  не менш як 20 років 
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стажу роботи на посадах,  віднесених до категорій посад державних 

службовців,  незалежно від місця  роботи на  час  досягнення зазначеного віку.  

Пенсія державним службовцям призначається в розмірі 60 відсотків суми їх 

заробітної  плати,  з якої  було  сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на  

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування,  а особам,  які на  час  

звернення  за  призначенням  пенсії   не   є   державними службовцями,  - у 

розмірі 60 відсотків заробітної плати працюючого державного службовця  

відповідної  посади  та  рангу  за  останнім місцем  роботи  на  державній 

службі,  з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування, а до 1  січня  2011  року  -  страхові  внески  на  

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Водночас, на підставі 

положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо пенсійного забезпечення» було викладено цю статтю у новій 

редакції  та передбачено, що «тимчасово, у період з 1 квітня 2015 року по 31 

грудня 2015 року: особам, на яких поширюється дія цього Закону (крім 

інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на 

яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту»[125]), у період роботи на посадах, які 

дають право на призначення пенсії/щомісячного довічного грошового 

утримання у порядку та на умовах, передбачених цим Законом пенсії, 

призначені відповідно до цієї статті, не виплачуються; у період роботи на 

інших посадах/роботах пенсія, призначена особам відповідно до цієї статті 

(крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, 

осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), розмір якої перевищує 150 

відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили 

працездатність, виплачується в розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але 

не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які 

втратили працездатність».  Цим Законом також передбачено, що з 1 січня 2016 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
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року пенсія, призначена відповідно до цієї статті, у період роботи на посадах, 

які дають право на призначення пенсії в порядку і на умовах, передбачених цим 

Законом виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а після звільнення 

з роботи виплата пенсії відповідно до цього Закону поновлюється. Крім того, 

максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової 

пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, 

індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім 

доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги 

перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, 

установлених для осіб, які втратили працездатність.  У свою чергу, новий Закон 

України «Про державну службу» (2015 р.) у ст.90 встановлює, що пенсійне 

забезпечення державних службовців здійснюється відповідно до Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». 

Застосування обмежувальних заходів із питань призначення спеціальних 

пенсій, які за своєю суттю, мають професійний характер, стосується і інших 

законів [111, с. 248–252], [112, с. 35–39].  

 Змістовне теоретико-правове дослідження законів у системі джерел 

пенсійного права засвідчує низку проблем пов’язаних із наступним: не 

відповідають сучасному стану соціального розвитку суспільства та держави;  не 

сприяють проведенню повноцінної пенсійної реформи; характеризуються 

наявністю протиріч, неузгодженостей; мають складну структуру та зміст;  

передбачають ускладнені, правообмежувальні механізми реалізації, 

гарантування, правової охорони права на пенсійне забезпечення та інших тісно 

пов’язаних із прав; передбачають ускладнені формули обчислення пенсій у 

солідарній системі пенсійного страхування; встановлюють складні механізми 

моніторингу, нагляду та контролю.  

Варто наголосити, що окремим видом джерел пенсійного права можуть бути 

закони, ухвалені на всеукраїнському референдумі. Адже за своєю суттю, 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1058-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1058-15
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всеукраїнський референдум є однією з форм безпосередньої демократії в 

Україні, способом здійснення влади безпосередньо Українським народом, що 

полягає у прийнятті (затвердженні) громадянами України рішень з питань 

загальнодержавного значення шляхом таємного голосування [113]. Одначе, 

Закон України «Про всеукраїнський референдум» було визнано 

неконституційним на підставі Рішення Конституційного Суду України у 

Рішення у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України 

«Про всеукраїнський референдум» [114]. Тому, перед суспільством та 

державою  постала проблема щодо законодавчого забезпечення права громадян 

брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих 

референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, яке гарантується у ст.38 Конституції 

України. 

 Крім того, очевидні труднощі законів як джерел пенсійного права 

пов’язано із відсутністю таких важливих законів з питань: всеукраїнського 

референдуму; місцевого референдуму; нормативно-правових актів; 

впровадження накопичувальної системи пенсійного страхування. 

 Основними тенденціями удосконалення законів як джерел пенсійного 

права є наступні: 1)  забезпечення суспільного консенсусу щодо пенсійної 

реформи; 2) розробка та прийняття законів про всеукраїнський референдум, 

місцевий референдум, а також про нормативно-правові акти;  3) розробка та 

затвердження Національної стратегії пенсійної реформи як окремого закону, 

виходячи із національного та міжнародного досвіду, міжнародних 

(європейських) соціальних стандартів,  конструктивних здобутків провідних 

шкіл соціального права;  4) узгодження норм законів про пенсійне забезпечення 

із приписами Конституції України (ст.ст. 1,3, 22, 46),  гармонізація законів про 

пенсійне забезпечення; 5)  забезпечення доступності,  прозорості, доступності 

права на пенсійне забезпечення та інших тісно пов’язаних із ним прав; 6) 
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розробка та  ухвалення Верховною Радою України Пенсійного кодексу; 7) 

підвищення ефективності конституційного контролю   по відношенню до 

законів; 8) посилити механізми конституційного контролю за законами про 

пенсійне забезпечення; 9) запровадження при Президентові України інституту 

уповноваженого з питань прав пенсіонерів і  ветеранів.    

 

2.2 Підзаконні нормативно-правові акти у системі джерел пенсійного права  

 

 Окреме місце у системі джерел пенсійного права належить підзаконним 

нормативно-правовим актам.  Призначення підзаконних нормативно-правових 

актів у пенсійному праві полягає у наступному: по-перше, забезпечувати 

розвиток, деталізацію, конкретизацію положень Конституції, міжнародних 

договорів та законів України; по-друге, забезпечувати дієві прозорі, доступні 

механізми   реалізації, гарантування, правової охорони права на пенсійне 

забезпечення та інші тісно пов’язані із ним права; по-третє, узгоджуватись із 

нормами Конституції, міжнародних договорів та законів України; по-четверте, 

виступати  базисом для прийняття підзаконних локальних актів у сфері 

пенсійного забезпечення. В.П. Мельник підкреслює, що підзаконні нормативно-

правові акти покликані забезпечувати практичну реалізацію на території 

України Конституції, міжнародних договорів і законів України, що свідчить 

про їхній «підзаконний» характер на основі дослідження властивостей 

нормативно-правових актів Верховної Ради України, а також Президента 

України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування, актів колишньої Української РСР [88, с. 9]. 

Важливість підзаконних нормативно-правових актів пояснюється тим, що вони 

посідають близько 93% від усіх джерел права [43, с. 121]. 

  Професори Т.А. Занфірова, М. І. Іншин, С.М. Прилипко, О.М. 

Ярошенко та інші дослідники підкреслюють, що термін «підзаконні»  виражає  
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одну загальну властивість  цієї групи нормативно-правових актів, що видаються 

з  метою реалізації  нормотворчих повноважень суб’єктами виконавчо-

розпорядчої діяльності та соціальними партнерами, згідно якої їх зміст повинен 

ґрунтуватися на положеннях закон і йому не суперечити. Правові акти, які 

утворюють дане поняття  в іншому багато в чому різняться між собою,   так  і за  

юридичною силою, характером зв’язків і законом [43, с. 121]. 

 У юридичній літературі відзначається, що підзаконні нормативно-

правові акти – це акти прийняті компетентними органами державної влади чи 

уповноваженими державою іншими суб’єктами на підставі закону, відповідно 

до закону та у порядку його виконання. Основними видами підзаконних 

нормативно-правових актів органів державної влади є наступні: укази 

Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, накази та 

інструкції міністерств, державних комітетів (відомств) України та інших 

центральних органів виконавчої влади; акти та розпорядження місцевих 

державних адміністрацій;  накази (нормативні)  адміністрації підприємств, 

установ, організацій; нормативні накази міністрів, керівників відомств 

колишнього СРСР з питань, поки не врегульованих відповідними нормативно-

правовими актами України [96, с. 240]. Дещо складно погодитися із 

твердженням, що до актів органів державної влади належать акти накази 

(нормативні)  адміністрації підприємств, установ, організацій. При цьому, 

очевидно,  що такі акти є підзаконними.  

 Л.М. Горбунова відзначає, що підзаконні нормативно-правові акти є 

різновидом нормативно-правових актів, що видаються повноважними органами 

публічного управління на основі та на виконання положень законів, у 

відповідності із ними, для їх подальшої конкретизації та розвитку. Основними 

відмінностями підзаконних нормативно-правових актів від законів є наступні: 

1) підзаконні нормативно-правові акти в системі механізму діяльності органів 

державної влади  видаються головним чином органами виконавчої влади, які не 

формуються народом України безпосередньо, тоді як закони – виключно 
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представницьким органом державної влади (парламентом); 2) закони є 

основними проявами реалізації компетенції законодавчої влади, а підзаконні 

нормативно-правові акти – виконавчих функцій держави, завдань виконавчої 

гілки влади; 3) підзаконні нормативно-правові акти, на відміну від законів, 

можуть бути більш оперативно змінені, доповнені або скасовані; 4) 

підзаконними нормативно-правовими актами урегульовується все різноманіття 

суспільних відносин, що виникають між людьми і організаціями, органами 

влади, законами ж – тільки основні, коло яких в загальному окреслюється у ст. 

92 Конституції України; 5) закони виступають основою для підзаконного 

правового регулювання. Підзаконні джерела права конкретизують, розвивають 

положення законів, визначають процедури їх реалізації; 6) підзаконні 

нормативно-правові акти мають меншу юридичну силу ніж закони; 

7) підзаконні нормативно-правові акти, як правило, розраховуються на менш 

тривалий період чинності, є менш стабільними [115, с. 14].  

 Професори Т.А. Занфірова, М. І. Іншин, С.М. Прилипко, О.М. 

Ярошенко та інші дослідники  підкреслюють, що підзаконні нормативно-

правові акти – це різновид нормативно-правових актів, які видаються 

повноважними суб’єктами на основі та на виконання положень законів, у 

відповідності із ними, для їх подальшої конкретизації та розвитку. Вони 

виокремлюються такі основні групи підзаконних нормативно-правових актів в 

праві соціального забезпечення: 1) укази Президента України; 2) постанови 

Кабінету Міністрів України; 3) нормативно-правові акти міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади; 4) нормативно-правові акти органів 

влади Автономної Республіки Крим; 5) нормативно-правові акти місцевих 

державних адміністрацій; 6)нормативно-правові акти органів місцевого 

самоврядування; 7) нормативно-правові акти соціального партнерства [43, с. 

122].  

 Тому, доречним буде підкреслити, що ключова роль у здійсненні 

нормотворчої діяльності щодо формування системи підзаконних нормативно-
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правових актів належить органам державної виконавчої влади та місцевого 

самоврядування.  Принагідно відзначити, що згідно ст.6 Конституції України 

державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, 

виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади 

здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і 

відповідно до законів України. У розвиток таких конституційних приписів, 

варто звернути увагу на норми ст.19 Основного Закону України за змістом якої 

Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не 

може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України. 

 Отже, за своєю суттю, підзаконні нормативно-правові акти  як джерела  

пенсійного права, по-перше, включають широкий масив нормативно-правових 

актів, які ухвалюються на виконання Конституції та законів України; по-друге, 

включають нормативно-правові акти, які ухвалюються  компетентними на те 

суб’єктами (органами)  на підставі норм Конституції та законів України, їх 

виконання, з метою врегулювання відносин у сфері пенсійного забезпечення.   

 До джерел пенсійного права можна віднести окремі постанови 

Верховної Ради України. Згідно ст. 91 Конституції України Верховна Рада 

України приймає закони, постанови та інші акти більшістю від її 

конституційного складу, крім випадків, передбачених цією Конституцією. З 

правової точки зору, такі акти: 1) мають відповідати повноваженням Верховної 

ради України;  2) відповідати нормам Конституції та законів України про 

пенсійне забезпечення.    

 За своєю суттю, вони мають спрямовуючий соціально-декларативний 

характер. До таких актів належить постанови Верховної Ради України «Про 

план законодавчого забезпечення реформ в Україні»,  на підставі якої  до 

переліку реформ віднесено пенсійну реформу [116]; «Про проведення 
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парламентських слухань на тему: «Пріоритетність додержання страхових засад 

при реформуванні пенсійної системи» [117].  

 З правової точки зору, постанови Верховної Ради України джерела 

пенсійного права мають дорадчий характер. Тому вони є допоміжними 

джерелами пенсійного права. 

 У системі джерел пенсійного права окреме місце належить указам 

Президента України. За змістом ч. 1, 3, 4 ст. 106 Конституції України 

Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України 

видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території 

України. З правової точки зору, такі акти: 1) мають відповідати повноваженням 

Президента України;  2) відповідати нормам Конституції та законів України 

про пенсійне забезпечення.   

 До указів Президента України можна віднести такі як: «Про Основні 

напрями реформування  пенсійного забезпечення в Україні» [1]; «Про заходи 

щодо впровадження персоніфікованого обліку відомостей у системі 

обов'язкового державного пенсійного страхування» [118]; «Про Положення про 

Міністерство соціальної політики України» [119]; «Про Положення про 

Пенсійний фонд України» [120] та ін.  

 Беручи до уваги той факт, що Україна продовжує процес пенсійної 

реформи, видаються важливими положення Указу Президента України «Про 

Основні напрями реформування  пенсійного забезпечення в Україні», яким 

було означено напрями пенсійної реформи у 1998 р. За змістом цього Указу до 

основних напрямів реформування пенсійного забезпечення віднесено наступні: 

забезпечення солідарної  участі  роботодавця  і  працівника у формуванні  

коштів,   передбачених   на   пенсійне   забезпечення, підвищення  

заінтересованості  працівників у зборі та акумулюванні цих коштів,  створення  

механізмів  громадського  контролю  за  їх використанням;  поетапне зняття   

обмежень на визначений законодавством максимальний   розмір  виплачуваних  
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пенсій,  встановлення  прямої залежності розміру пенсії від трудового вкладу 

працівника; створення нормативно-правової бази реформування системи 

пенсійного забезпечення;  впорядкування пенсійних пільг працівників у зв'язку 

з умовами їх праці шляхом поступового перенесення фінансування цих пільг  

на роботодавця та створення професійних пенсійних систем. При цьому 

держава гарантуватиме збереження набутих пенсійних прав та надання права  

дострокового виходу на пенсію працівникам, зайнятим на роботах з 

шкідливими або небезпечними умовами праці,  що не можуть бути усунуті  при  

сучасному  технічному  рівні  виробництва  та організації праці. Крім того, 

Указом передбачено, що реформування пенсійного забезпечення 

здійснюватиметься разом з економічними перетвореннями в державі.  З 

урахуванням прогнозних показників  економічного  розвитку  намічені  заходи  

в  наступний період здійснюватимуться поетапно. На першому  етапі  в  умовах  

обмеження ресурсних можливостей економіки необхідно здійснити комплекс 

заходів  щодо  стабілізації рівня життя населення,  недопущення масового 

безробіття, посилення захисту соціальних і трудових прав громадян. 

Найважливішими серед цих заходів є: ліквідація та  недопущення  в  

подальшому  заборгованості   з виплати заробітної плати, пенсій і допомог; 

впорядкування діючих  пільг  і   компенсацій   в   пенсійному забезпеченні 

громадян; формування системи  державних мінімальних соціальних стандартів;   

запровадження загальнообов'язкового   державного пенсійного страхування;  

розмежування джерел фінансування пенсійного забезпечення. У той же час, на 

другому   етапі,   враховуючи   матеріальні  та  фінансові можливості, 

передбачається:підвищення розмірів  заробітної  плати  і  трудових пенсій до 

рівня  мінімальних  державних   гарантій   прожиткового   мінімуму  

відповідних груп населення;  запровадження додаткового недержавного  

пенсійного забезпечення; вдосконалення структури управління пенсійним 

забезпеченням;  вдосконалення порядку    формування    витрат   на   пенсійне 

забезпечення;  переведення соціальних пенсій в систему соціальних допомог на 

основі закону про соціальну допомогу. На третьому етапі за умови  економічної  
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та  фінансової стабілізації передбачається: забезпечення для населення 

мінімальних соціальних стандартів;  перехід до реалізації  повною   мірою норм 

загальнообов'язкового    державного    пенсійного     страхування, недержавного 

пенсійного страхування.  

 Теоретико-правове дослідження указів Президента України у системі 

джерел пенсійного права, дозволяє виділити такі тенденції: 1) спрямовані на 

вирішення організаційно-розпорядчих, управлінських питань у сфері 

пенсійного забезпечення; 2) відповідають Конституції та законам України по 

пенсійне забезпечення; 3) відбувається звуження випадків  видання указів 

Президентом України щодо пенсійного забезпечення. 

 У системі джерел пенсійного права важлива роль належить постановам 

Кабінету Міністрів України. У відповідності до ст. 113 Конституції України 

Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і 

Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді 

України, у своїй діяльності керується цією Конституцією та законами України, 

а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, 

прийнятими відповідно до Конституції та законів України.  

Із числа підзаконних нормативно-правових актів, які належать до системи 

джерел пенсійного права ми можемо назвати, зокрема, Указ Президента 

України «Про Основні напрями реформування пенсійного забезпечення в 

Україні» [1] 

 Також, варто підкреслити, що згідно ст.117 Конституції України 

Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і 

розпорядження, які є обов'язковими до виконання. Нормативно-правові акти 

Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом. 

Закон України «Про Кабінет Міністрів України» [121] у ч.2 ст. 49 передбачає, 

що акти Кабінету Міністрів України нормативного характеру видаються у 



127 

 

формі постанов Кабінету Міністрів України. З правової точки зору, такі акти: 1) 

мають відповідати повноваженням Кабінету Міністрів України; 2) відповідати 

нормам Конституції та законів України про пенсійне забезпечення; 3) 

підлягають    реєстрації у порядку передбаченому законом. 

 До джерел пенсійного права, належать такі постанови Кабінету 

Міністрів України, зокрема: «Про затвердження Порядку підтвердження 

наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової 

книжки або відповідних записів у ній» [122]; «Про перелік закладів і установ 

освіти, охорони здоров'я та соціального захисту   і посад,  робота на яких дає 

право на пенсію за вислугу років» [123]; «Про затвердження Порядку 

проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України 

«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких 

інших осіб», та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 

липня 1992 р. № 393 [124]; «Деякі питання реалізації частини другої статті 42 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

[125]; «Деякі питання пенсійного забезпечення окремих категорій осіб» [126]; 

Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким 

іншим категоріям осіб [127], «Про затвердження Положення Про Пенсійний 

фонд України» [128] та інші. 

 Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності 

трудової книжки або відповідних записів у ній» встановлено  такі особливості: 

1) основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка; 2) за 

відсутності трудової книжки або відповідних записів у  ній трудовий стаж   

встановлюється на підставі  інших  документів, виданих за місцем роботи,  

служби,  навчання,  а  також  архівними установами; 3) у разі коли документи 

про трудовий стаж не збереглися, підтвердження трудового стажу  

здійснюється  органами Пенсійного фонду на підставі показань свідків; 4) за  

відсутності  трудової книжки,  а також у тих випадках, коли в трудовій книжці 
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відсутні  необхідні  записи  або  містяться неправильні чи  неточні   записи   про   

періоди  підтвердження  трудового  стажу приймаються дані, наявні в реєстрі 

застрахованих   осіб   Державного   реєстру  загальнообов’язкового державного  

соціального  страхування, довідки, виписки із наказів, особові   рахунки і 

відомості на  видачу  заробітної  плати, посвідчення,  характеристики,  письмові 

трудові договори і угоди з відмітками  про  їх  виконання  та  інші  документи,  

які  містять відомості  про періоди роботи;  5) за  відсутності  документів  про  

наявний  стаж роботи та неможливості їх одержання у зв'язку з  воєнними  

діями,  стихійним лихом, аваріями,  катастрофами або іншими надзвичайними 

ситуаціями стаж  роботи, який дає право на пенсію, встановлюється на підставі  

показань не менше двох свідків, які б знали заявника по спільній з ним роботі 

на одному підприємстві, в установі, організації (в тому числі  колгоспі)  або в 

одній системі; 6) у тих випадках,   коли  в  трудовій  книжці  відсутні відомості, 

що визначають право на пенсії на пільгових  умовах  або за вислугу  років,  

установлені для окремих категорій працівників, для підтвердження   

спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі   довідки   підприємств,  

установ,  організацій  або  їх правонаступників; 7)  документи,  що  подаються  

для   підтвердження   трудової діяльності, повинні бути підписані посадовими 

особами і засвідчені печаткою (у разі наявності); 8) для підтвердження 

трудового  стажу  приймаються  лише  ті відомості про  період  роботи,  які  

внесені в довідки на підставі документів.  

 Змістовний науково-правовий аналіз розглядуваної  Постанови, 

дозволяє констатувати наступне: 1) встановлює порядок підтвердження 

трудового стажу як юридичного факту з  яким пов’язана реалізація особою 

права на пенсійне забезпечення у солідарній системі пенсійного страхування; 2) 

встановлює, що трудова книжка є основним документом, що посвідчує стаж 

роботи; 3) допускає можливість подання інших документів для підтвердження 

стажу роботи; 4) допускає судовий порядок підтвердження трудового стажу; 

5) допускає прирівняння трудового стажу до страхового. 
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 Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації 

частини другої статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» встановлюються  наступні особливості: визначено 

механізм перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» у зв’язку із 

збільшенням показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої 

сплачені страхові внески; перерахунку підлягають пенсії, призначені за 

зверненнями, які надійшли по 31 грудня року, що передує року, в якому 

проводиться перерахунок; перерахунок пенсії проводиться шляхом збільшення 

показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачені 

страхові внески та який відповідно до законодавства врахований для 

обчислення пенсії, на коефіцієнт збільшення; кожен наступний перерахунок у 

зв’язку із збільшенням показника  середньої заробітної плати (доходу), з якої 

сплачені страхові внески, проводиться з урахуванням збільшеного у попередніх 

роках показника середньої заробітної плати (доходу), з якої сплачені страхові 

внески; перерахунку не підлягають пенсії, призначені або переведені вперше з 

пенсії по інвалідності на пенсію за віком на умовах, визначених абзацом 

третім частини третьої статті 45 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування», за зверненнями, які надійшли з 1 січня 

поточного року, в якому проводиться перерахунок. 

 Змістовний науково-правовий аналіз розглядуваної Постанови, дозволяє 

констатувати наступне:  спрямована на виконання  приписів  ч. 2 ст. 42 Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;  

перерахунку пенсій  провадиться у зв’язку із збільшенням показника середньої 

заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачені страхові внески; 

запроваджує обмеження щодо перерахунку пенсій. Ураховуючи вимоги ст.ст.1, 

3, 46 Конституції України, видається дискусійною норма щодо обмежень 

перерахунку окремих пенсій у солідарній системі пенсійного страхування. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1058-15/paran2015#n2015
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 Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання пенсійного 

забезпечення окремих категорій осіб»  встановлює наступні особливості: 

1) пенсійне забезпечення державних службовців здійснюється відповідно до 

Закону України  «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»; 

2) ураховуючи вимоги пунктів 10,12 розділу XI «Прикінцеві та перехідні 

положення»  Закону України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII «Про державну 

службу» на призначення пенсії відповідно до статті 37 Закону України від 16 

грудня 1993 р. № 3723-XII «Про державну службу»  мають право особи, які на 

день набрання чинності Законом України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII «Про 

державну службу»: мають не менш як 20 років стажу на посадах, віднесених до 

відповідних категорій посад державної служби; займають посади державної 

служби та мають не менш як 10 років стажу на посадах, віднесених до 

відповідних категорій посад державних службовців; 3) право на пенсійне 

забезпечення державних службовців мають  чоловіки, які досягли віку 62 роки, 

а до досягнення зазначеного віку право на призначення пенсії мають чоловіки 

1955 року народження і старші після досягнення ними такого віку: 61 рік - які 

народилися по 31 грудня 1954 р.; 61 рік 6 місяців - які народилися з 1 січня 

1955 р. по 31 грудня 1955 р.; жінки, які досягли загального пенсійного віку. У 

юридичній літературі, доречно наголошується на дискусійності таких положень 

[129, с. 486–487]. 

 Активний процес нормотворчої діяльності Кабінету Міністрів України є 

свідченням того, що: 1) норми Конституції та законів України потребують  

системного уточнення, конкретизації та деталізації; 2) відображають загальні 

тенденції щодо очевидних проблем здійснення пенсійної реформи, що 

негативно позначається на стані дотримання та гарантування прав правомочних 

осіб у сфері пенсійного забезпечення. 

 Окреме місце у системі джерел пенсійного права відводиться 

нормативним актам міністерств та відомств. Закон України «Про центральні 

органи виконавчої влади» [130] передбачає, що систему центральних органів 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3723-12
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виконавчої влади складають міністерства України  та інші центральні органи 

виконавчої влади.  З правової точки зору, діяльність міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади ґрунтується на принципах верховенства 

права, забезпечення дотримання прав і свобод людини і громадянина, 

безперервності, законності, забезпечення єдності державної політики, 

відкритості та прозорості, відповідальності. При цьому, провідне місце у 

системі центральних органів виконавчої влади належить міністерствам.  

 За своєю  суттю, міністерство є центральним органом виконавчої влади, 

який забезпечує формування та реалізує державну політику в одній чи 

декількох визначених Кабінетом Міністрів України сферах, проведення якої 

покладено на Кабінет Міністрів України Конституцією та законами України. 

Основними завданнями міністерства є наступні: забезпечення нормативно-

правового регулювання; визначення пріоритетних напрямів розвитку; 

інформування та надання роз'яснень щодо здійснення державної політики; 

узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицій 

щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів 

законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на 

розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України; забезпечення 

здійснення соціального діалогу на галузевому рівні; здійснення інших завдань, 

визначених законами України. Та обставина, що міністерства діють відповідно 

до Конституції та законів України випливає із змісту ст.ст. 6, 19 Конституції 

України.  

 Отже, видання міністерствами  нормативно-правових актів 

здійснюється відповідно до повноважень уповноваженими центральними 

органами виконавчої влади, визначеними Конституцією та законами України. У 

той же час, переважно, сьогодні міністерства та інші центральні органи 

виконавчої влади здебільшого діють відповідності з указами Президента 

України [119].  Тому, за змістом таких актів законодавства вони визначають 

завдання, функції, повноваження органів виконавчої влади, тобто, по суті, 
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окреслюють їх правове становище. Такий підхід повною мірою не враховує 

вимоги пункту 12 частини першої ст. 92 Конституції України, в якій 

передбачено, що виключно законами України визначаються питання щодо 

організації та діяльності органів виконавчої влади. Очевидно, що для 

забезпечення сталого і стабільного функціонування органів виконавчої влади 

доцільно вирішувати шляхом прийняття окремих законів про міністерства та 

інші центральні органи виконавчої влади.  

 Серед особливостей нормативно-правових актів міністерств  є те, що 

вони підлягають державній реєстрації.  На підставі Указу Президента України 

«Про державну реєстрацію нормативно-правових актів   міністерств та інших 

органів виконавчої влади» [131] установлено, що з 1 січня 1993 р.  нормативно-

правові акти, які видаються  міністерствами,  іншими  органами  виконавчої 

влади,  органами  господарського  управління  та  контролю  і  які зачіпають 

права, свободи й законні  інтереси  громадян  або  мають міжвідомчий характер, 

підлягають державній реєстрації.  При цьому, державну реєстрацію здійснює 

щодо  нормативно-правових актів   міністерств,   інших  центральних органів 

виконавчої влади, органів господарського управління та контролю – 

Міністерство юстиції України. Слід наголосити, що державна  реєстрація  

провадиться  в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України [132]. 

 За змістом Положення про Міністерство соціальної політики України  

Міністерство соціальної політики України є центральним органом виконавчої 

влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 

України і який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

соціальної політики, зайнятості населення та трудової міграції, трудових 

відносин, загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного 

страхування, соціального захисту, також забезпечує формування та реалізацію 

державної політики щодо пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які 

підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, 

здійснення державного нагляду та контролю за додержанням вимог 
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законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати 

допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів 

матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих 

осіб [119]. 

 Правове становище Міністерства соціальної політики України пов’язане 

із  виконанням покладених нам нього завдань. Зокрема, основними завданнями   

цього Міністерства є наступні: забезпечення формування та реалізація 

державної політики: у сфері праці та соціальної політики, зайнятості населення 

та трудової міграції, трудових відносин, загальнообов’язкового державного 

соціального та пенсійного страхування; щодо соціального захисту, зокрема 

інвалідів, осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту», ветеранів праці, ветеранів військової 

служби, жертв нацистських переслідувань, дітей війни та жертв політичних 

репресій; забезпечення формування та реалізації державної політики: щодо 

пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають 

загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню; щодо 

соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, 

зокрема забезпечення їх психологічної реабілітації, санаторно-курортного 

лікування, технічними та іншими засобами реабілітації, житлом, надання 

освітніх послуг, організації поховання, а також соціальної та професійної 

адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової 

служби, та учасників антитерористичної операції; щодо здійснення державного 

нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про працю, 

зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в 

частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання 

соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою 

дотримання прав і гарантій застрахованих осіб;щодо забезпечення державних 

соціальних стандартів та державних соціальних гарантій для 
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населення;здійснення в межах повноважень, передбачених законом, 

державного нагляду у сфері загальнообов’язкового державного соціального 

страхування. 

 Нормативно-правові акти Міністерства соціальної політики України 

характеризуються такими ознаками: видаються у межах повноважень, 

передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів 

України, актів Президента України і постанов Верховної Ради України, 

прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету 

Міністрів України; не можуть суперечити нормам Конституції та законів 

України, актів Президента України і постанов Верховної Ради України, 

прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету 

Міністрів України; організуються, контролюються  міністерством; спрямовані 

на підвищення ефективності системи соціальних прав, у тому числі прав у 

сфері пенсійного забезпечення; підлягають державній реєстрації в 

установленому законодавством порядку; є обов’язковими для виконання 

центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, 

місцевими держадміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, 

органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 

організаціями незалежно від форми власності та громадянами. Водночас, 

нормативно-правові акти, які відповідно до закону є регуляторними актами, 

розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з 

урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» [133]. 

 Міністерство соціальної політики України проводить активну 

нормотворчу діяльність у сфері пенсійного забезпечення. 

 Наказом Міністерства соціальної політики України від 10.01. 2007р. №4  

«Про затвердження Порядку здійснення нагляду за додержанням вимог 

законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати  пенсій органами 

Пенсійного фонду України» затверджено Порядок здійснення нагляду за 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та 

виплати  пенсій органами Пенсійного фонду України [134].  Цим Порядком 

передбачено, що нагляд здійснюється за напрямками: а) правильність та 

своєчасність призначення  (перерахунку) пенсій; б) правильність та 

своєчасність  нарахування,  виплати  та припинення виплати пенсій.  

 Згідно із зазначеним Порядком, процедура здійснення нагляду має такі 

особливості [148]: 1) нагляд за  правильністю та своєчасністю призначення 

(перерахунку)  пенсій  здійснюється  шляхом  перевірок  матеріалів пенсійних 

справ,  щодо  яких  органами  Пенсійного фонду України прийнято  рішення  

про  призначення  (перерахунок)  або  відмову в призначенні (перерахунку) 

пенсій та  відстрочку  часу  призначення пенсії  відповідно до законів,  згідно з 

якими органами Пенсійного фонду України призначаються (перераховуються) 

пенсії; 2) у  ході здійснення нагляду перевіряється відповідність прийнятого  

рішення  про  призначення  (перерахунок),  відмову   в призначенні  

(перерахунку)  пенсії  та відстрочку часу призначення пенсії  законодавчим  та  

нормативно-правовим актам, дотримання установленого законодавством  

порядку  оформлення  документів для призначення (перерахунку) пенсій; 3) 

перевірці   підлягають   матеріали   пенсійних  справ, зареєстровані в журналах,  

за  якими  прийнято рішення   про  призначення  (перерахунок)  пенсії  в  

місяцях,  що передують місяцю, у якому здійснюються перевірки; 4) перевірці   

підлягають   особові   рахунки   та   інші документи,  за  якими було здійснено 

виплату пенсії в місяцях,  що передують місяцю, у якому здійснюються 

перевірки; 5) у  ході   здійснення   нагляду   за  правильністю  та своєчасністю 

нарахування,  виплати та  припинення  виплати  пенсії провадяться: а) 

перевірка правильності нарахування та складання документів для виплати 

пенсій через підприємства,  установи,  організації, що здійснюють виплату і 

доставку пенсій;  б) перевірка виплати пенсій за разовими дорученнями при 

зміні місця проживання, виїзді на постійне місце проживання за кордон та в 

інших випадках;  в) перевірка  правильності   виплати   пенсій   особам,  які 



136 

 

перебувають на повному державному утриманні;  г) перевірка правильності 

проведення відрахувань з пенсій  та утримання надміру виплачених сум пенсій; 

ґ) перевірка правильності виплати допомоги  на  поховання та виплати 

недоотриманої пенсії у зв'язку зі смертю пенсіонера;   д) перевірка правильності 

здійснення індексації пенсії.  

 На підставі Наказу Міністерства соціальної політики України від 

27.12.2017  № 2054 «Про затвердження Схеми визначення розмірів надбавок до 

пенсії, на яку має право особа згідно із законом, залежно від заслуг перед 

Україною відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед 

Україною» затверджено  Схему визначення розмірів надбавок до пенсії, на яку 

має право особа згідно із законом, залежно від заслуг перед Україною 

відповідно до Закону України  «Про пенсії за особливі заслуги перед 

Україною» [101], [135]. На підставі зазначеної Схеми встановлено такі 

надбавки до пенсії: Герої України; особи, нагороджені орденом Героїв Небесної 

Сотні; Герої Радянського Союзу; Герої Соціалістичної Праці; матері, які 

народили 10 і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку – 40%; особи, 

нагороджені: орденом Леніна; орденом Слави трьох ступенів; орденом 

Трудової Слави трьох ступенів; матері, які народили 9 дітей та виховали їх до 

шестирічного віку – 39%; особи, нагороджені чотирма і більше орденами 

України та колишнього Союзу РСР; матері, які народили 8 дітей та виховали їх 

до шестирічного віку  - 38%; ветерани війни, нагороджені за бойові дії: двома 

та трьома орденами; трьома медалями «За відвагу»; трьома і більше медалями 

Ушакова; одним орденом і двома медалями «За відвагу» чи двома медалями 

Ушакова; космонавти, які здійснили політ у космос; видатні спортсмени – 

багаторазові переможці Олімпійських, Параолімпійських ігор і Всесвітніх ігор 

глухих – 35% тощо. 

 Варто відзначити, що  окреме місце у системі підзаконних нормативно-

правових актів як джерел пенсійного права належить  нормативно-правовим 

актам АРК, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1767-14
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самоврядування (ст.ст.134-139 Конституції України). Так, особливості 

підзаконних нормативно-правових актів органів державної влади АРК, що 

зумовлено правовим статусом автономії [136, с. 34–35]. При цьому, 

нормативно-правові акти Верховної Ради АРК та рішення Ради міністрів не 

можуть суперечити Конституції і законам України та приймаються відповідно 

до Конституції України, законів України, актів Президента України і Кабінету 

Міністрів України та на  їх виконання [137, с. 43–58, 125–178].  На даний час, 

існують об’єктивні труднощі пов’язані із нормотворчою діяльність владних 

інституцій АРК [138].  

 Також у системі джерел пенсійного права до підзаконних нормативно-

правових актів належать нормативні рішення органів місцевого 

самоврядування, які реалізують покладені на них повноваження відповідно до 

Конституції та законів України.  

 Конституційно-правовий статус органів місцевого самоврядування має 

низку таких особливостей (ст. 7,  ст.ст. 140-146): 1) місцеве самоврядування є 

правом територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у 

сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати 

питання місцевого значення в межах Конституції і законів України; 

2)особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та 

Севастополі визначаються окремими законами України; 3) місцеве 

самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, 

встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого 

самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи; 

4)органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси 

територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради; 5) питання 

організації управління районами в містах належить до компетенції міських рад; 

6) до складу сільської, селищної, міської, районної, обласної ради входять 

депутати, які обираються жителями села, селища, міста, району, області на 

основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного 
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голосування; 7) матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування 

є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, 

природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, 

районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в 

управлінні районних і обласних рад; 8) територіальні громади сіл, селищ і міст 

можуть об'єднувати на договірних засадах об'єкти комунальної власності, а 

також кошти бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного 

фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і установ, 

створювати для цього відповідні органи і служби; 9) територіальні громади 

села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого 

самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; 

затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і 

контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; 

встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують 

проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, 

реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і 

установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші 

питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції; 

10) обласні та районні ради затверджують програми соціально-економічного та 

культурного розвитку відповідних областей і районів та контролюють їх 

виконання; затверджують районні і обласні бюджети, які формуються з коштів 

державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними 

громадами або для виконання спільних проектів та з коштів, залучених на 

договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-

економічних і культурних програм, та контролюють їх виконання; вирішують 

інші питання, віднесені законом до їхньої компетенції; 11) органи місцевого 

самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають 

рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території; 

12) рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності 
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Конституції чи законам України зупиняються у встановленому законом 

порядку з одночасним зверненням до суду. 

 Таким чином, можна констатувати, що  особливості рішень органів 

місцевого самоврядування зумовлені конституційно-правовими засадами їх 

правового статусу [139, с. 13–14], [140, с. 12–14], [141] у тому числі 

специфічністю їх компетенції та  функцій [142, с. 17–19]. У юридичній 

літературі визначено, що компетенція органів місцевого керування включає: 

по-перше, предмети відання даних органів, у межах яких здійснюються їхні 

основні і допоміжні функції; по-друге, повноваження цих органів, тобто 

закріплені в законодавстві їхні права і обов'язки; по-третє, територіальну сферу 

їхньої діяльності, тобто місцевий рівень (область, район, село, селище, місто) 

[143, с. 8].  

 З позиції сьогодення, коли у державі декларуються реформи щодо 

децентралізації влади, очевидною є тенденція до посилення їх повноважень у 

соціальній сфері.  Професор В.І. Борденюк наголошує, що адміністративна 

децентралізація, на відміну від політичної, опосередковує відносини з приводу 

розподілу повноважень між центральними і місцевими органами здебільшого у 

сфері виконавчої влади. При цьому  автор розрізняє суто адміністративну і 

демократичну децентралізацію державної влади, одночасно застерігаючи, що 

такий поділ є умовним, оскільки в обох випадках ідеться про розподіл 

повноважень по здійсненню завдань і функцій виконавчої влади. Різниця між 

цими видами децентралізації влади полягає лише в тому, що у першому 

випадку держава наділяє відповідними повноваженнями місцеві органи 

державної влади, які формуються центральними державними органами, а в 

другому – органи влади, які формуються населенням відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць і функціонують на принципах 

відносної самостійності, межі якої визначаються конституцією та/або законом 

[144, с. 17]. Тому, в умовах реформи децентралізації влади, розвиваються 

демократичні принципи та механізми підвищення ролі територіальних громад у 
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вирішенні соціальних питань видається коректним було б надати органам 

місцевого самоврядування  запроваджувати додаткові пенсії для окремих 

категорій працівників.  

 Також систему підзаконних нормативно-правових актів доповнюють 

акти, що видані місцевими державними адміністраціями, тобто органами 

виконавчої влади в областях, районах, районах  Автономної Республіки Крим, у 

містах Києві та Севастополі [145].  З правової точки зору місцеві державні  

адміністрації в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці 

забезпечують: виконання Конституції, законів України, актів Президента 

України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого 

рівня; законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; 

виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та 

культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного 

проживання корінних народів і національних меншин - також програм їх 

національно-культурного розвитку; підготовку та виконання відповідних 

бюджетів;  звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; взаємодію з 

органами місцевого самоврядування; реалізацію інших наданих державою, а 

також делегованих відповідними радами повноважень.  

 В умовах сьогодення, коли відбуваються процеси децентралізації влади, 

об’єктивно перерозподіл повноважень здійснюється на користь органів 

місцевого самоврядування, збільшуються їхні бюджети, видається доречним 

надати право органам місцевого самоврядування встановлювати додаткові 

пенсії за віком.  Як варіант на перспективу, це право можна поширити щодо 

усіх пенсій у солідарній системі пенсійного страхування, а також на професійні 

пенсії (за вислугу років).    

 Крім того, у юридичній літературі відзначається, що окреме місце в 

ієрархічній структурі законодавства займають рішення місцевих референдумів 

та нормативно-правові акти органів місцевого самоврядування, які реалізують 

покладені на них повноваження відповідно до Конституції та законів України 
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[146, с. 9]. Очевидно, що в умовах сьогодення варто було б розробити та 

ухвалити окремий закон про місцевий референдум. 

 Таким чином,  підзаконні нормативно-правові акти  як джерела  

пенсійного права – це система нормативно-правових актів, які ухвалюються  

компетентними на те суб’єктами (органами)  на підставі норм Конституції та 

законів України, їх виконання, з метою врегулювання відносин у сфері 

пенсійного забезпечення. Основними ознаками підзаконних нормативно-

правових актів у системі джерел пенсійного права є наступні: ухвалюються на 

підставі Конституції  та законів України; ухвалюються  компетентними 

суб’єктами за спеціальною процедурою; не можуть суперечити  нормам 

Конституції та законів України; спрямовані на конкретизацію (деталізацію) 

механізмів реалізації, гарантування та правової права на пенсійне забезпечення 

та тісно пов’язаними із ними інших прав; спрямовані на регламентацію 

відносин у сфері пенсійного  забезпечення; мають внутрішню структуру та 

характеризуються специфічною юридичною силою; провідне місце належить 

постановам Верховної Ради України, нормативно-правовим актам  Президента 

України та Кабінету Міністрів України; окреме місцем посідають нормативно-

правові акти Пенсійного фонду України; підлягають моніторингу, нагляду та 

контролю. 

 Основними тенденціями удосконалення підзаконних нормативно-

правових актів як джерел пенсійного права є наступні: 1)  спрямування їх у 

напрямі пов’язаному  із активізацією пенсійної реформи; 2) спрямування у 

розвиток положень Конституції та законів України; 3) гармонізація системи 

підзаконних нормативно-правових актів; 4) спрямування у сторону 

забезпечення прозорості та ефективності системи пенсійного забезпечення; 

5) спрямування у сторону підвищення ефективності, доступності права на 

пенсійне забезпечення та інших тісно пов’язаних із ним прав; 6) посилення ролі 

нормативно-правових актів Пенсійного фонду у забезпеченні належної 

реалізації норм, положень Конституції та законів України,  нормативно-
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правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України; 7) надання  

повноважень органам місцевого самоврядування встановлювати додаткові 

пенсії; 8) забезпечення легалізації рішень місцевих референдумів на підставі 

окремого закону. 

  

2.3 Особливості нормативно-правових актів Пенсійного фонду України як 

джерел пенсійного права 

 

У системі джерел пенсійного права важливе місце посідають нормативно-

правові акти Пенсійного фонду України. Це пояснюється, насамперед, 

соціально-правовим призначенням цього органу, що пов’язано із наступним: 

по-перше, сприяє  організації та проведення соціальних реформ; по-друге, 

участь у організації та проведенні пенсійної реформи; по-третє, наявність 

системних повноважень у сфері пенсійного забезпечення, у тому числі 

пенсійного страхування; по-четверте, наявністю нормотворчих повноважень у 

сфері пенсійного забезпечення, у тому числі пенсійного страхування [147, с. 25–

28]. 

Місце нормативно-правових актів Пенсійного фонду України  пов’язано із 

його законодавчим правовим статусом, відповідно до Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».   

По-перше, за змістом  ст.58  розглядуваного Закону Пенсійний фонд: 1) є 

органом, який здійснює керівництво та управління солідарною системою, 

провадить збір, акумуляцію та облік страхових внесків, призначає пенсії та 

підготовляє документи для її виплати, забезпечує своєчасне і в повному обсязі 

фінансування та виплату пенсій, допомоги на поховання, здійснює контроль за 

цільовим використанням коштів Пенсійного фонду, вирішує питання, пов'язані з 

веденням обліку пенсійних активів застрахованих осіб на накопичувальних 

пенсійних рахунках, здійснює адміністративне управління Накопичувальним 
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фондом та інші функції, передбачені цим Законом і статутом Пенсійного фонду; 

2) Пенсійний фонд є самоврядною неприбутковою організацією і здійснює свою 

діяльність на підставі статуту, який затверджується його правлінням; 3) 

Пенсійний фонд набуває статусу юридичної особи з дня реєстрації статуту в 

центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

реєстрації (легалізації) статутів фондів загальнообов’язкового державного 

соціального страхування; 4) статут Пенсійного фонду повинен містити дані про: 

найменування та місцезнаходження Пенсійного фонду; напрями діяльності 

Пенсійного фонду; права, обов'язки, відповідальність Пенсійного фонду; органи 

управління Пенсійним фондом, їхні права, обов'язки і відповідальність; порядок 

прийняття рішень правлінням Пенсійного фонду, перелік питань, рішення з яких 

приймаються правлінням Пенсійного фонду двома третинами від загальної 

кількості голосів та більшістю голосів від кожної сторони; права, обов'язки та 

відповідальність членів правління Пенсійного фонду, порядок їх призначення 

або обрання (делегування), підстави і порядок позбавлення їх повноважень та 

відкликання, у тому числі за рішенням органу державного нагляду; порядок 

обрання, повноваження і відповідальність голови правління Пенсійного фонду 

та його заступників, підстави та порядок позбавлення їх повноважень; функції 

виконавчої дирекції Пенсійного фонду та підвідомчих їй територіальних 

органів;порядок здійснення правлінням Пенсійного фонду контролю за 

діяльністю виконавчої дирекції Пенсійного фонду; джерела формування і 

напрями використання коштів Пенсійного фонду; порядок формування та 

використання резерву коштів Пенсійного фонду і тимчасово вільних коштів;  

порядок фінансування витрат, пов'язаних з виконанням функцій виконавчої 

дирекції Пенсійного фонду, управлінням Пенсійним фондом, розвитком його 

матеріальної та інформаційної бази; порядок прийняття в межах компетенції 

правління та виконавчої дирекції Пенсійного фонду нормативно-правових актів; 

порядок внесення змін до статуту Пенсійного фонду; інші положення, що 
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стосуються діяльності Пенсійного фонду; 5) Пенсійний фонд не може провадити 

будь-яку іншу діяльність, і використовувати кошти загальнообов'язкового 

державного пенсійного страхування на цілі, не пов'язані із зазначеною 

діяльністю [164, с.17-20].  

По-друге, ст.ст. 59-70 розглядуваного Закону встановлює засади та 

принципи  управління Пенсійним фондом: 1) здійснюється на основі 

паритетності представниками держави, застрахованих осіб і роботодавців; 2) 

органами управління Пенсійного фонду є: правління та виконавча дирекція; 

вищим органом управління є правління, яке формується на основі паритетності 

представників держави, застрахованих осіб і роботодавців; 3) правління 

здійснює такі повноваження: визначає поточні та перспективні завдання 

Пенсійного фонду; затверджує документи нормативного характеру, що 

регламентують діяльність Пенсійного фонду, в тому числі статут та зміни до 

нього, регламент засідань правління, положення про виконавчу дирекцію 

Пенсійного фонду, положення про територіальні органи Пенсійного фонду;  

обирає із своїх членів голову правління Пенсійного фонду та двох його 

заступників;  розглядає та затверджує бюджет Пенсійного фонду на наступний 

рік, зміни до нього, звіт про його виконання і протягом 10 робочих днів після їх 

затвердження подає Наглядовій раді Пенсійного фонду та надсилає Кабінету 

Міністрів України; визначає порядок надходження та обліку коштів Пенсійного 

фонду; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного 

фонду, веденням і достовірністю обліку та звітності щодо їх надходження та 

використання; вирішує питання щодо формування та використання резерву 

коштів Пенсійного фонду для забезпечення його фінансової стабільності; 

спрямовує та контролює діяльність виконавчої дирекції Пенсійного фонду та 

підвідомчих їй територіальних органів; щорічно, а також у разі потреби, 

заслуховує звіти директора виконавчої дирекції Пенсійного фонду про її 

діяльність; розглядає кандидатури та затверджує на посаду директора 
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виконавчої дирекції Пенсійного фонду, а за його поданням - заступників 

директора та керівників структурних підрозділів виконавчої дирекції Пенсійного 

фонду та начальників територіальних органів і приймає рішення про їх 

звільнення) затверджує граничну чисельність працівників виконавчої дирекції 

Пенсійного фонду, умови оплати праці працівників відповідно до 

законодавства, граничну межу адміністративних витрат та кошторис Пенсійного 

фонду на виконання функцій, покладених на виконавчу дирекцію відповідно до 

закону; подає на розгляд центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального 

захисту населення, пропозиції щодо розміру страхових внесків, коштів від 

сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування, що спрямовуються на загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування, розміру підвищення пенсії; за погодженням з Національною 

комісією з цінних паперів та фондового ринку затверджує правила інвестування 

резерву коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх 

періодах; затверджує заходи щодо підготовки і підвищення кваліфікації 

працівників виконавчої дирекції та територіальних органів Пенсійного фонду, їх 

атестації; на основі паритетності представників держави, застрахованих осіб і 

роботодавців створює комісії або робочі групи з окремих видів діяльності 

Пенсійного фонду, які діють на громадських засадах; затверджує умови і 

порядок проведення конкурсу щодо вибору аудитора та організацій, які 

здійснюють виплату і доставку пенсій; визначає уповноважений банк; 

затверджує щорічні звіти про діяльність Пенсійного фонду та оприлюднює їх у 

встановленому цим Законом порядку; за погодженням з Національною 

комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 

і центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту 

населення, затверджує порядок ведення накопичувальних пенсійних рахунків 
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учасників накопичувальної системи пенсійного страхування, форму звіту, що 

надсилається щороку учасникам накопичувальної системи пенсійного 

страхування про стан їх накопичувальних пенсійних рахунків, а також порядок 

обліку на накопичувальних пенсійних рахунках сум пені, сплачених 

роботодавцем за несвоєчасне перерахування з його вини страхових внесків до 

накопичувальної системи пенсійного страхування; здійснює інші функції, 

передбачені статутом Пенсійного фонду; 4) постанови правління та інші 

документи нормативного характеру Пенсійного фонду, що стосуються прав і 

обов'язків громадян, підлягають державній реєстрації у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України; 5) Голова правління Пенсійного 

фонду та його заступники обираються строком на два роки почергово від 

представників кожної сторони; 6) виконавчими органами правління Пенсійного 

фонду є виконавча дирекція Пенсійного фонду та підвідомчі їй територіальні 

органи; 7) виконавча дирекція Пенсійного фонду є постійно діючим виконавчим 

органом, організовує та забезпечує виконання рішень правління, діє від імені 

Пенсійного фонду в межах та в порядку, що визначаються його статутом 

та Положенням про виконавчу дирекцію Пенсійного фонду, і підзвітна 

правлінню Пенсійного фонду; 8) виконавча дирекція Пенсійного фонду та її 

територіальні органи мають право: отримувати безоплатно від органів 

державної влади, підприємств, установ і організацій незалежно від форм 

власності, виду діяльності та господарювання і від фізичних осіб - підприємців 

відомості, пов'язані з нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових 

внесків, а також інші відомості, необхідні для виконання ними функцій, 

передбачених цим Законом та іншими законами України; проводити планові та 

позапланові перевірки документів для оформлення пенсії, виданих 

підприємствами, установами та організаціями, а також поданих відомостей про 

застрахованих осіб, умови їх праці та інших відомостей, передбачених 

законодавством, для визначення права на пенсійні виплати; вимагати від 
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керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також 

від фізичних осіб усунення виявлених порушень законодавства про порядок 

нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, здійснення фінансових 

операцій з коштами Пенсійного фонду та порядок їх використання;   

застосовувати фінансові санкції та нараховувати пеню, передбачені законом, та 

умовами договорів з установами та організаціями, що здійснюють виплату 

пенсій; стягувати з платників страхових внесків несплачені суми страхових 

внесків; отримувати безоплатно від національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, інформацію про показники, що 

застосовуються для розрахунку довічних пенсій; порушувати в установленому 

законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у 

порушенні законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування; у разі виявлення порушень порядку, використання коштів 

Пенсійного фонду звертатися в установленому законом порядку до 

контролюючих та правоохоронних органів; укладати договори про добровільну 

участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування; 

здійснювати інші функції, передбачені законодавством; 9) Наглядова рада 

Пенсійного фонду створюється з метою здійснення контролю за виконанням 

Пенсійним фондом законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування, статутних завдань та цільового використання коштів Пенсійного 

фонду та здійснює такі повноваження: обирає голову Наглядової ради та двох 

його заступників; затверджує регламент своєї роботи; погоджує бюджет 

Пенсійного фонду і схвалює звіт про його виконання протягом десяти робочих 

днів з дня їх отримання та подає зауваження і пропозиції правлінню Пенсійного 

фонду; заслуховує звіти правління та виконавчої дирекції Пенсійного фонду з 

питань виконання завдань Пенсійного фонду і використання коштів Пенсійного 

фонду, дає відповідні рекомендації та ін.; 10) Головою правління Пенсійного 

фонду та його заступниками можуть бути лише особи, які мають повну вищу 
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освіту, працювали не менше п'яти років у соціальній сфері, в органах 

державного управління та/або профспілкових об'єднаннях, сфері фінансів або 

економіки та задовольняють інші кваліфікаційні вимоги, встановлені статутом 

Пенсійного фонду.  

По-третє,  згідно норм ст.ст. 71-77 розглядуваного Закону бюджет 

Пенсійного фонду – план утворення і використання цільового страхового фонду, 

що формується за рахунок страхових внесків до солідарної системи та 

надходжень з інших джерел, визначених цим Законом; джерелами 

формування коштів Пенсійного фонду є: надходження від сплати єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що 

спрямовуються на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, у 

розмірах, визначених законом, крім частини страхових внесків, що 

спрямовується до накопичувальної системи пенсійного страхування; 

інвестиційний дохід, який отримується від інвестування резерву коштів для 

покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах; кошти 

державного бюджету та цільових фондів, що перераховуються до Пенсійного 

фонду у випадках, передбачених цим Законом; кошти, сплачені виконавчій 

дирекції Пенсійного фонду за надання послуг з адміністрування 

Накопичувального фонду та послуг недержавним пенсійним фондам - суб'єктам 

другого рівня системи пенсійного забезпечення; інші надходження відповідно 

до законодавства; кошти Пенсійного фонду використовуються на: виплату 

пенсій, передбачених цим Законом; надання соціальних послуг, передбачених 

цим Законом; фінансування адміністративних витрат, пов'язаних з виконанням 

функцій, покладених на органи Пенсійного фонду; оплату послуг з виплати та 

доставки пенсій; формування резерву коштів Пенсійного фонду; з метою 

забезпечення фінансової стабільності Пенсійного фонду формується резерв 

коштів Пенсійного фонду, який складається з резерву коштів для поточних 

потреб та резерву коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в 
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майбутніх періодах, які зараховуються на окремі субрахунки одного рахунку 

Пенсійного фонду. Крім того, Пенсійний фонд України здійснює свої 

повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку 

територіальні органи.  

Варто зазначити, що реформування пенсійного законодавства пов’язують 

з неминучим реформуванням Пенсійного фонду України. Як зазначалося вище, 

передбачається створення Пенсійного фонду як неприбуткової самоврядної 

організації, що має докорінно змінити правовий статус такого фонду. Як 

зазначається у дисертаційному дослідженні, присвяченому адміністративно-

правовому статусу Пенсійного фонду України, «вдосконалення пенсійної 

системи та проведення пенсійної реформи є питанням комплексним, яке 

потребує колективних зусиль спеціалістів, у першу чергу, з фінансового права, а 

також з економіки, права соціального забезпечення та адміністративного 

права. Вважаємо, що саме врахування взаємопов’язаних рекомендацій 

спеціалістів із зазначених галузей сприятиме вирішенню проблем у сфері 

пенсійного забезпечення, у тому числі і в діяльності Пенсійного фонду України» 

[148, с. 148].    Слід підкреслити, що в умовах сьогодення,  статус Пенсійного 

фонду України тяжіє до самоврядної фінансової установи.  

 Варто також відзначити, що Пенсійний фонд України спрямовує свою діяльність 

у забезпечення розвитку пенсійного страхування та виступає одним із учасників  

відповідних правовідносин. У юридичній літературі відзначається, що 

правовідносини із загальнообов’язкового державного пенсійного страхування 

можна визначити як врегульовані нормами права соціального забезпечення 

суспільні відносини, що виникають між суб’єктами системи 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування щодо надання 

матеріального забезпечення і соціальних послуг за рахунок Пенсійного та 

Накопичувального фондів України, які формуються шляхом сплати страхових 
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внесків роботодавцями, застрахованими особами, а також інших джерел, 

передбачених законом [149, с. 9].  

Доречно відзначити, що правовий статус Пенсійного фонду України 

визначається  до певної міри конкретизується на підставі Указу Президента 

України «Про Положення про Пенсійний Фонд України» [120], Постанови 

Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280 «Про затвердження 

Положення про Пенсійний фонд України» [128].  Одначе, змістовний аналіз цих 

актів законодавства дозволяє зробити такі застереження: 1) розглядуваний Указ 

трактує правовий статус Пенсійного фонду України як центрального органу 

виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом 

Міністрів України через Міністра соціальної політики України; 2) Пенсійний 

фонд України входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує 

реалізацію державної політики з питань пенсійного забезпечення та ведення 

персоніфікованого обліку надходжень від сплати єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування; 3) розглядувана 

Постанова  передбачає, що Пенсійний фонд України є центральним органом 

виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом 

Міністрів України через Міністра соціальної політики, що реалізує державну 

політику з питань пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які 

підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню; 4) за 

змістом розглядуваного Указу  прикметною особливість правового статусу 

Пенсійного фонду України є здійснення ним нормотворчої діяльності, за 

змістом розглядуваного Указу ураховуючи наступне: а) Пенсійний фонд України 

під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому 

порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і 

службами, утвореними Президентом України, з органами місцевого 

самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних 

організацій, підприємствами, установами, організаціями, а також 
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всеукраїнськими об'єднаннями профспілок, всеукраїнськими об'єднаннями 

роботодавців; б) Пенсійний фонд України у межах своїх повноважень, на основі 

і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента 

України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства та доручень 

Міністра видає акти організаційно-розпорядчого характеру, які Голова 

правління Пенсійного фонду України підписує та організовує і контролює їх 

виконання; в) проекти нормативно-правових актів Пенсійного фонду України 

погоджуються з Міністерством соціальної політики України; г) нормативно-

правові акти Пенсійного фонду України підлягають державній реєстрації в 

порядку, встановленому законодавством. 

Такий підхід повною мірою не ураховує вимоги ст. 58 Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». До того ж, 

принагідно відзначити, що за змістом положень ст.ст.6,19 Конституції України  

органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої 

повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів 

України.    

З огляду на вище викладене видається необхідним гармонізувати 

положення Указу Президента України «Про Положення про Пенсійний Фонд 

України», Постанови Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280 

«Про затвердження Положення про Пенсійний фонд України» із нормами 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». 

Також варто підкреслити, що нормативно-правові акти Пенсійного фонду 

посідають важливе місце у системі джерел пенсійного права [150, с. 98–101].  

З правової точки зору, нормативно-правові акти Пенсійного фонду 

України є важливою та концептуальною частиною системи підзаконних 

нормативно-правові акти, які ухвалюються компетентними органами 

Пенсійного фонду України  з питань пенсійного забезпечення, у тому числі   

пенсійного страхування, у порядку передбаченому законодавством.  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Варто наголосити, що нормотворча активність Пенсійного фонду України 

спрямована на виконання покладених на нього завдань та повноважень.  

Постановою Правління Пенсійного фонду України  від 25 листопада 2005 

року №22-1 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів 

для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» [151] визначено порядок 

подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій 

відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування». Зазначеним Порядком передбачено наступні особливості:  заява 

про призначення пенсії непрацюючим особам, а також членам сім’ї у зв’язку з 

втратою годувальника подається заявником особисто або через представника, 

який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, 

безпосередньо до управління Пенсійного фонду України у районі, місті, районі у 

місті, об’єднаного управління  за місцем проживання (реєстрації); у разі якщо 

особа, якій призначається пенсія, не досягла повноліття або є недієздатною, 

заява подається батьками, усиновителями, батьками-вихователями, 

прийомними батьками, патронатними вихователями, опікунами, 

піклувальниками за місцем їх проживання (реєстрації), представниками 

закладів (органів опіки і піклування), які виконують функції опікунів і 

піклувальників за місцезнаходженням таких закладів (органів); заява про 

призначення пенсії працюючим особам, а також членам сім’ї у зв’язку з втратою 

годувальника подається заявником до органу, що призначає пенсію, через 

уповноважену посадову особу підприємства, установи, організації  за 

місцезнаходженням такого підприємства, установи або організації. За 

бажанням особи така заява може бути подана особисто за місцем проживання 

(реєстрації) або через представника, який діє на підставі виданої йому 

довіреності, посвідченої нотаріально, або законного представника; заява про 

переведення з одного виду пенсії на інший, про перерахунок пенсії, про 
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виплату пенсії у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання за кордон, 

поновлення виплати пенсії, про припинення перерахування пенсії на 

банківський рахунок та отримання пенсії за місцем фактичного проживання, 

про виплату частини пенсії на непрацездатних членів сім’ї особи, яка перебуває 

на повному державному утриманні, про виплату пенсії за довіреністю, термін 

дії якої більше одного року, через кожний рік дії такої довіреності, подається 

пенсіонером особисто або його законним представником до органу, що 

призначає пенсію, за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії, а 

пенсіонерами, які зареєстровані на території АРК та м. Севастополя і не 

отримують пенсії від уповноважених органів Російської Федерації, - до органу, 

що призначає пенсію, визначеного Пенсійним фондом України; у заяві про 

виплату частини пенсії непрацездатним членам сім’ї особи, яка знаходиться на 

повному державному утриманні, вказується адреса одержувача цієї частини 

пенсії; заява про виплату недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера 

подається особою до органу, що призначає пенсію, в якому померлий 

пенсіонер перебував на обліку як одержувач пенсії; заяву до органу, що 

призначає пенсію, про запит пенсійної справи особи, яка потребує опіки 

(піклування), якій опікуна (піклувальника) не призначено і яка перебуває на 

довготривалому лікуванні у закладі охорони здоров’я, подає адміністрація 

цього закладу; звернення за призначенням пенсії може здійснюватися в будь-

який час після виникнення права на пенсію або не раніше ніж за місяць до 

досягнення пенсійного віку; днем звернення за призначенням пенсії вважається 

день прийняття органом, що призначає пенсію, відповідної заяви; якщо заява 

пересилається поштою (крім випадків призначення (поновлення) пенсій), днем 

звернення за пенсією вважається дата, що зазначена на поштовому штемпелі 

місця відправлення заяви; до заяви про призначення пенсії за віком додаються 

такі документи: а) документ про присвоєння реєстраційного номера облікової 

картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання 
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відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника  

податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку у паспорті) 

або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування; 

б) документи про стаж [152, с. 7–12]; в) для підтвердження заробітної плати 

відділом персоніфікованого обліку надаються індивідуальні відомості про 

застраховану особу за період з 01 липня 2000 року; г) документи про місце 

проживання (реєстрації) особи; ґ) документи, які засвідчують особливий статус 

особи ( посвідчення особи з інвалідністю війни, довідка МСЕК про  визнання 

особи інвалідом унаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при захисті 

Батьківщини або при виконанні інших обов’язків військової служби (службових 

обов'язків), під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення або внаслідок захворювання, пов’язаного з 

перебуванням на фронті, виконанням інтернаціонального обов’язку тощо); д) 

документ уповноваженого органу Російської Федерації про те, що особі не 

призначалась пенсія за місцем реєстрації на території АРК та м. Севастополя, та 

особисту декларацію про відсутність громадянства держави-окупанта тощо.  

Постановою Правління Пенсійного фонду України  від 22 грудня 2014 року № 

28-2 «Положення про управління Пенсійного фонду України в районах, містах, 

районах у містах, а також про об'єднані управління» [153] затверджено 

Положення  про управління Пенсійного фонду України в районах, містах, 

районах у містах, а також про об'єднані управління. Зокрема, цією Постановою  

встановлено, що основними завданнями управління є: реалізація державної 

політики з питань пенсійного забезпечення; ведення обліку осіб, які підлягають 

загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню; виконання 

інших завдань, визначених законом. При цьому, управління відповідно до 

покладених на нього завдань: забезпечує додержання підприємствами, 

установами, організаціями незалежно від форми власності та громадянами 

України, іноземцями та особами без громадянства, які на законних підставах 
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перебувають на території України, вимог актів законодавства про пенсійне 

забезпечення; забезпечує надходження від сплати збору на обов’язкове 

державне пенсійне страхування, інших коштів, ведення обліку їх надходжень та 

платників відповідно до законодавства; забезпечує ведення в районі (місті) 

реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового 

державного соціального страхування та у складі цього реєстру - реєстру 

платників страхових внесків до солідарної системи загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування, своєчасне внесення відомостей до них, їх 

використання, контроль за достовірністю відомостей, поданих до реєстру 

застрахованих осіб, та автоматизовану обробку інформації; призначає (здійснює 

перерахунок) і виплачує пенсії, щомісячне довічне грошове утримання суддям у 

відставці, допомогу на поховання та інші виплати відповідно до законодавства; 

забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій, 

щомісячного довічного утримання суддям у відставці, допомоги на поховання 

та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів 

Фонду та інших джерел, визначених законодавством; надає застрахованим 

особам інформацію, що міститься на їх персональних облікових картках у 

реєстрі застрахованих осіб; проводить за вимогою страхувальників звірення сум 

нарахування та сплати страхових внесків, інших платежів, надає їм інформацію, 

визначену законодавством, та ін. 

Постановою Правління Пенсійного фонду України  від 03 листопада 2017 

року №26-1 «Про порядок оформлення, виготовлення та видачі документів, що 

підтверджують призначення особі пенсії» [154] передбачено, що: 1) пенсійні 

посвідчення виготовляються на підставі заяви на виготовлення пенсійного 

посвідчення  особи, якій призначено пенсію, що подається до територіального 

органу Пенсійного фонду України за місцем перебування особи на обліку як 

одержувача пенсії; 2) у разі якщо особа, якій призначається пенсія, не досягла 

повноліття або є недієздатною, заява на виготовлення пенсійного посвідчення 
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подається батьками, усиновлювачами, батьками-вихователями, прийомними 

батьками, патронатними вихователями, опікунами, піклувальниками за місцем 

їх проживання/перебування, представниками закладів (органів опіки і 

піклування), які виконують функції опікунів і піклувальників, за 

місцезнаходженням таких закладів (органів); 3)пенсійні посвідчення 

виготовляються у паперовій формі або у вигляді платіжної картки, яка 

одночасно є пенсійним посвідченням, містить графічну та електронну 

інформацію про власника, ключі електронного цифрового підпису; 3) 

внутрішньо переміщеним особам, яким призначено пенсію, видаються платіжні 

картки, які одночасно є пенсійним посвідченням; 4) особам, яким видано 

електронне пенсійне посвідчення, пенсійне посвідчення в паперовій формі не 

видається; 5) у разі якщо пенсійне посвідчення стало непридатним для 

користування, втрачено, особі призначено інший вид пенсії або змінилися 

обставини здійснення опіки та піклування (змінився законний представник чи 

його звільнено від повноважень, поновлено цивільну дієздатність одержувача 

пенсії тощо), за заявою одержувача пенсії видається нове посвідчення, про що 

робиться відмітка у пенсійній справі; 6) заміна пенсійного посвідчення 

здійснюється за процедурою, визначеною для виготовлення пенсійного 

посвідчення. При заміні пенсійного посвідчення одержувач пенсії повертає 

органу Пенсійного фонду України попередньо видане пенсійне посвідчення за 

наявності, електронне пенсійне посвідчення - банку, які знищуються 

відповідним органом Пенсійного фонду України або банком; 7) пенсійне 

посвідчення підлягає знищенню у випадку виявлення помилки в записах, 

скасування рішення про призначення пенсії, якщо пенсія призначена на підставі 

документів, що містять недостовірні відомості, а також у випадках втрати 

придатності пенсійного посвідчення для користування або смерті власника. 

Важливим джерелом пенсійного права України є постанова Правління 

Пенсійного фонду України «Про затвердження Порядку підтвердження періодів 
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роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на 

пільгових умовах або за вислугу років» [155]. 

Варто  відзначити, що у контексті проведення пенсійної реформи, 

оптимізації правового статусу Пенсійного фонду України, реформування 

пенсійного забезпечення в Україні має проводитися з урахуванням положень 

ст. 419 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони, Сторони посилюють діалог та співробітництво щодо 

забезпечення гідної праці, політики зайнятості, безпечних та здорових умов 

праці, соціального діалогу, соціального захисту, соціального залучення, 

гендерної рівності та недискримінації. Крім того у ст. 420 розглядуваної Угоди 

передбачено, що таке співробітництво спрямоване на досягнення низки цілей, 

серед яких: посилення рівня соціального захисту та модернізації систем 

соціального захисту, зокрема щодо якості, доступності та фінансової 

стабільності; скорочення бідності та посилення соціальної єдності; подолання 

дискримінації в усіх її формах та проявах [156]. 

Відповідно до Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, 

на 2014–2017 роки Пенсійний фонд України визначено відповідальним органом 

з Української Сторони за виконання таких заходів як «Підтримання діалогу з 

державами-членами ЄС з питання захисту прав трудових мігрантів – громадян 

України, а також щодо укладення міжнародних договорів з питань соціального 

забезпечення» та «проведення заходів щодо лібералізації умов заснування 

підприємницької діяльності» [157]. 

Таким чином, нормативно-правові акти Пенсійного фонду України – це 

нормативно-правові акти, які ухвалюються компетентними органами 

Пенсійного фонду України  з питань пенсійного забезпечення, у тому числі   
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пенсійного страхування, у порядку передбаченому законодавством. Основними 

ознаками нормативно-правових Пенсійного фонду України є наступні: 

видаються відповідно до Конституції та законів України, нормативно-правових 

актів Президента України та Кабінету Міністрів України; належать до системи 

підзаконних нормативно-правових актів; відповідають завданням та 

повноваженням Пенсійного фонду України; спрямовані на забезпечення 

ефективності, дієвості, доступності права на пенсійне забезпечення та інших 

тісно пов’язаних із ним прав; підлягають державній реєстрації; підлягають 

моніторингу, нагляду та контролю. 

Ураховуючи зазначене, основними тенденціями удосконалення 

нормативно-правових актів Пенсійного фонду України є наступні: 

1) спрямованість їх на проведення в Україні пенсійної реформи на основі 

консолідації зусиль суспільства та держави; 2) забезпечення належних, 

ефективних та доступних механізмів виконання положень Конституції, законів 

України, нормативно-правових актів Президента України та Кабінету Міністрів 

України; 3) забезпечення ефективного функціонування  системи пенсійного 

забезпечення, у тому числі пенсійного страхування; 4) посилення дієвості, 

ефективності, доступності реалізації, гарантування, правової охорони права на 

пенсійне забезпечення та тісно пов’язаних із ним прав; 5) сприяння 

повноцінному функціонуванню трирівневої системи пенсійного забезпечення; 

6) удосконалення механізмів державного нагляду на контролю; 7) 

удосконалення механізмів судового та громадського контролю.    

 

2.4 Рішення органів судової влади у системі джерел пенсійного права 

 

Утвердження ефективної та дієвої системи джерел пенсійного права тісно 

пов’язано із визначення у ній місця рішень органів судової влади, що є 

об’єктивним виразом її  розвитку, з урахуванням національного  та 
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міжнародного досвіду.  Варто відзначити, що рішення судової гілки влади 

спрямовані на: 1) забезпечення  розвитку судової гілки влади в умовах реформи 

правосуддя [52]; 2) забезпечення механізмів реалізації права на справедливий 

суд; 3) забезпечення захисту прав та інтересів; 4) здійснення судового 

(конституційного) контролю.  

Насамперед, варто наголосити, що визнання рішень органів судової гілки 

влади пов’язано із конституційним визнанням принципу верховенства права, а 

також права кожного на захист своїх прав.  У статті 8 Конституції України 

закріплено принцип верховенства права, а статті  55 Основного Закону України 

декларує, що права і свободи людини і громадянина захищаються судом. При 

цьому, захист прав та свобод пов’язано із низкою інших конституційних прав: 

право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб; право 

звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини; право звернутись із конституційною скаргою до Конституційного 

Суду України з підстав, установлених цією Конституцією, та у порядку, 

визначеному законом; право після використання всіх національних засобів 

юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних 

міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних 

організацій, членом або учасником яких є Україна; право будь-якими не 

забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і 

протиправних посягань. У цьому, контексті судовий захист, видається найбільш 

ефективним. Особливого значення судовий захист набуває по відношенню до 

функціонування системи джерел пенсійного права, яка залишається складною 

та суперечливою. У юридичній літературі дослідники проблем застосування 

пенсійного законодавства неодноразово звертали увагу на значення судової 

практики як емпіричного матеріалу правозастосування. Як зазначається, саме 

судова практика «вказує на найбільш дискусійні проблеми застосування, дає 
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змогу зрозуміти, які положення законодавства містять прогалини чи колізії» 

[158, с. 266].  Одначе, місце рішень органів судової в системі джерел 

національного права досі залишається дискусійним. Питання щодо 

прецедентного характеру рішень Конституційного Суду України, Верховного 

Суду України, а також узагальнень судової практики останнім часом стають 

предметом наукових досліджень все частіше.  

Проте національний та зарубіжний досвід свідчить про центральне місце 

суду в системі органів, що забезпечують захист прав громадян [159, с. 102], в 

тому числі й пенсійних. Вивчення досвіду зарубіжних країн щодо врахування та 

власне визначення місця судової практики у системі джерел пенсійного права 

дає можливість зробити висновок про величезне значення «опрацювання» 

нормативного матеріалу судами, вироблення певної практики 

правозастосування у сфері пенсійного забезпечення з наступною ґрунтовною 

систематизацією у формі кодифікації загального та спеціального законодавства. 

Показовим у цьому відношенні є досвід Німеччині, в якій у п’ятдесятих роках 

минулого століття було утворено систему спеціалізованих соціальних судів, що 

розглядали в тому числі й питання пенсійного забезпечення. Зрештою у 1969 

році було розроблено концепцію кодифікації соціально-забезпечувального 

законодавства саме з урахуванням понад десятирічної практики роботи 

спеціалізованих соціальних судів.  

Водночас, ураховуючи втілювану судову реформу в Україні роль рішень 

органів судової гілки влади спостерігається тенденція до подальшого її 

зміцнення. Разом з тим, процес реформування має також негативну сторону, 

яка проявляється у збільшенні нормативно-правових актів, ускладненні системи 

пенсійного забезпечення, що створює об’єктивні та суб’єктивні передумови для 

укладення правозастосування, в тому числі судами. Адже кількість позовів 

щодо захисту пенсійних прав невпинно зростає [160, с. 123–130].  
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Можна погодитися з думкою В. Кузьмишина, який вказує, що поява 

такого масиву спорів щодо соціальних виплат за різними видами соціального 

забезпечення досягла критичної межі та паралізувала діяльність 

адміністративної юстиції. Натомість настановами Європейського суду з прав 

людини, наданими у пілотних рішеннях, рекомендовано не допускати 

нагромадження в реєстрі суду справ, у яких йдеться про аналогічні порушення 

прав, які суд повинен захищати, оскільки це заважає ефективному розгляду 

інших справ. Більше того, в накопичених «соціальних» справах відсутній 

правовий спір, а сотні тисяч таких справ є наслідками адміністративної практики 

органів державної влади [161, с. 26–30]. 

В юридичній літературі зазначається, що «ураховуючи сучасний стан 

законодавства, справедливе адміністративне судочинство, ефективний захист 

прав і свобод людини, а також неухильне слідування принципу верховенства 

права не можливе без використання судових рішень як джерела сучасного 

адміністративного права. Безумовно, це лише субсидіарне джерело, яке не 

створює нові юридичні акти, а лише конкретизує або доповнює їх» [162, с. 297–

301].  

Піднесення в Україні судової гілки влади, зумовлює процеси щодо  

поступового визнання окремих рішень джерелом права.  Це також пояснюється 

глобалізаційними  процесами, а також на процеси гармонізації законодавства  

України та ЄС, які  посилюють тенденції до  підвищення ролі рішень органів 

судової влади у системі джерел права, в тому числі й пенсійного. Як стверджує 

Л. І. Харитонова, в наш час є всі підстави для переходу від повного заперечення 

судового прецеденту в сучасному українському праві, в тому числі і в праві 

соціального забезпечення, до серйозного вивчення його ролі в різноманітних 

сферах правової дійсності [163, с. 56–57]. У висновках до своєї публікації, Л. І. 

Харитонова стверджує, що судова практика вже є джерелом права. До джерел 

права автор відносить рішення Конституційного Суду України, нормативне 
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тлумачення Пленуму Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів, 

рішення ЄСПЛ [163, с. 60]. З таких твердженням частково можна погодитися, 

оскільки така позиція не ураховує рішень судів адміністративної юрисдикції.  

Принагідно також підкреслити, що за змістом норм ст. 13 Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» судове рішення, яким закінчується розгляд 

справи в суді, ухвалюється іменем України. При цьому, судові рішення, що 

набрали законної сили, є обов’язковими до виконання всіма органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та 

службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об’єднаннями на 

всій території України. Обов’язковість урахування (преюдиційність) судових 

рішень для інших судів визначається законом. За таких обставин, можна 

зробити висновок, що законодавець йде по активному шляху  визнання рішень 

суду джерелом права. 

У системі джерел пенсійного права, достатнього важливого значення 

набувають рішення Конституційного Суду України [58]. Потрібно погодитися з 

думкою професора О. М. Ярошенка, що юрисдикційна природа 

Конституційного Суду України не підлягає сумніву, адже він виходить за межі 

тлумачення і застосування фундаментальних норм, розвиває конституційно-

правову доктрину, законодавство, пропонуючи власне розуміння тих чи інших 

положень Конституції України [164, с. 228]. 

За змістом норм ст. 147-153 Конституції України,  конституційний 

правовий статус Конституційного Суду України має такі особливості: 1) вирішує 

питання про відповідність Конституції України законів України та у 

передбачених цією Конституцією випадках інших актів, здійснює офіційне 

тлумачення Конституції України, а також інші повноваження відповідно до цієї 

Конституції; діяльність ґрунтується на принципах верховенства права, 

незалежності, колегіальності, гласності, обґрунтованості та обов’язковості 

ухвалених ним рішень i висновків; 2) незалежність і недоторканність судді 
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гарантуються Конституцією і законами України; 3) до повноважень 

Конституційного Суду України належить: 3.1) вирішення питань про 

відповідність Конституції України (конституційність): законів та інших правових 

актів Верховної Ради України; актів Президента України; актів Кабінету Міністрів 

України; правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;  3.2)  

провадить офіційне тлумачення Конституції України; 3.3) здійснення інших 

повноважень, передбачених Конституцією України; 4) вирішує питання про 

відповідність Конституції України (конституційність) закону України за 

конституційною скаргою особи, яка вважає, що застосований в остаточному 

судовому рішенні в її справі закон України суперечить Конституції України. 

Конституційна скарга може бути подана в разі, якщо всі інші національні засоби 

юридичного захисту вичерпано; 5) рішення та висновки, ухвалені 

Конституційним Судом України, є обов’язковими, остаточними і не можуть бути 

оскаржені; 6) закони та інші акти за рішенням Конституційного Суду України 

визнаються неконституційними повністю чи в окремій частині, якщо вони не 

відповідають Конституції України або якщо була порушена встановлена 

Конституцією України процедура їх розгляду, ухвалення або набрання ними 

чинності; 7) закони, інші акти або їх окремі положення, що визнані 

неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом 

України рішення про їх неконституційність, якщо інше не встановлено самим 

рішенням, але не раніше дня його ухвалення. 

Конституційний Суд України  здійснює активну діяльність  з питань соціального 

(пенсійного) законодавства.  

На підставі Рішення Конституційного Суду України у справі за 

конституційним зверненням громадянина Сердюка Вадима Леонідовича щодо 

офіційного тлумачення положень частини третьої статті 63 Закону України «Про 

пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших 

осіб» від 13 травня 2015 року № 4-рп/2015 [165] було встановлено, що 
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положення першого речення частини третьої статті 63 Закону України «Про 

пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших 

осіб»  від 9 квітня 1992 року № 2262-ХІІ з наступними змінами, згідно з якими 

«усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв’язку зі 

зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних 

категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим 

Законом, або у зв’язку із введенням для зазначених категорій осіб нових 

щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, 

підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством», в аспекті 

порушених у конституційному зверненні питань необхідно розуміти так, що до 

встановлених виключно законами України нових щомісячних додаткових видів 

грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, на 

підставі введення яких усі призначені за цим законом пенсії підлягають 

перерахунку, належать лише надбавки, доплати, підвищення. 

На підставі Рішення Конституційного Суду України у справі за 

конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) положень другого речення частини 

сьомої статті 43, першого речення частини першої статті 54 Закону України «Про 

пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших 

осіб» від  20 грудня 2016 року № 7-рп/2016 [166]. На підставі цього Рішення  

було визнано неконституційними  норми положення Закону України «Про 

пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших 

осіб»  від 9 квітня 1992 року № 2262-XII [104], зокрема:  частини сьомої статті 43, 

згідно з якими максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, 

підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі 

заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених 

законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають 

особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2262-12/paran447#n447
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2262-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2262-12/paran329#n329
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прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність; 

тимчасово, у період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року, максимальний 

розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової 

грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та 

інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до 

надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною) не може перевищувати 10740 гривень; першого 

речення частини першої статті 54, відповідно до яких тимчасово, у період з 1 

січня 2016 року по 31 грудня 2016 року, особам (крім інвалідів I та II груп, 

інвалідів війни III групи, ветеранів військової служби та учасників бойових дій, 

осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), які працюють на посадах та на 

умовах, передбачених законами України «Про державну службу», «Про 

прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», призначені пенсії/щомісячне 

довічне грошове утримання не виплачуються. 

На підставі Рішення Конституційного Суду України у справі за 

конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) Закону України «Про всеукраїнський 

референдум» [113] від 26 квітня 2018 року №4-р/20 було визнано Закон 

України «Про всеукраїнський референдум» неконституційним. Значимість цього 

рішення Конституційного Суду України пов’язано із делегітимізацією рішень 

всеукраїнського референдуму. Цілком закономірно, що це унеможливить 

ухвалення законів через всеукраїнський референдум без відповідного 

законодавчого базису.  Досліджуючи питання захисту соціальних прав людини 

Конституційним Судом України, українські вчені вказують на наступні варіанти 

обмеження прав людини: 1) принципова допустимість звуження змісту та 

обсягу соціальних прав людини під час прийняття нових або внесення змін до 

чинних законів; 2) недопустимість такого звуження; 3) тимчасова допустимість 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2262-12/paran400#n400
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran149#n149
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1697-18
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1697-18
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1402-19
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звуження соціальних прав людини [167, с. 30–37 та ін.]. Безперечно, та 

обставина, що Україна започаткувала та активізує реформу правосуддя, 

очевидно має бути посилено авторитет рішень Конституційного суду України, 

розширено їх конституційні повноваження щодо здійснення конституційного 

контролю [168, с. 18–23]. 

Таким чином, рішення Конституційного Суду України у сфері пенсійного 

забезпечення – це рішення ухвалені  Конституційним Судом України відповідно 

до його повноважень, з метою визначення конституційності 

(неконституційності) окремих актів законодавства (окремих положень)  у сфері  

пенсійного забезпечення та/або офіційного тлумачення Конституції України.     

Основними ознаками рішень Конституційного Суду України у сфері  пенсійного 

забезпечення є наступні: забезпечують функціонування інституту 

конституційного контролю; відповідають повноваженням Конституційного Суду 

України; спрямовані на перевірку конституційності (неконституційності) норм 

Конституції, законів та інших окремих актів законодавства (їх окремих 

положень) у сфері  пенсійного забезпечення та/або офіційного тлумачення 

Конституції України; провадять перевірку конституційності закону на підставі 

конституційної скарги; мають обов’язковий характер та не можуть бути 

оскаржені, є остаточними; можуть впливати  на чинність окремих джерел 

пенсійного права; можуть трактуватись як допоміжні (факультативні) джерела  

пенсійного права. 

У контексті реформи правосуддя, якісно нових змін зазнає правовий 

статус Верховного Суду. За змістом ст. 125 Конституції України судоустрій в 

Україні будується за принципами територіальності та спеціалізації і 

визначається законом. При цьому, Верховний Суд є найвищим судом у системі 

судоустрою України. Також законодавець встановлює, що  з метою захисту 

прав, свобод та інтересів особи у сфері публічно-правових відносин діють 

адміністративні суди. 
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Норми Закону України «Про судоустрій і статус суддів», розвиваючи 

конституційно-правовий статус Верховного Суду  встановлює, що:  по-перше, 

Верховний Суд є найвищим судом у системі судоустрою України, який 

забезпечує сталість та єдність судової практики у порядку та спосіб, визначені 

процесуальним законом;  по-друге, висновки щодо застосування норм права, 

викладені у постановах Верховного Суду, є обов’язковими для всіх суб’єктів 

владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-

правовий акт, що містить відповідну норму права; по-третє,  Верховний Суд: 1) 

здійснює правосуддя як суд касаційної інстанції, а у випадках, визначених 

процесуальним законом, - як суд першої або апеляційної інстанції, в порядку, 

встановленому процесуальним законом; 2) здійснює аналіз судової статистики, 

узагальнення судової практики; 3) надає висновки щодо проектів законодавчих 

актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання 

судових рішень та інших питань, пов’язаних із функціонуванням системи 

судоустрою; 4) надає висновок про наявність чи відсутність у діяннях, у яких 

звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; 

5) вносить за зверненням Верховної Ради України письмове подання про 

неспроможність виконання Президентом України своїх повноважень за станом 

здоров’я; 6) звертається до Конституційного Суду України щодо 

конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного 

тлумачення Конституції України;  7) забезпечує однакове застосування норм 

права судами різних спеціалізацій у порядку та спосіб, визначені 

процесуальним законом; 8) здійснює інші повноваження, визначені законом.  

Практика Верховного Суду поступово наповнюється зразковими 

рішеннями в адміністративних справах щодо реалізації громадянами права на 

пенсію. Одним із прикладів зразкових рішень є Рішення Верховного Суду від 

04.04.2018 № № 822/524/18 (№ Пз/9901/23/18) – щодо переведення з пенсії по 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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інвалідності на пенсію державного службовця [169].  Досліджуючи це рішення 

Верховного Суду, варто відзначити таке:  

по-перше, позивачка звернулася до суду з позовом до Кам'янець-

Подільського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Хмельницької 

області про:  1) визнання протиправною відмови Кам'янець-Подільського 

об'єднаного управління Пенсійного фонду України Хмельницької області 

здійснити переведення позивачки з пенсії по інвалідності на пенсію державного 

службовця; 2) зобов'язання Кам'янець-Подільського об'єднаного управління 

Пенсійного фонду України Хмельницької області призначити позивачці з 

31.01.2018 пенсію державного службовця відповідно до ст. 37 Закону України 

«Про державну службу» №3723 в розмірі 60% від заробітку, зазначеного в 

довідці від 31.01.2018 №1868/06; 3) зобов'язання Кам'янець-Подільського 

об'єднаного управління Пенсійного фонду України Хмельницької області з 

31.01.2018 здійснювати нарахування і виплату позивачці пенсії державного 

службовця відповідно до ст. 37 Закону України «Про державну службу» № 3723 

в розмірі 60% від заробітку зазначеного в довідці від 31.01.2018 № 1868/06;  

по-друге, розглядаючи дану зразкову справу, Верховний Суд 

неодноразово у своїй оцінці обставин справи посилався на рішення 

Конституційного Суду України, зокрема щодо питання недопустимості звуження 

та скасування прав і свобод людини (Рішення від 22.09.2005 № 5-рп/2005), а 

також щодо встановлення державою видів і розмірів соціальних послуг та 

виплат потерпілим з урахуванням її фінансових можливостей (Рішення від 

08.10.2008 № 20-рп/2008);  

по-третє, Верховний Суд робить висновок, що одним з визначальних 

елементів у регулюванні суспільних відносин у соціальній сфері є додержання 

принципу пропорційності між соціальним захистом громадян та фінансовими 

можливостями держави, а також гарантування права кожного на достатній 

життєвий рівень а, тому  передбачені законами соціально-економічні права не 
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є абсолютними. Механізм реалізації цих прав може бути змінений державою, 

зокрема, через неможливість їх фінансового забезпечення шляхом 

пропорційного перерозподілу коштів з метою збереження балансу інтересів 

усього суспільства;  

по-четверте, за результатом розгляду справи як зразкової Верховний Суд 

дійшов таких правових висновків: 1) після 01.05.2016 (дата набрання чинності 

Законом України від 10.12.2015 № 899 «Про державну службу») зберігають 

право на призначення пенсії державного службовця відповідно до ст. 37 Закону 

України від 16.12.1993 № 3723 «Про державну службу» лише ті особи, які 

мають стаж державної служби, визначений п. 10, 12 Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України від 10.12.2015 № 899 «Про державну службу», та 

мають передбачені ч. 1 ст. 37 Закону України від 16.12.1993 № 3723 «Про 

державну службу» вік і страховий стаж.  

Отже, особи з числа державних службовців, яким встановлено 

інвалідність, з 01.05.2016 р. втратили право на призначення пенсії по 

інвалідності державного службовця у розмірах, визначених ч. 1 ст. 37 Закону 

України «Про державну службу» (1993 р.). Водночас, такі особи зберегли право 

на призначення пенсії по інвалідності відповідно до Закону України «Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Таким чином, 

Верховний Суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення 

даного позову. Однак щодо застосування даного зразкового рішення як 

джерела права потрібно зазначити, що Верховний Суд у своєму рішенні 

визначив низку ознак цієї типової справи, зокрема: а) позивач – особа, яка 

займає (або займала) посаду держслужби та якій встановлена інвалідність; б) 

відповідач – територіальний орган Пенсійного фонду України; в) предмет спору 

– вимога зобов’язати відповідача призначити пенсію по інвалідності 

державного службовця відповідно до ст. 37 Закону України «Про державну 

службу» (1993 р.) [169].  
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Теоретико-правовий аналіз розглядуваного рішення Верховного Суду 

дозволяє констатувати: 1) рішення Верховного Суду в зразковій справі буде 

обов’язковим для врахування судами під час розгляду усіх типових справ, що 

відповідають визначеним ознакам; 2) висновки Верховного Суду, викладені у 

його постановах щодо застосування тої чи іншої норми права, є обов’язковими 

для усіх органів державної влади, що застосовують нормативно-правовий акт, 

що містить дану норму права. 

Крім того, у постанові Верховного Суду України від 8 липня 2015 р. у 

справі № 21-1486а15 викладено правову позицію щодо визначення розміру 

заробітної плати, з якої відбувається розрахунок пенсії [170]. Так, у грудні 2014 

р. позивач звернувся до відповідача (управління Пенсійного фонду України) із 

заявою за перерахунком пенсії, до якої додав довідку Державної фінансової 

інспекції Чернігівської області від 1 грудня 2014 р. № 190 про складові його 

заробітної плати за період з 1 вересня 2007 р. по 30 вересня 2009 р. У додану 

довідку включено виплати, на які нараховувалися страхові внески на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, зокрема, суми 

матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги на вирішення 

соціально-побутових питань та індексації заробітної плати. Слід підкреслити, що 

висновок судів попередніх інстанцій про те, що суми матеріальної допомоги на 

оздоровлення, матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових 

питань та індексації заробітної плати, з яких були фактично нараховані та 

сплачені страхові внески або збір на обов’язкове державне пенсійне 

страхування, враховуються в заробіток (дохід) застрахованої особи для 

обчислення пенсії, незалежно від того, чи входять вони до структури заробітної 

плати, відповідає правовій позиції, висловленій колегією суддів Судової палати 

в адміністративних справах Верховного Суду України, зокрема, у постанові від 

14 травня 2013 р. (справа № 21-125а13) [171], що у поданій заяві позивачем не 

оспорювалася. 
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Таким чином, можна констатувати, що рішення Верховного Суду у сфері  

пенсійного забезпечення – це рішення ухвалені  Верховним Судом відповідно 

до його повноважень, які містять висновки щодо застосування норм пенсійного 

права та є обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень, які 

застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт у сфері пенсійного 

забезпечення. 

Основними ознаками рішень  Верховного Суду у сфері пенсійного забезпечення 

є наступні: забезпечують функціонування інституту судового контролю; 

відповідають повноваженням Верховного Суду; містять висновки щодо 

застосування норм пенсійного права; визначають особливості застосування 

нормативних актів у сфері пенсійного забезпечення; мають обов’язків характер 

для суб’єктів владних повноважень та, як привило,  не можуть бути оскаржені; 

можуть впливати  на чинність окремих джерел пенсійного права; можуть 

трактуватись як допоміжні (факультативні) джерела  пенсійного права. 

Слід відзначити, що за змістом Кодексу адміністративного судочинства 

України (статті 3,17, 242, 264-265): 1) завданням адміністративного судочинства 

є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері 

публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та 

інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку 

суб’єктів владних повноважень; 2) юрисдикція адміністративних судів 

поширюється на справи у публічно-правових спорах, зокрема: спорах фізичних 

чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його 

рішень (нормативно-правових актів чи індивідуальних актів), дій чи 

бездіяльності, крім випадків, коли для розгляду таких спорів законом 

встановлено інший порядок судового провадження; спорах між суб’єктами 

владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері 

управління, у тому числі делегованих повноважень тощо; 3) рішення суду 

повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і 
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обґрунтованим; 4) законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм 

матеріального права при дотриманні норм процесуального права;  

5)обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно 

з’ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, 

які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам 

учасників справи; 6)  право оскаржити нормативно-правовий акт (органів 

виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів 

місцевого самоврядування та інших суб’єктів владних повноважень) мають 

особи, щодо яких його застосовано, а також особи, які є суб’єктом 

правовідносин, у яких буде застосовано цей акт; 7) нормативно-правові акти 

можуть бути оскаржені до адміністративного суду протягом всього строку їх 

чинності; 8) резолютивна частина рішення суду про визнання нормативно-

правового акта протиправним та нечинним невідкладно публікується 

відповідачем у виданні, в якому його було офіційно оприлюднено, після 

набрання рішенням законної сили; 9) нормативно-правовий акт втрачає 

чинність повністю або в окремій його частині з моменту набрання законної сили 

відповідним рішенням суду; 10) позов про оскарження нормативно-правових 

актів, які відтворюють зміст або прийняті на виконання нормативно-правового 

акта, визнаного судом протиправним і нечинним повністю або в окремій його 

частині, розглядається судом за правилами спрощеного позовного 

провадження [172].  

Можна підтримати позицію М. М. Шумила, який досліджуючи проблеми 

адміністративної юстиції у сфері пенсійного забезпечення, зазначає, що 

необхідно порушувати питання про визнання на законодавчому рівні в Україні 

постанов Пленумів Верховного Суду України та Вищих спеціалізованих судів 

джерелом права. Дослідник вважає, що «право як регулятор суспільних 

відносин має насамперед сприяти вільному розвитку людини, реалізації нею 

своїх прав та свобод. Якщо нормативно-правових актів (матеріального права) 
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для цього недостатньо, то ситуацію можна удосконалити узагальненням 

судової практики вищими судами. Однак йдеться не про прецедент судів 

першої інстанції, як у країнах загального права, а про надання статусу джерела 

права узагальненням судової практики у формі постанов пленумів вищих 

спеціалізованих та Верховного судів» [173, с. 18]. 

Таким чином, рішення адміністративних судів  у справах  щодо пенсійного 

забезпечення характеризуються такими ознаками: здійснюють врегулювання 

спорів у сфері пенсійного забезпечення у тому числі щодо законності окремих 

нормативно-правових актів, які є джерелами пенсійного права; визначають 

законність нормативно-правових актів органів виконавчої влади, Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та інших 

суб’єктів владних повноважень; впливають на чинність нормативно-правових 

актів з питань пенсійного забезпечення; допускають визнання нечинними 

нормативно-правових актів у порядку передбаченому нормами Кодексу 

адміністративного судочинства України; можуть визнаватися допоміжним 

джерелом пенсійного права. 

 В умовах сьогодення, коли відбувається складний процес проведення судової 

реформи, видається доцільним посилити відкритість, прозорість, доступність  

розгляду справ у порядку адміністративного судочинства.  

Інтеграція України до європейського співтовариства на основі 

утвердження принципів верховенства права, пріоритетності прав та свобод 

людини, засвідчує повагу до європейських цінностей та стандартів, які містяться 

у Конвенції Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод 

(1950 р.) [54]. Зазначена Конвенція, запроваджуючи систему  фундаментальних 

прав,  у тому числі право на справедливий суд (ст. 6), засновує Європейський 

суд з прав людини (ст.ст. 19-51).   

Закон України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» (ст.ст. 2, 17) [56]  встановлює, що рішення 
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ЄСПЛ  є обов'язковим для виконання Україною відповідно до статті 46 

Конвенції. При цьому, суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та 

практику ЄСПЛ як джерело права. 

Враховуючи, що Україна визнає юрисдикцію ЄСПЛ в усіх питаннях, що 

стосуються тлумачення і застосування Конвенції, то застосування судами цієї 

Конвенції має здійснюватись з обов’язковим урахуванням його практики не 

тільки щодо України, а й щодо інших держав.  

Проте ЄКПЛ не містить положення про захист права на соціальне 

забезпечення, в тому числі й права на пенсійне забезпечення у випадку втрати 

працездатності. Разом з тим, І. Ласько у своїй публікації, присвяченій 

дослідженню ролі рішень ЄСПЛ у сфері соціального забезпечення, доходить 

висновку, що Конвенція містить низку прав у сфері соціального забезпечення, 

за захистом яких громадяни України можуть звертатися до Суду. Як узагальнює 

дослідниця, ненадання або неналежне надання соціального забезпечення 

може спричинити порушення положень Конвенції про охорону життя (§ 1 ст. 2), 

про заборону катування (ст. 2), про дискримінацію (ст. 14), про захист права 

власності (ст. 1 Протоколу 1), а також про право на справедливий суд (§ 1 ст. 1) 

[57, с. 240–245]. 

Як зазначено в інформаційному листі головам апеляційних 

адміністративних судів України від 18.11.2014 № 1601/11/10/14-14 [174], 

практика ЄСПЛ є однією з основ правозастосування, адже Україна є державою 

членом Ради Європи, тому рішення цього Суду застосовуються як джерело 

права під час вирішення адміністративних спорів.  

Водночас ставлення до застосування практики ЄСПЛ судами України, 

зокрема спосіб та межі її застосування, і досі з одного викликають бурхливі 

дискусії, а з іншого – виражається у гіперболізованому застосуванню 

(посиланню) на рішення ЄСПЛ, що не завжди є виправданим, а іноді й 
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помилковим. Особливо актуальною є така дискусія відносно застосування 

практики ЄСПЛ при розгляді справ Конституційним Судом України. Так, 

наприклад, в контексті рішення Конституційного Суду України у справі за 

конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) ч. 6 ст. 216 

Кримінального процесуального кодексу України від 24 квітня 2018 року № 3-

р/2018, суддя КСУ Мельник М. І., який висловив окрему думку до цього 

Рішення, на шпальтах видання «Юридичний Вісник України» стверджує, що 

«використання переважно або лише практики ЄСПЛ для обґрунтування 

неконституційності певного положення національного закону не є правильним 

у принципі – позиції ЄСПЛ не можуть бути головним (а тим більше – єдиним) 

критерієм оцінки конституційності норм національного законодавства. 

Конституційний контроль вимагає, передусім, власної інтерпретації КСУ 

положень Конституції  інакше орган конституційної юрисдикції перетвориться 

на своєрідну філію ЄСПЛ, яка буде здійснювати перевірку національного 

законодавства не на відповідність Конституції (конституційність), а на 

відповідність Конвенції про захист прав і основоположних свобод 1950 р. 

(конвенційність)» [175, с. 6]. Автор публікації ставить під сумнів доречність та 

коректність використання практики ЄСПЛ у цій справі. Микола Мельник також 

висловив думку, що для вирішення питання про конституційність положень 

національного законодавства є прийнятним врахування тих правових позицій 

ЄСПЛ, які ним були висловлені щодо аналогічних правових ситуацій та подібних 

положень законодавства України [175, с. 6–7]. 

Проте інша крайність – неврахування рішень та практики ЄСПЛ, 

невиконання Україною рішень цього Суду, вільне тлумачення постановлених 

рішень проти України, в тому числі органами судової влади, матиме негативні 

наслідки. Так, наприклад, ЄСПЛ двічі приймав рішення у справі Марії Бочан на її 

користь щодо забезпечення її права на справедливий суд Верховним Судом 
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України [176]. При чому у другому рішенні ЄСПЛ призначив компенсацію у 

розмірі 10 000 євро відшкодування моральної шкоди (у першому рішенні – дві 

тисячі). ЄСПЛ у рішенні зазначив, що Верховний Суд України грубо викривив 

висновки рішення ЄСПЛ, що можна тлумачити як «грубе свавілля» або «відмову 

в правосудді» (ч. 63-64) [177]. 

Варто погодитися з думкою Д. М. Супрун про значення участі України у 

правовій системі Конвенції та дотримання встановлених нею стандартів. 

Зокрема зазначається, що це, по-перше, сприяє зростанню авторитету України 

на міжнародній арені, посилюватиме процеси інтеграції в європейську 

спільноту, а по-друге – допомагає виявити недоліки побудови та 

вдосконалення національної правової системи, оскільки до ЄСПЛ надходять 

заяви щодо вирішення питань, які не вдалося вирішити на національному рівні, 

що дозволяє виявити проблеми національної правової системи [178, с. 783–

784]. 

У юридичній літературі висловлюються різні позиції щодо юридичної 

природи рішень ЄСПЛ. Так, Т. Дудаш стверджує, що такі рішення є чимось 

середнім між класичним англосаксонським прецедентом та континентальною 

правозастосовною практикою як сталою та послідовною позицією судів з тих чи 

інших питань правозастосування. Адже рішення ЄСПЛ містять правові позиції 

(правоположення), які не є юридичними нормами, але мають відносно 

обов’язковий характер для самого Суду та правотворче значення для держав – 

учасниць Ради Європи і формуються у результаті конкретизації норм Конвенції, 

а відтак, рішення Суду у його розумінні, можна вважати 

«правоконкретизаційними прецедентами» [179, с. 173–179]. У цьому 

відношенні не можна не погодитися з висновками С. Шевчука, який наголошує 

на тому, що «Конвенція є важливим і надзвичайно впливовим чинником 

залучення у правову систему України європейських правових цінностей, які 
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стосуються захисту прав людини і мають високий гуманітарний потенціал» [180, 

с. 105–106]. 

Слід зауважити, що позиція самих судів в Україні також неоднозначна у 

питанні кваліфікації рішень Європейського суду з прав людини як джерела 

права. Попри те, що суди все частіше посилаються на рішення ЄСПЛ як джерело 

права Пленум Вищого адміністративного суду України висловив дещо іншу 

позицію. Зокрема, в абз. 7 п. 9 постанови Пленуму ВАСУ «Про судове рішення в 

адміністративній справі» від 20 травня 2013 року № 7 вказано, що в 

мотивувальній частині рішення, винесеного адміністративним судом, можуть 

також використовуватися посилання на рішення ЄСПЛ. Суди повинні мати на 

увазі, що саме лише посилання в мотивувальній частині на положення 

законодавства без належного наведення мотивів застосування певних норм 

права або незастосування інших норм, на які посилається сторона під час 

обґрунтування своїх вимог, не може вважатися належною юридичною 

кваліфікацією [181]. Тобто потрібно обґрунтовувати доцільність посилання 

судом на рішення ЄСПЛ у конкретній справі.  

Таким чином, постає необхідність визначення критеріїв доцільності такого 

посилання. Відтак за інформацією відділу узагальнення судової практики 

Вінницького апеляційного адміністративного суду, Конвенцію та рішення ЄСПЛ 

слід застосовувати за наявності таких умов:  

– у разі невідповідності національного законодавства положенням 

Конвенції та протоколів до неї;  

– за наявності в національному законодавстві правових «прогалин» щодо 

прав людини та основних свобод, визначених у Конвенції та протоколах до неї;  

– для кращого розуміння тих положень національного законодавства, до 

яких було внесено зміни або доповнення на підставі рішень ЄСПЛ; 
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– для реалізації на практиці таких основних принципів Конвенції, як 

верховенство права, справедливість, справедливий баланс, справедлива 

сатисфакція, оскільки в українському законодавстві це нові категорії [182]. 

Розглянемо детальніше окремі рішення ЄСПЛ щодо захисту прав у сфері 

пенсійного забезпечення.  

Як зазначається в наукових публікаціях, рішення ЄСПЛ, які стосуються 

захисту прав особи на соціальне забезпечення, можна умовно розділити на дві 

групи: ті, що стосуються безпосередньо права на соціальний захист, та рішення, 

які опосередковано впливають на це право, тобто вони відграють роль 

процесуальних гарантій при здійсненні соціальних виплат [57, с. 240–245], в 

тому числі й пенсій. 

Захист в Європейському суді з прав людини пенсійних прав як прав 

соціальних можливий кількома способами, або за допомогою кількох 

інструментів, зокрема через захист права власності на пенсійні виплати, яке 

гарантовано Першим протоколом до ЄКСЛ. У цьому відношенні професор С. 

Шевчук зазначає, що однією із важливих умов застосування гарантій ст. 1 

Протоколу 1 Конвенції є наявність законодавства, яким запроваджуються 

соціальні виплати [183, с. 228]. 

У Європейському суді з прав людини розглядалися різноманітні питання 

стосовно соціальних виплат та пенсій, заробітної плати, медичної допомоги, 

заборони дискримінації у сфері соціального захисту, гідний рівень життя та 

процесуальні питання призначення соціальних виплат, пенсій, визначення їх 

розміру тощо. Незважаючи на те, що цей Суд не може визначати державну 

соціальну та економічну політику, форми соціального забезпечення, види та 

розмір соціальних виплат, він все більш широко тлумачить конвенційні норми, 

включаючи до їх змісту все більше соціальних прав.  
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Практика ЄСПЛ щодо захисту прав пенсіонерів на пенсію є доволі 

чисельною та переважно однотипною. Наприклад, активістами Української 

Гельсінської спілки з прав людини ведеться моніторинг спорів громадян 

України про реалізацію їхнього права на пенсію, і такі справи відносяться до 

стратегічних справ, у яких Спілка надає підтримку [184]. Однією з таких справ є 

справа «Лазаренко та інші проти України» (Заява № 70329/12) щодо порушення 

їхніх прав під час апеляційного оскарження органами Пенсійного фонду України 

рішення суду першої інстанції, за яким пенсіонерам перерахували розмір пенсії 

відповідно до національного законодавства. З обставин справи відомо, що у 

спорах між заявниками та національними органами пенсійного забезпечення 

суди першої інстанції ухвалили рішення на користь заявників, постановивши 

підвищити розмір їхніх пенсій у зв’язку із збільшенням у країні показника 

середньої заробітної плати з моменту їх виходу на пенсію. Частині заявників не 

було надіслано ні копій ухвал про відкриття апеляційних проваджень, ні копій 

апеляційних скарг, а відтак заявники дізналися про рішення апеляційного суду 

лише після зменшення розміру їхніх пенсій на підставі ухвал апеляційного суду. 

Тобто Суд дійшов висновку, що заявників було позбавлено можливості надати 

свої зауваження щодо апеляційних скарг, поданих у їхніх справах. Це призвело 

до порушення принципу рівності сторін, тобто пункту 1 статті 6 Конвенції, яка 

закріплює право людини на справедливий суд [185].  

Показовою є також справа «Петриченко проти України» (Заява 

№ 2586/07) [186], за змістом якої національні суди не побачили порушення у 

встановленні особі пенсії у розмірі меншому за прожитковий мінімум. Так, 

Оболонський районний суд відмовив заявнику у задоволенні позову до 

районного управління Пенсійного фонду України про виплату стверджуваної 

заборгованості по виплаті пенсії та відшкодування моральної шкоди у зв’язку з 

необґрунтованістю, зазначивши, що Пенсійним фондом України не було 

допущено порушення підзаконних актів. Апеляційний суд м. Києва та Вищий 
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адміністративний суд України залишили рішення суду першої інстанції без змін. 

Жоден з цих судів не розглянув доводи заявника за статтею 46 Конституції 

України щодо невідповідності розміру його пенсії прожитковому мінімуму. 

Зважаючи на те, що ЄСПЛ неодноразово виносив рішення в аналогічних справах 

на користь заявників (Проніна проти України, Богатова проти України), органи 

Пенсійного фонду України все одно приймали рішення, які суперечать 

положенням Європейської конвенції з прав людини, що знову ж таки 

підтверджується практикою Суду. ЄСПЛ вважає, що цілком проігнорувавши 

доводи конкретні заявника, українські суди не дотримались зобов’язання 

за пунктом 1 статті 6 Конвенції. 

Аналіз вищезазначених рішень ЄСПЛ, зокрема у справах «Петриченко 

проти України», «Богатова проти України» та «Проніна проти України», дає 

можливість пенсіонерам, які отримують пенсію нижче мінімальної, яка 

встановлена у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність, захистити у судовому порядку своє безумовне право на пенсію 

не нижче прожиткового мінімуму, якщо пенсія для них пенсія є основним 

джерелом існування. Сьогодні в умовах пенсійно-страхової системи 

встановлення пенсії нижче прожиткового мінімуму не передбачається. Проте 

частиною 1 ст. 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 

років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі 

прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного 

законом. У разі виплати застрахованій особі довічної пенсії, передбаченої цим 

Законом, пенсії або аналогічної виплати, встановленої в інших державах, 

мінімальний розмір пенсії за віком у солідарній системі встановлюється з 

урахуванням зазначених сум.  
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Важливе значення для забезпечення пенсійних прав громадян належить 

рішенню ЄСПЛ у справі «Пічкур проти України» (заява № 10441/06). У цій справі 

заявнику, який виїхав на постійне місце проживання за кордон, припинили 

виплачувати пенсію відповідно до положень Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», які визнані 

Конституційним Судом України неконституційними. ЄСПЛ зайняв подібну з КСУ 

позицію і зобов’язав Україну виплатити А. Пічкуру не отриману пенсію і надалі її 

виплачувати [187].  

Аналізуючи практику ЄСПЛ у своєму монографічному дослідженні, 

С. М. Синчук робить наступні висновки: захисту в ЄСПЛ підлягає призначене, але 

не виплачене соціально-забезпечувальне надання; зазначене право 

захищається як право власності, закріплене положеннями ст. 1 Першого 

Протоколу, тобто порушення права власності в частині можливості 

розпоряджатися своїм майном; затримання виплати соціально-

забезпечувального надання є порушенням справедливої рівноваги між 

вимогами загального інтересу та вимогами охорони права соціального 

одержувача, а також не передбачає гарантій його виплати у майбутньому; Суд 

вважає невиправданим та не бере до уваги посилання зобов’язаної сторони на 

відсутність у нього коштів для виплати боргу, що ґрунтується на судовому 

рішенні [188, с. 351]. 

Водночас може скластися враження, що будь-яке звернення громадян 

України до ЄСПЛ за захистом прав людини, закріплених Конвенцією, означає 

задоволення заяви та присудження відшкодування Україною матеріальної та 

моральної шкоди. Наприклад, серед найболючіших проблем у сфері пенсійного 

забезпечення є питання виплати пенсій громадянам України, які перебувають 

на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей [189]. 

Так, 13 лютого 2018 року Європейський Суд з прав людини виніс рішення у 
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справі «Цезар та інші проти України» стосовно заяв сімох українських 

пенсіонерів, які проживають на тимчасово непідконтрольній українському 

уряду території Донецької області. Пенсіонери, по-перше, скаржилися на 

неможливість отримати належні їм пенсійні виплати за місцем їх постійного 

проживання – м. Донецьк (порушення ст. 1 Протоколу 1 до Конвенції), по-друге 

– на відсутність доступу до суду для оскарження такої невиплати у зв’язку з 

відсутністю українських судів на окупованій території (порушення ч. 1 ст. 6 

Конвенції) та на відсутність ефективних механізмів захисту їх порушеного права 

(порушення ст. 13 Конвенції). Заявники також стверджували, що їх було 

дискриміновано порівняно з іншими пенсіонерами, які проживали на 

підконтрольній Україні території (порушення ст. 14 Конвенції) [190]. Як 

стверджують заявники, у 2014 році їм було припинено виплату пенсії, та 

відповідно до чинного законодавства вони мали виїхати до контрольованої 

українським урядом території для того, щоб перереєструватися у Пенсійному 

фонді України для продовження виплати належних їм пенсій. Однак з різних 

причин (наявність бойових дій, що становлять небезпеку для життя, стан 

здоров’я тощо) заявники не змогли виїхати до української території. Під час 

розгляду справи Суд доходить висновку, що, не подаючи своїх скарг до 

національних судів, заявники не надали національним органам влади 

можливості, яка в принципі повинна бути надана Договірним державам згідно 

зі статтею 35 Конвенції, а саме можливість для запобігання або виправлення 

правопорушень Конвенції через свою власну правову систему. Тож 

Європейський суд з прав людини підтримав відповідні заперечення Уряду 

України.  

На думку ЄСПЛ, Уряд України вжив всіх необхідних та таких, що від нього 

залежали, заходів для того, щоб забезпечити право заявників на справедливий 

суд. Зокрема, у 2014 році держава прийняла зміни до законодавства, поклавши 

на суди сусідніх областей обов’язок розглядати спори мешканців тимчасово 
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окупованих територій. Відповідно, на думку Суду, заявники мали можливість 

оскаржувати невиплату пенсій у національному суді відповідної юрисдикції 

перед тим, щоб подати скаргу безпосередньо до ЄСПЛ. 

Як зазначає В.В. Вєннікова міжнародні гарантії права на соціальний захист 

містяться також у судових рішеннях (прецедентах), зокрема у практиці ЄСПЛ. 

Дослідниця наводить в якості прикладу таку категорію соціальних справ, як 

справи за позовами фізичних осіб до Управління пенсійного фонду України про 

зобов’язання останнього нарахувати та виплатити надбавку до пенсії, 

передбачену ст. 6 Закону «Про соціальний захист дітей війни», у розмірі, 

встановленому ч. 1 ст. 28 Закону України «Про загальнообов'язкове державне 

пенсійне страхування» (30% мінімальної пенсії за віком), при розгляді яких 

українські суди задовольняють позовні вимоги, застосовуючи положення 

Конвенції про захист прав та основоположних свобод та правові позиції 

Європейського суду з прав людини. Відтак, рішення Європейського суду з прав 

людини слугують орієнтиром при розгляді справ національними судами [191, с. 

160–161]. В. В. Вєннікова стверджує, що аналіз практики вітчизняних 

адміністративних судів свідчить, що дані суди застосовують такі правові позиції 

Європейського суду з прав людини, згідно з яких: а) безпідставним є посилання 

відповідача на відсутність бюджетного фінансування, оскільки реалізація 

особою права, що пов’язане з отриманням бюджетних коштів, яке базується на 

спеціальних та чинних на час виникнення спірних правовідносин нормативно-

правових актах національного законодавства, не може бути поставлена в 

залежність від бюджетних асигнувань. Оскільки таке право декларовано 

державою, то відповідно держава через створювані нею органи несе обов’язок 

щодо своєчасної та повної виплати саме у розмірах, які нею ж визначені та 

закріплені в Законі (справа «Кечко проти України», рішення від 08.11.2005 р.). б) 

засоби юридичного захисту ефективними є тоді, коли вони можуть запобігти 

виникненню умов, які становлять порушення, або не допустити подальшого 
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існування таких умов (справа «Мельник проти України», заява № 72286/01, 

рішення від 28.03.2006 р., щодо статті 13); в) принцип верховенства права 

зобов’язує державу поважати і застосовувати запроваджені нею закони, 

створюючи правові й практичні умови для втілення їх в життя (справа 

«Броньовський проти Польщі», заява № 31443/96, рішення від 22.06.2004 р., п. 

184) [191, с. 161]. 

Таким чином, можна констатувати, що рішення Європейського суду з прав 

людини у сфері пенсійного забезпечення – це рішення, ухвалені  Європейським 

судом з прав людини відповідно до його повноважень у сфері пенсійного 

забезпечення. 

Основними ознаками рішень Європейського суду з прав людини у сфері 

пенсійного забезпечення є наступні: забезпечують функціонування інституту 

європейського судового контролю; відповідають повноваженням 

Європейського суду з прав людини;  містять висновки щодо застосування норм 

пенсійного права; визначають особливості застосування нормативних актів у 

сфері пенсійного забезпечення; мають обов’язковий  характер для суб’єктів 

владних повноважень та, як привило, не можуть бути оскаржені;  можуть 

впливати на чинність окремих джерел пенсійного права; можуть трактуватись 

як джерела пенсійного права (допоміжні джерела пенсійного права). 

Таким чином, тенденціями удосконалення рішень органів судової влади у 

системі джерел пенсійного права є наступні: 1) продовження судової реформи 

на засадах верховенства права, пріоритетності прав та свобод людини у сфері 

пенсійного забезпечення; 2) забезпечення дієвості, ефективності, доступності 

судового розгляду справ у сфері пенсійного забезпечення; 3) розробка дієвих 

механізмів забезпечення реалізації положень ЄСПЛ; 4) розробка дієвих 

механізмів забезпечення реалізації положень Конституційного Суду України та 

Верховного Суду; 5) забезпечення удосконалення пенсійного законодавства, 

ураховуючи рішення органів судової влади.  
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Висновки до розділу 2: 

1. Закон як джерело пенсійного права – це особливий нормативно-

правовий акт, який спрямований на регулювання найбільш важливих відносин 

у сфері пенсійного забезпечення, ухвалюється  парламентом та/або  шляхом 

всеукраїнського референдуму у спеціальному порядку.  

Основними ознаками закону як джерела пенсійного права є наступні: 

спрямований на регламентацію відносин у сфері пенсійного забезпечення; 

забезпечує дієвість, ефективність та доступність права на пенсійне 

забезпечення та інших тісно пов’язаних із ним прав; сприяє законодавчому   

впровадженню пенсійної реформи; передбачає специфічну процедуру 

ініціювання, ухвалення, набрання чинності та виконання;  виступає правовим 

базисом функціонування системи джерел пенсійного права та її первинним 

елементом; підлягає конституційному контролю; підлягає моніторингу, нагляду 

та контролю.   

2.  За своєю суттю, підзаконні нормативно-правові акти  як джерела  

пенсійного права, по-перше, включають широкий масив нормативно-правових 

актів, які ухвалюються на виконання Конституції та законів України; по-друге, 

включають нормативно-правові акти, які ухвалюються  компетентними на те 

суб’єктами (органами)  на підставі норм Конституції та законів України, їх 

виконання, з метою врегулювання відносин у сфері пенсійного забезпечення. 

3. Основними рисами підзаконних нормативно-правових актів у 

пенсійному праві є наступні: ухвалюються на підставі Конституції  та законів 

України; ухвалюються  компетентними суб’єктами за спеціальною процедурою; 

не можуть суперечити  нормам Конституції та законів України; спрямовані на 

конкретизацію (деталізацію) механізмів реалізації, гарантування та правової 
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права на пенсійне забезпечення та тісно пов’язаними із ними інших прав; 

спрямовані на регламентацію відносин у сфері пенсійного  забезпечення; 

мають внутрішню структуру та характеризуються специфічною юридичною 

силою; провідне місце належить постановам Верховної Ради України, 

нормативно-правовим актам  Президента України та Кабінету Міністрів України; 

окреме місцем посідають нормативно-правові акти Пенсійного фонду України; 

підлягають моніторингу, нагляду та контролю. 

4. Нормативно-правові акти Пенсійного фонду України – це нормативно-

правові акти, які ухвалюються компетентними органами Пенсійного фонду 

України  з питань пенсійного забезпечення, у тому числі   пенсійного 

страхування, у порядку передбаченому законодавством.  

5. Основними ознаками нормативно-правових Пенсійного фонду України 

є наступні: видаються відповідно до Конституції та законів України, 

нормативно-правових актів Президента України та Кабінету Міністрів України; 

належать до системи підзаконних нормативно-правових актів; відповідають 

завданням та повноваженням Пенсійного фонду України; спрямовані на 

забезпечення ефективності, дієвості, доступності права на пенсійне 

забезпечення та інших тісно пов’язаних із ним прав; підлягають державній 

реєстрації; підлягають моніторингу, нагляду та контролю. 

6. Основними тенденціями удосконалення нормативно-правових актів 

Пенсійного фонду України є наступні: 1) спрямованість їх на проведення в 

Україні пенсійної реформи на основі консолідації зусиль суспільства та 

держави; 2) забезпечення належних, ефективних та доступних механізмів 

виконання положень Конституції, законів України, нормативно-правових актів 

Президента України та Кабінету Міністрів України; 3) забезпечення ефективного 

функціонування  системи пенсійного забезпечення, у тому числі пенсійного 

страхування; 4) посилення дієвості, ефективності, доступності реалізації, 

гарантування, правової охорони права на пенсійне забезпечення та тісно 
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пов’язаних із ним прав; 5) сприяння повноцінному функціонуванню трирівневої 

системи пенсійного забезпечення; 6) удосконалення механізмів державного 

нагляду на контролю; 7) удосконалення механізмів судового та громадського 

контролю.    

7. Рішення Верховного Суду у сфері  пенсійного забезпечення – це 

рішення ухвалені  Верховним Судом відповідно до його повноважень, які 

містять висновки щодо застосування норм пенсійного права та є обов’язковими 

для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності 

нормативно-правовий акт у сфері пенсійного забезпечення. 
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РОЗДІЛ 3 

ТЕНДЕНЦІЇ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЖЕРЕЛ ПЕНСІЙНОГО ПРАВА 

 

3.1 Вплив міжнародних (європейських) соціальних стандартів на систему 

джерел пенсійного права 

 

У статті 22 Загальної декларації прав людини вказується, що кожна 

людина як член суспільства має право на соціальне забезпечення і на 

здійснення необхідних для підтримання її гідності та для вільного розвитку її 

особи прав у економічній, соціальній і культурній галузях за допомогою 

національних зусиль і міжнародного співробітництва та відповідно до структури 

та ресурсів кожної держави. Згідно частини першої ст. 25 Декларації кожна 

людина має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, 

медичний догляд та необхідне соціальне обслуговування, який є необхідним 

для підтримання здоров’я і добробуту її самої та її сім’ї, і право на забезпечення 

у разі безробіття, хвороби, інвалідності, вдівства, старості чи іншого випадку 

втрати засобів до існування через незалежні від неї обставини [192].  

До числа міжнародних актів, які містять положення щодо права на 

соціальний захист у випадку втрати працездатності, чи недостатньої 

працездатності з різних причин, належить зокрема Міжнародний пакт про 

економічні, соціальні і культурні права, ухвалений на рівні ООН 16 грудня 1966 

року [193]. Зазначимо, що у статті 9 Пакту закріплено, що Держави, які беруть у 

ньому, визнають право кожної людини на соціальне забезпечення, включаючи 

соціальне страхування. Водночас, згідно з чинним національним 

законодавством, право на соціальне забезпечення гарантоване статтею 46 

Конституції України, яка передбачає, що кожен має право на соціальний захист, 

що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової 

втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них 
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обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. У свою 

чергу право на соціальний захист гарантується соціальним страхуванням та 

передбачає здійснення соціальних виплат, в тому числі пенсій. Тож, положення 

Конституції України загалом узгоджуються з положеннями Міжнародного пакту 

про економічні, соціальні і культурні права. Водночас у Пакті прописано, що 

ніщо в ньому не може тлумачитися як таке, що дає право державі обмежувати 

чи скасовувати права, в тому числі соціальні, передбачені в цьому документі. З 

іншого боку, не допускається обмеження чи приниження будь-яких прав та 

свобод, передбачених іншими міжнародними документами, законами чи 

звичаями, з огляду на те, що в цьому Пакті такі права передбачені у меншому 

обсязі, або взагалі не передбачені. 

Як зазначає Н. Б. Болотіна, положення Міжнародного пакту про 

економічні, соціальні і культурні права хоча і є частиною національного 

законодавства України, однак ще не повністю впроваджені в юридичну 

практику. Зокрема дослідниця звертає увагу, що поняття прожиткового 

мінімуму не включає такого стандарту, як «неухильне поліпшення умов життя», 

а стандарти забезпечення медичною допомогою і взагалі погіршилися, 

порівняно з радянською системою медичного забезпечення усіх громадян [47, 

с. 183].  

Важливим міжнародним документом є Декларація соціального прогресу і 

розвитку, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 11 грудня 1969 р. У ній 

підкреслено, що соціальний прогрес і розвиток мають спрямовуватися на 

постійне підвищення матеріального і духовного рівня життя всіх членів 

суспільства шляхом досягнення, зокрема, таких головних завдань: подолання 

голоду і недоїдання та гарантія права на належне харчування; ліквідація 

злиднів і забезпечення неухильного підвищення рівня життя, а також 

справедливого і рівномірного розподілу прибутків; досягнення найвищого 

рівня охорони здоров'я і забезпечення охорони здоров'я всього населення, по 
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можливості безоплатного забезпечення всіх, особливо осіб, які мають низький 

прибуток і великі сім'ї, задовільним житлом і комунальним обслуговуванням; 

надання всебічного соціального забезпечення і послуг соціального піклування 

тощо [194]. 

Більш детально питання соціального забезпечення регулюються 

конвенціями та іншими документами Міжнародної організації праці (МОП) як 

спеціалізованого органу в системі ООН. Першим інструментом збереження 

прав працівників-мігрантів на соціальне забезпечення була Конвенція № 48 про 

збереження прав мігрантів на пенсію (1935 р.). Названа Конвенція на даний час 

закрита для ратифікації, але продовжує діяти для країн, які її ратифікували. 

Положення Конвенції № 48 дістали розвиток у наступних конвенціях та 

рекомендаціях МОП, які заклали основи для створення системи двосторонніх 

угод, покликаних забезпечити координацію соціального забезпечення, і взагалі 

було запропоновано міжнародний механізм координації національного 

законодавства держав стосовно пенсій по старості, у зв’язку з інвалідністю чи 

втратою годувальника в тому числі права на пенсійне забезпечення. Закладені у 

цих та інших міжнародно-правових актах міжнародні соціальні стандарти 

покликані якісно посилювати ефективність пенсійного законодавства [195]. 

У літературі зверталася увага на ту обставину, що Україна як держава-учасниця 

МОП ратифікувала значно більше конвенцій МОП щодо прав у сфері трудових 

відносин і зовсім мало тих, що стосуються соціального забезпечення [47, с. 178]. 

До числа основних конвенцій МОП щодо соціального забезпечення, в тому 

числі пенсійного, належать: Конвенція № 102 про мінімальні норми соціального 

забезпечення (1952 р.), Конвенція № 117 про основні цілі й норми соціальної 

політики (1962 р.), Конвенція № 118 про рівноправність у галузі соціального 

забезпечення (1962 р.), Конвенція № 128 про допомоги по інвалідності, по 

старості й у зв’язку з втратою годувальника (1967 р.), Конвенція № 130 про 

медичну допомогу і допомогу у разі хвороби (1969 р.), Конвенція № 157 про 
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збереження прав у галузі соціального забезпечення (1983 р.). З наведеного 

переліку у 2015-2016 роках Україною ратифіковано Конвенції № 102 [196], № 

117 [197], що свідчить про активізацію роботи над поступовим приведенням 

національного пенсійного законодавства у відповідність до міжнародних норм і 

стандартів у сфері соціального забезпечення населення.  

Як зазначає І. Ю. Михайлова, «у вищезазначених міжнародних актах не 

тільки закріплюється право кожної людини на соціальне забезпечення, 

включаючи соціальне страхування, але й визначається поняття достатнього 

рівня життя, котрий включає в себе усе необхідне для забезпечення здоров’я та 

добробуту особи, який повинен гарантуватись державою. Разом з тим у цих 

актах міститься перелік соціальних ризиків, захист від виникнення яких повинна 

гарантувати та забезпечувати держава» [198, с. 546]. 

Процес реформування пенсійного права України вимагає всебічного 

вивчення та наукового обґрунтування нормативно-правового регулювання 

пенсійних правовідносин. З огляду на світові глобалізаційні та прагнення 

України до європейської інтеграції особливої уваги науковців потребують 

питання гармонізації та запровадження кращого зарубіжного та міжнародного 

досвіду щодо правового забезпечення соціально-забезпечувальних, в тому 

числі й пенсійних правовідносин. Одним із пріоритетних, на нашу думку, 

напрямків такої гармонізації та зрештою й удосконалення пенсійного права є 

реформування пенсійного законодавства з урахуванням та впровадженням 

міжнародних соціальних стандартів.  

Проте до процесу впровадження міжнародних соціальних стандартів до  

пенсійного права України потрібно ставитися виважено, адже і самі соціальні 

стандарти змінюються, розвиваються, зміщуються акценти у міжнародній 

соціальній політиці. Тому потрібно враховувати не лише сучасний стан 

гарантування соціальних прав на міжнародному рівні, а й тенденції розвитку як 

самих соціально-забезпечувальних відносин, так і їх правового регулювання. 
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Крім того, повне копіювання змісту міжнародного документа у сфері 

забезпечення соціальних прав може бути зайвим, оскільки недостатньо 

враховано стан національного законодавства, або й шкідливим. Відтак, 

важливо з наукової точки зору з’ясувати, який вплив мають та/або матимуть 

міжнародні соціальні стандарти систему джерел пенсійного права України, з 

огляду на його переважаючий публічно-правовий характер.  

Означена наукова проблема має важливе практичне та наукове значення, 

оскільки в умовах реформування пенсійного законодавства, його кодифікації, 

саме вироблення власних чи реалізація у національному законодавстві 

загальновизнаних міжнародних соціальних стандартів має закласти основу для 

подальшого розвитку пенсійного права та ефективного правозастосування у цій 

сфері. Водночас, Конституція України закріплює постулат відповідальності 

держави перед людиною, а права і свободи та їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави [4]. Згідно з положеннями частини другої 

статті 9 Основного Закону України, укладення міжнародних договорів, які 

суперечать Конституції, можливе лише після внесення відповідних змін до 

Конституції України. Тому реалізація України як держави демократичної, 

правової та соціальної пролягає через русло конституційного узгодження 

міжнародно-правового та національного правового регулювання, в тому числі й 

системи джерел пенсійного права.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій соціальних стандартів та їхнього 

впливу на систему джерел права в Україні вказує на досить велику увагу з боку 

науковців до теоретичних та практичних аспектів цієї теми. Серед відносно 

недавніх публікацій на тему міжнародних соціальних стандартів можна 

виділити електронний навчальний посібник «Міжнародні соціальні стандарти» 

за редакцією В. В. Жернакова [199], в якому колектив авторів розкриває 

загальні положення про соціальні стандарти, зокрема питання міжнародних 
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соціальних стандартів у соціальному забезпеченні, їх закріплення у 

міжнародних актах та національному законодавстві, а також міжнародні 

стандарти в галузі захисту соціальних прав. Однак зазначена праця спрямована 

на підготовку студентам в опануванні навчальної дисципліни, тому вона носить 

досить узагальнений характер та проблеми впливу міжнародних соціальних 

стандартів на систему джерел пенсійного права практично не розглядаються. 

Серед новітніх наукових досліджень у напрямку міжнародних соціальних 

стандартів хочемо звернути увагу на дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук «Міжнародно-правові стандарти соціального 

забезпечення», у якій її автор А. Л. Клименко робить один із висновків про те, 

що законодавство України не повністю відповідає вимогам міжнародно-

правових стандартів соціального забезпечення, хоча водночас іноді містить 

навіть більш високі стандарти. Дослідниця також стверджує, що імплементація 

цих стандартів дозволить підняти мінімальні розміри соціальних виплат, у тому 

числі пенсій, і встановити гарантії їх виконання. Для цього А. Л. Клименко 

рекомендує адаптувати національне законодавство, зокрема через внесення 

змін до Конституції України та актів соціального законодавства [200, с. 170–171]. 

Важливу внесок у дослідження міжнародних соціальних стандартів 

зробила Н. Б. Болотіна, якою детально висвітлені такі питання: 1) міжнародне 

правове регулювання відносин у сфері соціального захисту; 2) стандарти ООН у 

сфері соціального захисту; 3) конвенції МОП у сфері соціального захисту; 

4) європейські міжнародні стандарти у галузі соціального захисту. Окремо автор 

зупиняється на гарантіях, передбачених Європейською соціальною хартією 

(переглянутою) стосовно законодавства України про соціальний захист [201, с. 

100–105].  

Питання міжнародних соціальних стандартів також належить до кола 

наукових інтересів М. М. Шумила, який у одній із своїх публікацій досить 
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детально аналізує джерела міжнародних соціальних стандарти, пропонує 

визначення «міжнародних соціальних стандартів» [202, с. 243–249], яке він 

розуміє як встановлений міжнародними нормативно-правовими актами 

соціального мінімуму. Спираючись на вже зроблені та опубліковані 

дослідження міжнародні соціальні стандарти, ми розглянемо, яким чином 

поширення таких стандартів на пенсійні правовідносини в Україні впливає на 

якісну та кількісну характеристику системи джерел пенсійного права. 

Відтак, необхідно з’ясувати, який вплив чинить запровадження та 

реалізація міжнародних соціальних стандартів на систему джерел пенсійного 

права, з урахуванням сучасного стану пенсійного законодавства, реформування 

пенсійної системи та пенсійного законодавства на тлі посилення інтеграційних 

процесів в Україні в напрямку Європейського Союзу в умовах подальшої 

глобалізації, соціально-економічних та політичних кризових явищ в нашій 

державі. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні 

завдання: 1) розкрити поняття міжнародних соціальних стандартів; 

2) проаналізувати сучасний стан правового регулювання пенсійних 

правовідносин; 3) дати визначення системи джерел пенсійного права; 

4) визначити напрями впливу міжнародних соціальних стандартів на систему 

джерел пенсійного права; 5) спрогнозувати очікуваний ефект від подальшої 

адаптації національного пенсійного законодавства до міжнародних соціальних 

стандартів. 

Правові засади формування та застосування державних соціальних 

стандартів і нормативів, спрямованих на реалізацію закріплених Конституцією 

України та законами України основних соціальних гарантій, визначаються 

Законом України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні 

гарантії» [203]. Так, у Законі під державними соціальними стандартами 

розуміються встановлені законами, іншими нормативно-правовими актами 

iplex://ukr/doc?code=254к/96-ВР
iplex://ukr/doc?code=254к/96-ВР
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соціальні норми і нормативи або їх комплекс, на базі яких визначаються рівні 

основних державних соціальних гарантій, тобто встановлених законами 

мінімальних розмірів оплати праці, доходів громадян, пенсійного 

забезпечення, соціальної допомоги та інших видів соціальних виплат, 

встановленими законодавством, які забезпечують рівень життя не нижче 

прожиткового мінімуму (ст. 1 Закону). Тобто базовим державним соціальним 

стандартом є прожитковий мінімум. Такі стандарти застосовуються у сфері 

доходів населення, соціальних послуг, житлово-комунального обслуговування, 

у сфері послуг транспорту та зв’язку, у сферах охорони здоров’я, освіти, 

культури, спорту та побутового обслуговування.  

Встановлені державні соціальні стандарти реалізуються через державні 

соціальні гарантії, які встановлюються з метою забезпечення конституційного 

права громадян на достатній життєвий рівень. До основних таких гарантій 

відносяться: мінімальні розміри заробітної плати, пенсії за віком, 

неоподаткований мінімум доходів громадян, розміри державної соціальної 

допомоги та інших соціальних виплат. Водночас, при прийнятті в Україні нових 

законодавчих актів у сфері соціального захисту, у тому числі пенсійного 

забезпечення, особливо при визначенні державних соціальних стандартів та 

державних соціальних гарантій, потрібно брати до уваги міжнародні соціальні 

стандарти, зокрема при встановленні прожиткового мінімуму, визначенні межі 

бідності тощо. Тим більше, що статтею 9 Конституції України визначено, що 

чинні міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких надано Верховною 

Радою України, є частиною національного законодавства. У свою чергу Законом 

України «Про міжнародні договори України» закріплено, що якщо 

міжнародним договором України, який набрав чинності, встановлено інші 

правила, ніж ті, що містяться у відповідному акті законодавства то 

застосовуються правила міжнародного договору [69].  
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Важливо також наголосити на недопущенні звуження змісту та обсягу 

існуючих прав і свобод, що закріплено частиною третьою ст. 22 Конституції 

України. А з іншого боку, Віденська конвенція про право міжнародних 

договорів, учасницею якої є й Україна, у статті 27 закріплює правило, за яким 

учасник цієї конвенції не може посилатися на положення свого внутрішнього 

права як на виправдання для невиконання ним міжнародного договору, крім 

питань, що стосуються явних порушень щодо компетенції укладати такі 

договори [204].  

Щодо поняття міжнародних соціальних стандартів у науковій літературі 

висловлюється кілька позицій. Так, С. І. Запара зазначає, що міжнародний 

соціальний стандарт – це впорядкована система універсальних міжнародних 

норм та принципів, розроблених на основі взаємних угод між державами щодо 

питань, пов’язаних із створенням економічного, політичного, соціального, 

культурного і правового середовища, яке б дозволило людям досягати 

соціального розвитку [205]. Дещо відмінне визначення наводить 

М. М. Шумило, який вважає, що відносно міжнародних соціальних стандартів 

потрібно говорити не стільки про норму, яка закріплює такі стандарти, скільки 

про кількісні та якісні показники та умови, що сприяють їх закріпленню та 

гарантуванню, тобто норма є формою закріплення міжнародного стандарту, а 

не самими стандартом. Тому автор пропонує власне визначення міжнародних 

стандартів у сфері соціального захисту, під якими розуміє соціальний мінімум, 

що встановлений міжнародними нормативно-правовими актами та є 

обов’язковим для країн підписантів, наявність якого дає рівну можливість 

непрацездатним особам реалізовувати свої права та свободи у повному обсязі 

[202, с. 243–244].  

Як зазначає А. Л. Клименко, «унаслідок втілення в міжнародне публічне 

право й національне законодавство держав-членів світової спільноти 
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стандартів доктрини соціальної держави виникає об’єктивна потреба серед їх 

переліку виокремити самостійну групу – міжнародні соціальні стандарти. 

Виділення цієї групи обґрунтовано такими причинами, як то: а) перманентний 

розвиток значення й ролі прав людини, зокрема соціальних, у становленні 

демократичної правової державності та демократичного міжнародного 

співтовариства; б) законодавче закріплення принципу соціальної держави; в) 

закріплення на міжнародному рівні важливості соціальних прав; г) об’єктивація 

необхідності гармонізації міжнародних і національних соціальних стандартів 

прав людини та ін.» [200, с. 32]. 

Нам імпонує визначення міжнародних соціальних стандартів, яке 

наводить у своєму посібнику Б. І. Сташків. Так, науковець стверджує, що 

міжнародні стандарти у сфері соціального забезпечення – це передбачені 

міжнародними актами параметри надання особам окремих видів соціального 

забезпечення, що носять для держави рекомендаційний або обов’язковим 

характер і реалізуються через національне законодавство, тобто такі параметри 

як: 1) сфера застосування; 2) отримувачі соціального забезпечення; 3) умови 

отримання права на відповідний вид соціального забезпечення; 4) типи 

соціальної допомоги; 5) метод нарахування періодичних грошових виплат; 

6) період дії права на отримання допомоги; 7) строк, з якого починається 

виплата, наприклад, по безробіттю. Стандарти передбачають мінімальні 

соціальні норми та нормативи, тобто обсяг конкретного виду матеріального 

забезпечення не може бути нижчим за обсяг, який зафіксований міжнародним 

актом, як стверджує Б. І. Сташків [206, с. 65–66]. 

Очевидно, що в умовах подальшої поглибленої глобалізації у світі 

стандартизовані кількісні та якісні характеристики у сфері соціального 

забезпечення набуватимуть більшого значення, однак в сучасних умовах 

нерівномірного соціально-економічного розвитку, навіть в межах 
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Європейського Союзу чи усієї Європи, видається передчасним. Важливо, щоб 

прийняті соціальні стандарти були не лише мінімальними, а ще й реальними, 

тобто такими, які держава здатна забезпечити, а не лише проголосити і 

закріпити у відповідних нормативно-правових актах. У протилежному випадку 

проблеми пенсійного забезпечення будуть лише наростати, демотивуючи 

таким чином громадян від активної участі у пенсійній системі держави. Відтак, 

вважаємо, що поки що передчасно говорити про абсолютні величини 

кількісного показника пенсійного забезпечення, однак в будь-якому разі 

запроваджувані соціальні стандарти в системі пенсійного забезпечення мають 

відповідати принципу соціальної справедливості та економічної 

обґрунтованості. Адже вирішення проблем пенсійного забезпечення 

передбачає розв’язання цілого комплексу питань, який включає економічні, 

соціальні, демографічні та навіть політичні аспекти даної проблеми.  

Сучасний стан розвитку системи джерел пенсійного права України 

відзначається активізацією роботи над впровадженням міжнародних 

соціальних стандартів у національне законодавство. У юридичній літературі 

доречно наголошується на тому, що  система джерел пенсійного права здатна 

ефективно розвиватися під впливом міжнародно-правових актів у цій 

царині[207, с.123-127].  

У системі міжнародно-правового регулювання ключова роль належить 

міжнародно-правовим актам ООН та МОП, зокрема, таким як: Загальна 

декларація прав людини, Міжнародний пакт про соціальні, економічні і 

культурні права, Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю (2006), Конвенції 

МОП № 102 «Про мінімальні норми соціального забезпечення» (1952), № 117 

«Про основні цілі та норми соціальної політики» (1962), № 188 «Про 

рівноправ’я в сфері соціального забезпечення» (1962), № 121 «Про допомогу на 

випадок професійного травматизму» (1964), № 128 «Про допомоги по 
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інвалідності, по старості, на випадок втрати годувальника» (1967), № 157 «Про 

встановлення міжнародної системи збереження прав у галузі соціального 

забезпечення» (1982), а також низка рекомендацій МОП, наприклад, 

Рекомендація № 169 «Про збереження прав у сфері соціального захисту».  

Серед регіональних міжнародних актів, які стосуються соціальних 

стандартів, у тому числі пенсійного забезпечення, відносно України найбільший 

інтерес становлять міжнародні акти, прийняті в рамках Ради Європи, до якої 

входить і Україна. В першу чергу мова йде про Європейську соціальну хартію 

(переглянуту, 1996), Конвенцію про захист прав людини і основоположних 

свобод (1950), Європейський кодекс соціального забезпечення (переглянутий, 

1990). Крім того, значний науковий інтерес становлять акти ЄС, якими 

регулюються соціальні стандарти в межах цього наднаціонального утворення. 

Тим більше, що уклавши Угоду про асоціацію з ЄС, Україна взяла на себе низку 

зобов’язань щодо гармонізації національного законодавства із законодавством 

Євросоюзу. Зокрема мова йде про Хартію Співтовариства про основні соціальні 

права працівників (1989) та Хартію основних прав Європейського Союзу (2000), 

а також окремі директиви ЄС. До числа регіональних міжнародних актів в 

системі джерел пенсійного права України належать також міжнародні угоди, 

укладені в межах держав-учасниць СНД [31, с. 24]. 

З метою аналізу впливу міжнародних соціальних стандартів на систему 

джерел пенсійного права, пропонуємо розглянути це на конкретному прикладі, 

а саме як виплинули чи впливають на правове регулювання та власне систему 

джерел пенсійного права ратифікація Україною Конвенції МОП № 102, 

Конвенції МОП про основні цілі та норми соціальної політики № 117 та 

підписання від імені України Європейського кодексу соціального захисту 

(переглянутого).  
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На важливу роль міжнародних соціальних стандартів при розробці актів 

національного законодавства вказує аналіз рішення Комітету Верховної Ради 

України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення від 

15.11.2017, яке передбачає необхідність розробити та внести зміни до 

постанови «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів 

непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і 

демографічних груп населення» від 11 жовтня 2016 року № 780 з метою 

приведення її норм у відповідність до положень Конвенції МОП про основні цілі 

та норми соціальної політики № 117, зокрема щодо включення витрат на 

забезпечення житлом, медичним обслуговуванням та освітою до складу 

наборів. У вказаному рішенні також зазначається, що правовою основою для 

встановлення, затвердження та застосування прожиткового мінімуму в Україні є 

положення ратифікованих міжнародних актів: Європейської соціальної хартії 

(переглянутої), Конвенціях МОП про основні цілі та норми соціальної політики 

№ 117, про мінімальні норми соціального забезпечення № 102, приписах 

Конституції України, а також на нормах законів України «Про прожитковий 

мінімум» і «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», 

згідно з якими прожитковий мінімум є вартісною величиною достатнього для 

забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження 

його здоров'я набору продуктів харчування, мінімального набору 

непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для 

задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості [208]. При 

цьому, частина третя ст. 46 Конституції України містить положення, за яким 

пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом 

існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового 

мінімуму, встановленого законом.  

Таким чином, встановлені на міжнародному рівні соціальні стандарти 

щодо пенсійного забезпечення безпосередньо впливають як на зміст 

iplex://ukr/doc?code=780-2016-п
iplex://ukr/doc?code=993_016
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нормативних актів пенсійного законодавства України, так і на їх 

правозастосування. 

Водночас згідно з положеннями частини 2 ст. 4 Закону України «Про 

загальнообов’язкове пенсійне страхування», якщо міжнародним договором 

України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, 

встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про 

пенсійне забезпечення, то застосовуються норми міжнародного договору. 

Тому, наприклад, у випадку колізії норм національного законодавства та 

положень міжнародно-правових актів, мають застосовуватися положення 

міжнародного договору.  

Право на соціальне забезпечення та достатній життєвий рівень 

закріплено у ст. 11 Міжнародного пакту про економічні, соціальні й культурні 

права, що знайшло своє втілення в положеннях ст.ст. 46 та 48 Конституції 

України. Тож закріплені на міжнародному рівні соціальні стандарти мають 

безпосередній вплив на систему джерел пенсійного права України.  

Як відомо, Україна ратифікувала Конвенцію МОП про мінімальні норми 

соціального забезпечення № 102 відповідним Законом України від 16.03.2016 

[209]. Важливо також зазначити, що положення Конвенції № 102 великою 

мірою відтворені у Європейському кодексі соціального забезпечення. Так, 

держави-члени Ради Європи підписали цей Кодекс, враховуючи важливість 

гармонізації захисту, гарантованого соціальним забезпеченням, а також витрат, 

що виникають у зв'язку з цим, відповідно до загальних європейських 

стандартів. Згідно з положеннями частини 3 статті 17 Європейського кодексу 

соціального забезпечення грошова допомога у зв'язку з хворобою сплачується 

протягом тривалості дії обставини або до виплати пенсії за віком, допомоги по  

інвалідності чи грошової допомоги на реабілітацію. Однак тривалість надання  

допомоги може обмежуватися 52 тижнями для кожного випадку хвороби або 
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78 тижнями для кожного наступного періоду протягом трьох років, як може 

бути визначено. 

Як зазначає у своїй публікації, присвяченій проблемам гармонізації 

законодавства України щодо прав осіб з інвалідністю з відповідними 

стандартами Європейського Союзу, В. Л. Костюк, новітнім кроком на шляху 

гармонізації законодавства України та ЄС із питань прав осіб з інвалідністю 

стало укладення Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони (від 27 червня 2014 року). Угода 

про асоціацію передбачає спрямування зусиль сторін щодо розвитку 

ефективної моделі соціального захисту (ст. 420) [210, с. 52]. 

Важливе місце у системі джерел пенсійного права України займає 

Європейська соціальна хартія (переглянута) від 3 травня 1996 року, про що 

неодноразово зазначалося в літературі [31, с. 23]. Так, у ст. 12 Хартії закріплено 

право на соціальний захист, з метою ефективного здійснення якого Сторони цієї 

угоди зобов’язуються: 1) започаткувати систему соціального забезпечення або 

підтримувати її функціонування; 2) підтримувати систему соціального 

забезпечення на задовільному рівні, принаймні на такому, який дорівнює 

рівню, необхідному для ратифікації Європейського кодексу соціального 

забезпечення; 3) докладати зусиль для поступового піднесення системи 

соціального забезпечення на більш високий рівень; 4) вживати заходів шляхом 

укладання відповідних двосторонніх i багатосторонніх угод або в інший спосіб i 

відповідно до умов, визначених у таких угодах, для забезпечення: a) рівності 

між їхніми власними громадянами та громадянами інших Сторін у тому, що 

стосується прав на соціальне забезпечення, включаючи збереження пільг, які 

надаються законодавством про соціальне забезпечення, незалежно від 

пересування захищених осіб по територіях держав Сторін; b) надання, 

iplex://ukr/doc?code=994_329
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збереження та поновлення прав на соціальне забезпечення такими засобами, 

як сумарний залік періодів страхування або роботи, що були здійснені за 

законодавством кожної зі Сторін [211]. Про необхідність подальшої реалізації 

положень Європейської соціальної хартії (переглянутої) свідчить той факт, що 

внесенням змін до Закону України про її ратифікацію Україна визнала 

обов’язковими для себе положення пунктів 3 та 4 статті 12 цієї Хартії, тобто 

докладати зусилля для піднесення рівня соціального забезпечення та вживати 

заходів для забезпечення рівності у правах громадян однієї держави-учасниці 

відносно іншої.  

Таким чином, міжнародні соціальні (пенсійні)  стандарти – це мінімальні 

соціальні норми та нормативи, закріплені в міжнародних актах універсального, 

регіонального або міждержавного рівня, гарантовані нормами міжнародного та 

імплементовані в національне законодавство безпосередньо або в якості 

кількісних та якісних орієнтирів розвитку пенсійного забезпечення. Міжнародні 

соціальні стандарти, встановлені у міжнародних договорах, згоду на 

обов’язковість яких надано Верховною Радою України, становлять частину 

законодавства України, а тому передбачають їх дотримання та виконання. 

Міжнародно-правові акти, які містять положення щодо соціальних стандартів 

зокрема у сфері пенсійного забезпечення (наприклад, положення Європейської 

соціальної хартії (переглянутої), або Угоди про асоціацію України з ЄС) сприяють 

гармонізації національного пенсійного законодавства, наближаючи таким 

чином систему джерел пенсійного права за своєю змістовною складовою до 

визнаних на міжнародному рівні орієнтирів розвитку суспільства та розбудови 

України як соціальної, правової та демократичної держави.  

 

3.2 Проблеми кодифікації пенсійного законодавства 
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 Просування України по шляху системних демократичних, соціальних та 

правових реформ, які ґрунтуються на засадах верховенства права, 

пріоритетності прав та свобод людини по відношенню до держави, її владних 

інституцій, тісно пов’язані із подальшим процесом реформування пенсійного 

забезпечення як складової соціального захисту [32, с. 17–21], [33, с. 10–15]. 

Нагальність та важливість його здійснення зумовлено тенденцією щодо 

зростання чисельності осіб, які мають право на пенсійне забезпечення [24], 

неефективності та недоступності прав у цій сфері, відсутністю достатніх 

джерел наповнення бюджету Пенсійного фонду України, низьким рівнем 

пенсій тощо.  

 Комплексна та системна реформа пенсійного забезпечення має бути 

спрямована на підвищення рівня та якості життя правомочних осіб. При цьому, 

серед основних пріоритетів реформи є розвиток новітнього пенсійного 

законодавства. Доречно підкреслити, що соціально-правовим базисом 

пенсійного законодавства є конституційне право громадян на соціальний 

захист, яке включає право на пенсійне забезпечення та окремі його види. За 

змістом Конституції України (ч. 1 ст. 46) «громадяни мають право на 

соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, 

часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, 

безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших 

випадках, передбачених законом».  

Призначення пенсійного законодавства (законодавства про пенсійне 

забезпечення) є спрямованість на ефективність, дієвість та доступність права на 

пенсійне забезпечення, окремі його види. У той же час, наразі в Україні йде 

складний процес утвердження пенсійного законодавства як закономірний 

наслідок декларованих пенсійних реформ. Як зазначалося вище, свого часу в 

Україні проведено цілу низку пенсійних реформ: 1991 р., 2003 р., 2011 р.; 2015 

р.; 2016 р.; 2017 р. Одначе, якщо проаналізувати їх сутність та зміст, то можна 
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констатувати, що вони мають характер тимчасових кроків, які спрямовані на: 

1) запровадження солідарної системи пенсійного забезпечення; 

2) запровадження трирівневої системи пенсійного забезпечення: солідарної та 

накопичувальної систем пенсійного страхування; недержавне пенсійне 

забезпечення; 3) удосконалення солідарної системи пенсійного страхування 

шляхом 4) впровадження накопичувальної системи пенсійного страхування. До 

того ж, проведені останнім часом пенсійні реформи характеризуються тим, що 

спрямовані на обмеження низки професійних пенсій (наприклад, державним 

службовцям, науково-педагогічним працівникам, освітянам тощо). Натомість, 

поза увагою законодавця залишилися проблеми пов’язані із упорядкуванням 

професійного та недержавного пенсійного забезпечення, запровадженням 

накопичувального пенсійного страхування.  

У зв’язку із зазначеним, законодавство про пенсійне забезпечення 

(пенсійне законодавство) залишається достатньо безсистемним та 

недосконалим, це пов’язано із наступним: 1) не відповідає реальному стану 

функціонування суспільства та держави; 2) не відповідає суті та змісту права на 

соціальний захист, права на достатній життєвий рівень; 3) не стимулює високих 

соціальних стандартів та гарантій у пенсійному забезпеченні; 4) має складну 

структуру та зміст; 5) не має легального законодавчого закріплення щодо його 

структури та змісту; 6) містить ускладнені механізми реалізації, гарантування, 

правової охорони прав у пенсійному забезпеченні; 7) відсутність належних 

механізмів державного нагляду та громадського контролю; 8) відсутність 

ефективних механізмів юрисдикційного захисту прав у пенсійному 

забезпеченні. Слід зауважити, що в умовах сьогодення системне реформування 

пенсійного законодавства може бути пов’язане із організацією та проведенням 

комплексної пенсійної реформи, що дозволить на якісно новій основі 

оздоровити існуючу модель пенсійного забезпечення, у тому числі мотивувати 

розвиток пенсійного страхування, солідарної та накопичувальної його систем.  
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На сторінках наукових публікацій неодноразово піднімалося питання про 

необхідність кодифікації законодавства у сфері забезпечувальних відносин. 

Водночас позиції науковців щодо меж кодифікації розходяться. Зокрема 

висловлюється думка про необхідність кодифікація законодавства в сфері 

соціального захисту, або ж соціального забезпечення, чи то пенсійного. Тим не 

менше, як зазначає М. Шумило, у пенсійному законодавстві спостерігається 

тенденція до спеціалізації, яка спрямована на врахування особливостей, 

специфіки та багатогранності суспільних відносин, які регулюються певним 

комплексом юридичних приписів та нормативних актів. Результатом цієї 

спеціалізації, на думку М. М. Шумила, є диференціація пенсійного 

забезпечення (часто дискримінаційного характеру), поява нових правових 

механізмів регулювання даних суспільних відносин [92, с. 304–308]. Тож в 

результаті такої спеціалізації відбувається диференціація пенсійного 

забезпечення, з’являються нові правові механізми регулювання пенсійних 

правовідносин. Крім того, як зазначає М. М. Шумило, збільшення кількості 

нормативно-правових актів, якими регулюються пенсійні правовідносини, 

призводить до інфляції законодавства, що посилюється низьким рівнем як 

законодавчої техніки в цілому, так і нормотворчої техніки зокрема [92, с. 304–

308].  

Однією із найбільш нагальних наукових та практичних проблем системи 

джерел пенсійного права є його кодифікація. У юридичній літературі 

висловлюються різні пропозиції щодо порядку та змісту кодифікації 

законодавства у сфері соціального забезпечення. Пропонується, наприклад, 

розробити та прийняти Соціальний кодекс України (А. В. Скоробогатько), 

Кодекс про соціальне страхування та забезпечення громадян (Т. С. Прокопова), 

Кодекс соціального забезпечення (Л. М. Князькова) або Кодекс соціального 

захисту (І. С. Ярошенко). Проте нам імпонує пропозиція тих вчених, які 

пропонують розпочати кодифікацію у сфері соціального забезпечення на рівні 
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його підгалузей, зокрема розробити і прийняти Пенсійний кодекс України. Таку 

пропозицію висловлюють багато вчених, серед яких В. М. Андріїв, 

Н. Б. Болотіна, І. М. Сирота, О. В. Тищенко, Л. П. Шумна, М. М. Шумило та інші 

науковці. Водночас О. В. Тищенко пропонує процес кодифікації супроводжувати 

або упередити якісною офіційною інкорпорацією зокрема пенсійного 

законодавства, що дозволить більш якісно кодифікувати галузь пенсійного 

права [212, с. 124–126].  

В юридичній літературі зазначається, що «історія спроб кодифікації 

правових актів у соціальній сфері в Україні почалася 1929 року, принаймні на 

рівні проектів. Сьогодні ж можна говорити про три проекти Соціальних кодексів 

та два проекти Пенсійних кодексів» [213, с. 186]. 

Ідея кодифікації пенсійного законодавства отримала реалістичну 

перспективу, коли у Верховній Раді України було зареєстровано 12.07.2000 

проект Пенсійного кодексу № 5460/п, хоча він і був відхилений. Щоправда це 

була не єдина законодавча ініціатива щодо кодифікації пенсійного 

законодавства. Так, 16 липня 2014 року у Верховній Раді України було 

зареєстровано проект Пенсійного кодексу України № 4290а, однак через чотири 

місяці законопроект було відкликано. Як зазначається у пояснювальній записці, 

автори законопроекту пропонували створити на базі Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» єдиний 

систематизований, уніфікований законодавчий акт, який би регулював 

правовідносини у сфері пенсійного забезпечення всіх категорій громадян. При 

цьому мали б зберігатися всі соціальні стандарти та гарантії щодо пенсійного 

забезпечення громадян, окрім деяких положень, які є несправедливими та 

дискримінаційними. Зокрема, передбачалося скасування підвищення 

пенсійного віку та мінімального стажу, необхідного для призначення пенсій, 

встановлених відповідно до так званої пенсійної реформи; скасування 

надмірних пільг народних депутатів України, суддів; зміна порядку розрахунку 
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максимального та мінімального розміру пенсії (максимальний розмір пенсії 

законопроектом обмежується п’ятьма мінімальними пенсіями за віком, 

мінімальну ж пенсію пропонується збільшити до двох з половиною 

прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність)  

[214]. 

Слід відзначити, що новітній розвиток пенсійного законодавства має бути 

підпорядкований посиленню дієвості, доступності усієї сукупності прав у сфері 

пенсійного забезпечення, урахування наявних міжнародних соціальних 

стандартів, через призму вжиття належних імплементаційних кроків[215, с.86-

91].   

Вивчаючи проблеми удосконалення соціально-забезпечувального 

законодавства, О. В. Тищенко розглядає кодифікацію як найвищу форму 

систематизації соціально-забезпечувального законодавства з метою 

впорядкування соціально-забезпечувального законодавства. Водночас першим 

кроком на шляху систематизації соціально-забезпечувального законодавства 

може стати розробка та прийняття Пенсійного кодексу України, з огляду на 

вагоме значення пенсійних правовідносин у сфері соціального забезпечення та 

доктринальні положення про розуміння пенсійного права як підгалузі права 

соціального забезпечення [216, с. 153]. 

Однак у публікаціях сучасних дослідників висловлюються і протилежні 

позиції, тобто про недоцільність кодифікації пенсійного законодавства. Так, 

наприклад О. Л. Кучма не вважає за доцільне приймати Пенсійний кодекс, чи 

Кодекс соціального страхування, натомість підтримує прийняття Кодексу 

соціального забезпечення України, оскільки «цінність кодексу в охопленні 

всього комплексу відносин, у цьому випадку соціального забезпечення, а 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування є лише частиною, 

пенсійне страхування – ще меншою частиною соціального страхування та 

соціального забезпечення» [217, с. 220–221].  
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Вважаємо висловлені вище аргументи щодо недоцільності кодифікації 

пенсійного законодавства дещо передчасними. Якщо провести аналогію 

співвідношення, наприклад, сімейного права та цивільного, то навряд чи 

вважатиметься доцільним скасувати Сімейний кодекс України, оскільки ми 

маємо комплексний галузевий Цивільний кодекс України. Звісно предмет 

правового регулювання права соціального забезпечення та пенсійного права 

певною мірою спільний, але не тотожний. Тим більше, що з подальшим 

розвитком пенсійного права та законодавства, з повноцінним впровадженням 

другого та третього рівні пенсійного страхування, недержавного пенсійного 

страхування, предмет пенсійного права, та й власне система його джерел буде 

розростатися і більшою мірою диференціюватися як кількісно, так і якісно. Тому 

проблема не стільки в тому, що кодифікація пенсійного законодавства 

«заважатиме» кодифікації соціально-забезпечувального законодавства, скільки 

в тому, що необхідно виробити правильну концепцію кодифікації в пенсійному 

праві, при тому що напрацьовано великий масив нормативного матеріалу, який 

об’єктивно готовий і потребує такої кодифікації. На нашу думку, простіше та 

доцільніше розпочати процес кодифікації у соціальному праві України якраз із 

пенсійних правовідносин. Разом із тим, у науковому середовищі не вироблено 

єдиної позиції щодо кодифікації у сфері відносин соціального забезпечення, в 

тому числі й пенсійного законодавства. Важливо дослідити сучасний стан 

розробки наукової проблеми кодифікації пенсійного законодавства, а також 

визначити вплив прийняття Пенсійного кодексу на систему джерел пенсійного 

права України. 

Щодо розгляду означеної наукової проблеми, на нашу думку, необхідно: 

1) дати визначення поняття та основних ознак кодексу як нормативного 

правового акту; 2) проаналізувати сучасний стан пенсійного законодавства та 

з’ясувати, чи є об’єктивні передумови для його кодифікації; 3) дослідити сучасні 

наукові підходи до проблеми кодифікації пенсійного законодавства України; 4) 
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з’ясувати можливий вплив кодифікації пенсійного законодавства на систему 

джерел пенсійного права України; 5) розглянути положення проекту Пенсійного 

кодексу щодо системи пенсійного законодавства.  

У загальній теорії права кодекс розуміють як «єдиний, зведений, 

юридично і логічно цілісний, внутрішньо узгоджений закон, який забезпечує 

повне, узагальнене і системне регулювання певної групи суспільних відносин» 

[5, с. 182]. Характерною особливістю структури кодексу є такі юридико-технічні 

підходи до організації нормативно-правового матеріалу, як поділ на загальну і 

особливу частину та деякі інші. Потрібно також наголосити на важливості 

чіткого визначення місця будь-якого кодексу в системі джерел тої чи іншої 

галузі законодавства, аби запобігти можливим колізіям з іншими законами. 

Очевидно, що додати ясності у питання організації зокрема законодавства 

України може прийняття закону про нормативно-правові акти, над проектом 

якого й досі триває робота. Взагалі ми вважаємо, що кодекс має бути каркасом 

галузі законодавства, в нашому випадку пенсійного. Зважаючи на його 

системоутворюючий, цілісний та внутрішньо узгоджений характер, інші закони 

мають доповнювати та розвивати положення кодексу.  

Ідея кодифікації пенсійного законодавства отримала реалістичну 

перспективу, коли у Верховній Раді України було зареєстровано 12.07.2000 

проект ПК № 5460/п, хоча він і був відхилений. Щоправда це була не єдина 

законодавча ініціатива щодо кодифікації пенсійного законодавства.  

16 липня 2014 року у Верховній Раді України було зареєстровано проект 

ПК (реєстр. № 4290а),  однак через чотири місяці законопроект було 

відкликано. Як зазначається у пояснювальній записці «законопроект 

розроблено з метою впорядкування законодавчого регулювання 

правовідносин в галузі пенсійного забезпечення. Завданнями законопроекту є 

подолання хаосу в пенсійному законодавстві, подолання правового нігілізму, 
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недопущення порушень прав людини в галузі пенсійного забезпечення, 

усунення необґрунтовано привілейованого пенсійного забезпечення окремих 

категорій громадян, встановлення гідного та справедливого рівня пенсійного 

забезпечення для всіх громадян». Крім того, законопроектом пропонується 

створити на базі Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» єдиний систематизований, уніфікований  законодавчий акт, який 

би регулював правовідносини у сфері пенсійного забезпечення всіх категорій 

громадян. При цьому зберігаються всі соціальні стандарти та гарантії щодо 

пенсійного забезпечення громадян, окрім деяких положень, які є 

несправедливими та дискримінаційними. Зокрема, скасовується підвищення 

пенсійного віку та мінімального стажу, необхідного для призначення пенсій, 

встановлених відповідно до так званої пенсійної реформи; скасовуються 

надмірні пільги народних депутатів України, суддів; змінюється порядок 

розрахунку максимального та мінімального розміру пенсії (максимальний 

розмір пенсії законопроектом обмежується п’ятьма мінімальними пенсіями за 

віком, мінімальну ж пенсію пропонується збільшити до двох з половиною 

прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність).  

Змістовний аналіз проекту ПК, дозволяє вказати на такі його особливості. По-

перше, проект ПК включає розділ І «Загальні положення». У цьому розділі 

пропонується, що Пенсійний кодекс України визначає принципи, засади і 

механізми функціонування системи загальнообов'язкового державного 

пенсійного страхування, порядок призначення, перерахунку і виплати пенсій, в 

тому числі на пільгових умовах, надання соціальних послуг з коштів Пенсійного 

фонду, що формуються за рахунок страхових внесків роботодавців, бюджетних  

та інших джерел, передбачених цим Кодексом, а також регулює порядок 

формування Накопичувального пенсійного фонду та фінансування за рахунок 

його коштів видатків на оплату договорів страхування довічних пенсій або 
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одноразових виплат застрахованим особам, членам їхніх сімей та іншим 

особам, передбаченим цим Кодексом. 

Також до  норми проекту ПК визначають, що система пенсійного 

забезпечення в Україні складається з трьох рівнів. Перший рівень - солідарна 

система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі - 

солідарна система), що базується на засадах солідарності і субсидування та 

здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів 

Пенсійного фонду на умовах та в порядку, передбачених цим Кодексом.  

Другий рівень - накопичувальна система загальнообов'язкового державного 

пенсійного страхування (далі - накопичувальна система пенсійного 

страхування), що базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у 

Накопичувальному фонді або у відповідних недержавних пенсійних фондах - 

суб'єктах другого рівня системи пенсійного забезпечення та здійснення 

фінансування витрат на оплату договорів страхування довічних пенсій і 

одноразових виплат на умовах та в порядку, передбачених законодавством.  

Третій рівень - система недержавного пенсійного забезпечення, що базується 

на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об'єднань у 

формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами пенсійних 

виплат на умовах та в порядку, передбачених законодавством про недержавне 

пенсійне забезпечення.  

З правової точки зору, перший та другий рівні системи пенсійного 

забезпечення в Україні становлять систему загальнообов'язкового державного 

пенсійного страхування. Другий та третій рівні системи пенсійного 

забезпечення в Україні становлять систему накопичувального пенсійного 

забезпечення. Для окремих категорій громадян цим Кодексом можуть 

встановлюватися умови, норми і порядок їх пенсійного забезпечення, відмінні 

від загальнообов'язкового державного пенсійного страхування і недержавного 

пенсійного забезпечення.  
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Отже, по суті, можна констатувати, що норми проекту ПК  дублюють 

приписи чинних законів про пенсійне забезпечення. 

По-друге, проект містить розділ ІІ «Страховий стаж у солідарній системі».  

Принциповими нормами цього Кодексу є те, що  страховий стаж  трактується як 

«період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому 

державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові 

внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок». До страхового 

стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір 

пенсії по інвалідності або у зв'язку з втратою годувальника, крім наявного 

страхового стажу, зараховується також на загальних підставах відповідно період 

з дня встановлення інвалідності до досягнення застрахованою особою віку та 

період з дня смерті годувальника до дати, коли годувальник досяг би 

встановленого віку. 

Таким чином, можна констатувати, що проект ПК не містить фактично 

принципових новацій.   

По-третє, проект ПК містить розділ ІІІ «Пенсії за віком у солідарній 

системі». Автори проекту ПК пропонують, що «особи мають право на 

призначення пенсії за віком після досягнення чоловіками 60 років, жінками  - 55 

років та наявності страхового стажу не менше 5 років». Також передбачається і 

низка інших норм, які відроджують норми існуючого пенсійного законодавства. 

Наразі відповідні передумови реалізації права на пенсію за віком дещо змінені.   

По-четверте, проект ПК містить розділ ІV «Пенсії по інвалідності у 

солідарній системі». Автори проекту ПК пропонують, що пенсія по інвалідності 

призначається в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову 

втрату працездатності внаслідок загального захворювання (в тому числі 

каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства) за наявності 

страхового стажу. Пенсія по інвалідності призначається незалежно від того, 
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коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після 

припинення роботи.   

По-п’яте, проект ПК містить розділ V «Пенсія у зв’язку з втратою 

годувальника у солідарній системі». Автори проекту ПК пропонують, що пенсія 

у зв'язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї 

померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності в 

годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому 

для призначення пенсії по III групі інвалідності, а в разі смерті пенсіонера або 

інших передбачених законом осіб, - незалежно від тривалості страхового стажу. 

При цьому дітям пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається 

незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.   

По-шосте, проект ПК містить розділ VІ «Особливості пенсійного 

забезпечення деяких категорій осіб» на підставі якого встановлюють 

особливості призначення окремих видів пенсій окремим категоріям осіб ( 

наприклад, особи з інвалідністю, особи, які постраждали внаслідок аварії на 

ЧАЕС, спортсмени, прокурори тощо).  

По-сьоме,  проект ПК містить розділ VІІ «Особливості пенсійного 

забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших категорій 

осіб», який  встановлює особливості пенсійного забезпечення осіб звільнених з 

військової служби ( наприклад, особи офіцерського складу, прапорщики і 

мічмани, військовослужбовці надстрокової служби та військової служби за 

контрактом, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ 

України, особи начальницького складу податкової міліції, особи 

начальницького і рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби 

України, особи начальницького і рядового складу органів і підрозділів 

цивільного захисту; особи із числа військовослужбовців Збройних Сил, інших 

військових формувань, органів державної безпеки і внутрішніх справ 
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колишнього Союзу РСР, Національної гвардії України, Прикордонних військ 

України, військ цивільної оборони України тощо).  

По-восьме,  проект ПК містить розділ VІІІ «Порядок визначення заробітної 

плати (доходу) для обчислення пенсії у солідарній системі.  Призначення, 

перерахунок та виплата пенсії» на підставі якого визначається, що для 

обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період 

страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за 

умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами у 

період до 1 січня 2016 року або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 

липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також 

враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців 

страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв.  

По-дев’яте,  проект ПК містить розділ IX «Пенсійні виплати за рахунок 

коштів накопичувальної системи пенсійного страхування» на підставі якого 

визначається, що застрахована особа, яка відповідно до закону є учасником 

накопичувальної системи пенсійного страхування, має право на отримання  

довічної пенсії або одноразової виплати за рахунок коштів накопичувальної 

системи пенсійного страхування. Крім того, страхова організація, що здійснює 

виплати довічних пенсій: довічна пенсія з установленим періодом, довічна 

обумовлена пенсія, довічна пенсія подружжя. 

По-десяте, проект ПК містить розділ X «Організація і порядок здійснення 

управління в солідарній системі»  та розділ XІ «Кошти Пенсійного фонду» на 

підставі яких  встановлюються особливості статусу Пенсійного фонду України як 

органу,  який здійснює керівництво та управління солідарною системою, 

провадить збір, акумуляцію та облік страхових внесків, призначає пенсії та 

підготовляє документи для її виплати, забезпечує своєчасне і в повному обсязі 

фінансування та виплату пенсій, допомоги на поховання, здійснює контроль за 

цільовим використанням коштів Пенсійного фонду, вирішує питання, пов'язані з 
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веденням обліку пенсійних активів застрахованих осіб на накопичувальних 

пенсійних рахунках, здійснює адміністративне управління Накопичувальним 

фондом та інші функції, передбачені цим Кодексом і статутом Пенсійного 

фонду. 

По-одинадцяте, проект ПК містить розділ XІІ «Суб'єкти накопичувальної 

системи пенсійного страхування»  та розділ XІІІ «Зберігання пенсійних активів 

накопичувального фонду» на підставі яких визначаються перелік суб'єктів 

накопичувальної системи пенсійного страхування, а також  правовий статус 

зберігача пенсійних активів.   

По-дванадцяте, проект ПК містить розділ XIV «Державне регулювання та 

нагляд у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування», 

розділ XV «Порядок оскарження дій страхувальників та виконавчих органів 

пенсійного фонду», розділ XVI «Відповідальність у сфері загальнообов'язкового 

державного пенсійного страхування».  Також, проект ПК завершують норми 

розділу  XVII Прикінцеві положення»[214]. 

Також у проекті ПК міститься визначення системи пенсійного 

законодавства. Так, згідно з положеннями ст. 5 проекту ПК законодавство про 

пенсійне забезпечення базується на Конституції України, складається з цього 

Кодексу, міжнародних договорів з пенсійного забезпечення, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Проект ПК також 

закріплює переважну юридичну міжнародних договорів України, адже якщо 

міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана 

Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені 

законодавством України про пенсійне забезпечення, то застосовуються норми 

міжнародного договору. 

         Важливо, що проект ПК визначає коло питань, які регулюються виключно 

цим Кодексом, зокрема: види пенсійного забезпечення; види пенсійних виплат; 

порядок здійснення пенсійних виплат за загальнообов'язковим державним 
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пенсійним страхуванням; мінімальний розмір пенсії за віком; умови участі в 

пенсійній системі чи її рівнях; умови набуття права та порядок визначення 

розмірів пенсійних виплат; коло осіб, які підлягають загальнообов'язковому 

державному пенсійному страхуванню; пенсійний вік для чоловіків та жінок, при 

досягненні якого особа має право на призначення пенсії за віком та отримання 

пенсійних виплат; джерела формування коштів, що спрямовуються на пенсійне 

забезпечення; умови, норми та порядок пенсійного забезпечення; принципи та 

структура системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування; 

порядок використання коштів Пенсійного фонду та накопичувальної системи 

пенсійного страхування; організація та порядок здійснення управління в 

системах пенсійного забезпечення та загальнообов'язкового державного 

пенсійного страхування. 

На даний час ці питання регулюються різними законами, що ускладнює 

правозастосування, перешкоджає повній реалізації громадянами свої прав та 

обов’язків, передбачених чинним пенсійним законодавством. Прийняття 

кодифікованого закону у сфері пенсійного забезпечення є необхідним для 

проведення успішної реформи пенсійного забезпечення в Україні.  

Змістовне теоретико-правове дослідження проекту ПК, дозволяє зробити 

низку принципових застережень: 1) відповідні положення, по суті, дублюють 

існуюче законодавство у сфері пенсійного забезпечення;  2)  не містить чіткої 

мети та завдань ПК; 3) не передбачає новітніх новацій щодо системи пенсійного 

забезпечення; 4) дещо поверхово розглядає систему пенсійного законодавства; 

5) не передбачає оптимальних механізмів розвитку державного, недержавного 

пенсійного забезпечення, пенсійного страхування, а також професійного 

(спеціального) пенсійного забезпечення.  

Слід відзначити, що на сторінках наукових публікацій неодноразово 

піднімалося питання про необхідність кодифікації законодавства у сфері 
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забезпечувальних відносин. Водночас позиції науковців щодо меж кодифікації 

розходяться. Зокрема висловлюється думка про необхідність кодифікації 

законодавства в сфері соціального захисту, або ж соціального забезпечення, чи 

то пенсійного законодавства. Тим не менше, як зазначає М. М. Шумило, у 

пенсійному законодавстві спостерігається тенденція до спеціалізації, яка 

спрямована на врахування особливостей, специфіки та багатогранності 

суспільних відносин, які регулюються певним комплексом юридичних приписів 

та нормативних актів. Результатом цієї спеціалізації, на думку М. М Шумила, є 

диференціація пенсійного забезпечення (часто дискримінаційного характеру), 

поява нових правових механізмів регулювання даних суспільних відносин [92, с. 

304–308]. Тож в результаті такої спеціалізації відбувається диференціація 

пенсійного забезпечення, з’являються нові правові механізми регулювання 

пенсійних правовідносин. Крім того, як зазначає М. М. Шумило, збільшення 

кількості нормативно-правових актів, якими регулюються пенсійні 

правовідносини, призводить до інфляції законодавства, що посилюється 

низьким рівнем як законодавчої техніки в цілому, так і нормотворчої техніки 

зокрема [28, с. 557].  

Разом з тим Т. Тарасюк слушно зазначає, що до системи джерел права 

соціального забезпечення України належать нормативно-правові акти, 

спрямовані на врегулювання дуже важливих суспільних відносин – відносин у 

сфері соціального захисту населення, а тому порядок їх прийняття, набрання 

чинності та строк дії необхідно детально прописувати у законодавчих актах. 

Науковець також вказує на необхідність проведення інвентаризації 

нормативно-правових актів з метою виявлення застарілих актів, а також 

нормативно-правових актів, які фактично вичерпали свою дію у момент їхнього 

виконання [218, с. 164–165].  

Основною проблемою, яку зумовлює відсутність чіткої систематизації 

пенсійного законодавства України, є неузгодженість, а іноді й суперечливість 
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нормативно-правових актів, що зрештою стає причиною порушення пенсійних 

прав громадян, зростання бідності населення, а відтак – фінансові та економічні 

втрати держави. Пенсійна реформа без чіткого законодавчого забезпечення, 

яким може стати новий пенсійний кодекс, а лише за допомогою внесення 

численних змін до чинних законів, а ще гірше – розбалансування системи 

джерел пенсійного законодавства, коли питання, віднесені до законодавчого 

сфери регулювання, врегульовуються підзаконними нормативно-правовими 

актами, не може бути зрозумілою і сприйнятою українцями.  

 

У правовому контексті, провідною тенденцією розвитку пенсійного 

законодавства є його кодифікація, яка має, по-перше, ураховувати Національну 

стратегію пенсійної реформи; по-друге,  ураховувати концепцію кодифікації 

пенсійного законодавства; по-третє, стимулювати розвиток якісно нового 

кодифікованого закону  [219, с. 196-204]. Водночас важливість якісної 

систематизації пенсійного законодавства визнається переважно 

представниками юридичної науки, тоді як в суміжних галузях, які також 

вивчають питання пенсійного забезпечення, на це не звертається достатньо 

уваги. Так, наприклад, А. Свиридовська серед напрямків удосконалення 

системи пенсійного забезпечення називає такі важливі заходи комплексного 

характеру, як детінізація, створення робочих місць, легалізація ринку праці, 

зниження тиску на фонд оплати праці, спрощення адміністрування податків, 

зростання рівня доходів населення тощо, проте питання правового 

регулювання пенсійних правовідносин, на жаль, залишається поза увагою 

дослідниці [220, с. 44–45].  

Масив правових норм у сфері пенсійного забезпечення складає певну 

систему, яку можна організувати у вигляді єдиного кодифікованого акта. 

Наприклад, у навчально-науковій літературі зазначається, що пенсійне 
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забезпечення має певну систему, тобто науково-обґрунтовану внутрішню 

класифікацію і угрупування норм за окремими інститутами. Тож загальну 

частину права пенсійного забезпечення складають норми, покликані 

сформувати засади регулювання відносин з пенсійного забезпечення. До цієї 

частини належать норми, що спрямовані на реалізацію права громадян на 

забезпечення пенсіями; визначення предмета пенсійного забезпечення та 

сфери дії пенсійного законодавства; закріплення його функцій та принципів, 

джерел правового регулювання; встановлення прав і обов’язків суб’єктів 

правовідносин у пенсійному забезпеченні. До особливої частини права 

пенсійного забезпечення належать норми, що складають такі інститути права 

пенсійного забезпечення, як загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування (в тому числі пенсійне забезпечення за віком, забезпечення 

пенсіями забезпечення пенсіями по інвалідності, пенсійне забезпечення у разі 

втрати годувальника тощо), недержавне пенсійне забезпечення, пільгове 

пенсійне забезпечення, порядок призначення та виплати пенсій тощо [31, с. 45–

46]. Важко не помітити, що вищенаведене відповідає структурі та є достатнім 

для розробки  проекту ПК. 

Як зазначає М. М. Шумило у своїй публікації, присвяченій вивченню 

світового досвіду кодифікації у сфері соціального захисту, перша у світі 

кодифікація соціально-забезпечувального законодавства була здійснена у 

Німеччині, хоча кодексом ухвалений документ не називався [213, с. 186]. Мова 

йде про постанову про імперське (державне) страхування, яка згодом дістала 

назву Соціального кодексу. Цей акт був результатом систематизації 

законодавства у сфері соціального законодавства, був доволі об’ємним, 

включав шість книг, хоча офіційно кодексом не називався. Зважаючи на те, що 

витоки права соціального захисту, в тому числі пенсійного забезпечення, беруть 

свій початок саме в Німеччині, подальший розвиток кодифікації законодавства 

у сфері соціального страхування закономірно також відбувається у Німеччині. 
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Так, концепція Кодексу соціального Німеччини (нім. – Sozialgesetzbuch (SGB) 

була затверджена німецьким парламентом у 1969 році. Проект кодексу 

налічував дванадцять книг та складався з 2251 статті [213, с. 187]. За своєю 

формою Соціальний кодекс Німеччини складається з відносно самостійних 

кодексів окремих інститутів права соціального захисту, які приймалися 

поступово. Перша з 12 книг набрала чинності 1 січня 1976 року, а дванадцята – з 

1 січня 2005 року. У юридичній літературі високо оцінюється досвід кодифікації 

соціального законодавства ФРН. Зокрема М. М. Шумило вважає для України 

найбільш доцільним саме німецький досвід такої кодифікації  [213, с. 187]. 

Зазначимо, що соціально-забезпечувальне законодавство кодифіковано не 

лише у ФРН, а й інших державах. Для прикладу можна назвати, Кодекс 

соціального забезпечення Французької Республіки, Кодекс соціального 

страхування Швеції Кодекс соціального страхування Болгарії, Кодекс 

Туркменістану «Про соціальне забезпечення». У цьому відношенні важливо 

також пам’ятати про те, що Україна підписала такий міжнародний документ, як 

Європейський кодекс соціального забезпечення, який поки ще не 

ратифіковано, а також ратифікувала Конвенцію МОП № 102. Ратифікація та 

імплементація цих документів, на нашу думку, має сприяти кодифікації у сфері 

соціального забезпечення. Водночас кодифікація саме пенсійного 

законодавства в межах великої кодифікації за зразком Німеччини виглядає 

найбільш реалістичним та доцільним.  

Ураховуючи зарубіжний досвід, перед Україною постає проблема  

розвитку новітнього пенсійного законодавства через призму його кодифікації. 

   За своєю суттю, кодифікація пенсійного законодавства – це складний 

процес систематизації законодавства, що базується на Національній стратегії 

пенсійної реформи, у тому числі міжнародних (європейських) соціальних 

стандартах, дієвості, доступності права на пенсійне забезпечення, тісно 
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пов’язаних із ним прав,  та полягає у розробці і прийнятті парламентом єдиного, 

стабільного кодифікованого закону про пенсійне забезпечення. 

Основними принципами кодифікації пенсійного законодавства є: 

верховенство права; гуманізм; демократизм; пріоритетність права на пенсійне 

забезпечення та тісно пов’язаних із ним прав; обов’язковість урахування 

концепції кодифікації пенсійного законодавства; науковість кодифікаційного 

процесу; універсальність пенсійного забезпечення; доступність видів пенсійного 

забезпечення; доступність прав у сфері пенсійного забезпечення; доступність, 

зрозумілість норм; урахування результатів експертиз та обговорень; 

обов’язковість моніторингу, нагляду та контролю. 

Новітня концепція кодифікації пенсійного законодавства має 

передбачати: 1) розробку  концепції кодифікації пенсійного законодавства, 

виходячи із Національної стратегії пенсійної реформи, національного та 

міжнародного досвіду, досягнень науки права соціального забезпечення, 

позиції експертів, інститутів громадянського суспільства; 2) урахування 

міжнародних (європейських) соціальних стандартів; 3)  проведення 

громадських, науково-правових слухань та експертиз, концепції кодифікації 

пенсійного законодавства із залученням провідних наукових шкіл соціального 

права; 4) затвердження концепції кодифікації пенсійного законодавства; 6) 

розробка проекту ПК на основі відповідної концепції. 

Тому  видається доцільним розробити та подати на розгляд Верховної 

Ради України проект Закону «Про Національну стратегію пенсійної реформи», з 

урахуванням міжнародних (європейських) соціальних стандартів,  визначити 

тенденції кодифікації пенсійного законодавства. Очевидно, така стратегія 

дозволить забезпечити більш дієвий процес розробки та затвердження 

майбутнього ПК України. 
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Слід відзначити, що розробка проекту ПК має ураховувати такі тенденції: 

забезпечувати суспільний та загальнодержавний консенсус; відповідати 

концепції кодифікації пенсійного законодавства; мати чітко визначену, мету, 

завдання та принципи;  комплексно регламентувати відносини із  пенсійного 

забезпечення; визначати питання правового статусу окремих  категорій 

пенсіонерів; має передбачати консультування уряду, парламенту з експертами 

щодо затвердження основних  пенсійних соціальних гарантій та стандартів;  

положення мають бути викладені достатньо зрозуміло та доступно, що буде 

унеможливлювати неоднозначне їх тлумачення; має отримати суспільне 

схвалення через відповідні громадські, наукові та інші обговорення; 

потребуватиме належної експертизи: громадської, наукової, міжнародної тощо.  

Проект ПК має мати такі основні розділи: «Загальні положення», «Принципи 

правового регулювання відносин  у сфері пенсійного забезпечення», «Акти 

пенсійного законодавства», «Право на пенсійне забезпечення та тісно пов’язані 

із ним права», «Соціально-правовий статус окремих категорій пенсіонерів», 

«Державне пенсійне забезпечення», «Загальні положення пенсійного 

страхування», «Солідарна система пенсійного страхування», «Пенсії у 

солідарній системі пенсійного страхування»,  «Накопичувальна система 

пенсійного страхування»,  «Пенсії у накопичувальній системі пенсійного 

страхування», «Недержавне пенсійне забезпечення», «Пенсії у недержавному 

пенсійному забезпеченні», «Професійне (корпоративне) пенсійне 

забезпечення»,  «Пенсії у професійному (корпоративному) пенсійному 

забезпеченні», «Правова охорона та захист права на пенсійне забезпечення та 

інших тісно пов’язаних із ним прав», «Нагляд та контроль за дотриманням 

пенсійного законодавства», «Перехідні та прикінцеві положення».   

Пенсійний кодекс України має бути ухвалений Верховною Радою України як 

єдиний та базовий кодифікований закон у сфері  пенсійного забезпечення. 
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Висновки до розділу 3: 

 

1. Міжнародні соціальні (пенсійні)  стандарти  включають мінімальні 

соціальні норми та нормативи, закріплені в міжнародних актах універсального, 

регіонального або міждержавного рівня, гарантовані нормами міжнародного та 

імплементовані в національне законодавство безпосередньо або в якості 

кількісних та якісних орієнтирів розвитку пенсійного забезпечення.  

2. Комплексна та системна реформа пенсійного забезпечення має 

бути спрямована на підвищення рівня та якості життя правомочних осіб. 

Доречно підкреслити, що соціально-правовим базисом пенсійного 

законодавства є конституційне право громадян на соціальний захист, яке 

включає право на пенсійне забезпечення та окремі його види. За змістом 

Конституції України (ч. 1 ст. 46) «громадяни мають право на соціальний захист, 

що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової 

втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них 

обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом».  

          3.Кодифікація пенсійного законодавства – це складний процес 

систематизації законодавства, що базується на Національній стратегії пенсійної 

реформи, у тому числі міжнародних (європейських) соціальних стандартах, 

дієвості, доступності права на пенсійне забезпечення, тісно пов’язаних із ним 

прав,  та полягає у розробці і прийнятті парламентом єдиного, стабільного 

кодифікованого закону про пенсійне забезпечення. 

         4. Основними принципами кодифікації пенсійного законодавства є: 

верховенство права; гуманізм; демократизм; пріоритетність права на пенсійне 

забезпечення та тісно пов’язаних із ним прав; обов’язковість урахування 
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концепції кодифікації пенсійного законодавства; науковість кодифікаційного 

процесу; універсальність пенсійного забезпечення; доступність видів пенсійного 

забезпечення; доступність прав у сфері пенсійного забезпечення; доступність, 

зрозумілість норм; урахування результатів експертиз та обговорень; 

обов’язковість моніторингу, нагляду та контролю.  

         5.Пенсійний кодекс України має бути ухвалений Верховною Радою України 

як єдиний та базовий кодифікований закон у сфері  пенсійного забезпечення. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі обґрунтовано та наведено теоретичне узагальнення 

та нове вирішення поставленого наукового завдання, що полягало у з’ясуванні 

суті та змісту системи джерел пенсійного права України, ролі окремих елементів 

в організації та здійсненні пенсійної реформи, а також у правовому регулюванні 

відносин пенсійного забезпечення. У результаті проведеного дослідження, 

зроблено  низку висновків, основними із яких є наступні. 

1. Право на пенсійне забезпечення варто розглядати у широкому та 

вузькому значеннях. У широкому значенні, право на пенсійне забезпечення – 

це системний, комплексний вид права на соціальний захист, що включає 

можливість матеріальної підтримки особи за рахунок джерел пенсійного 

забезпечення у разі настання соціальних (пенсійних) ризиків визначених 

законом та/або договором, тимчасово або постійно на умовах та у порядку, 

передбаченому чинним законодавством України. У вузькому значенні, право на 

пенсійне забезпечення – це право правомочних осіб на отримання пенсійних 

виплат у солідарній системі пенсійного страхування, що включає можливість 

матеріальної підтримки за рахунок джерел пенсійного забезпечення у разі 

досягнення встановленого законом віку, інвалідності, втрати годувальника, з 

інших визначених законом за рахунок коштів Пенсійного фонду України або 

інших спеціальних джерел відповідно та у порядку, передбаченому 

законодавством України. 

2. Запропоновано джерела пенсійного права розглядати у матеріальному та 

формально-правовому аспектах. У матеріальному аспекті, джерела пенсійного 

права – це сукупність факторів матеріального, соціального, політичного та іншого 

характеру, які впливають на стан нормотворчої діяльності у сфері пенсійного 

забезпечення. У формально-правовому аспекті, джерела пенсійного права – це 
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зовнішні форми виразу та закріплення норм права, які формуються 

уповноваженими на те суб’єктами нормотворчої діяльності з метою 

ефективного правового регулювання відносин у сфері пенсійного забезпечення. 

3. Обґрунтовано, що основними особливостями джерел пенсійного права є 

наступні: виступають зовнішньою формою виразу та закріплення норм 

пенсійного права; переважно  ними виступають нормативно-правові акти з 

питань пенсійного забезпечення; виступають результатом нормотворчої 

діяльності відповідних суб’єктів щодо пенсійного забезпечення; спрямовані на 

правове регулювання сучасних відносин з пенсійного забезпечення; визначають 

механізми реалізації, гарантування, правової охорони права на пенсійне 

забезпечення та інших тісно пов’язаних із ним прав; окреме місце посідають 

міжнародно-правові акти МОП; ключова роль належить законам про пенсійне 

забезпечення; окреме місце посідає закон про Державний бюджет на 

відповідний рік; важлива роль у системі підзаконних нормативно-правових актів 

належить нормативним актам Пенсійного фонду України; допоміжне значення 

мають локальні нормативні акти про працю; підлягають державному нагляду та 

громадському контролю; підлягають конституційному та судовому контролю. 

4. Відзначено доцільним надати органам місцевого самоврядування, у 

межах відповідних місцевих бюджетів, запроваджувати додаткові пенсії, 

насамперед, пенсії за віком. 

5. Необхідно розробити та затвердити Національну стратегію пенсійної 

реформи як окремого закону, що забезпечуватиме комплексність, системність, 

ефективність реформування пенсійного забезпечення на основі та з урахуванням 

національного та міжнародного досвіду, досягнень провідних шкіл соціального 

права, у тому числі міжнародних (європейських) соціальних стандартів. Така 

стратегія має передбачати: 1) удосконалення державного пенсійного забезпечення; 

2) модернізацію солідарної системи пенсійного страхування; 3) запровадження 

накопичувальної системи пенсійного страхування; 4) запровадження професійного 
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(корпоративного) пенсійного забезпечення; 5) стимулювання недержавного 

пенсійного забезпечення; 6) концепцію кодифікації пенсійного законодавства. 

6. Закон як джерело пенсійного права – це особливий нормативно-правовий 

акт, який спрямований на регулювання найбільш важливих відносин у сфері 

пенсійного забезпечення, ухвалюється парламентом та/або шляхом 

всеукраїнського референдуму у спеціальному порядку. Основними ознаками 

закону як джерела пенсійного права є наступні: спрямований на регламентацію 

відносин у сфері пенсійного забезпечення; забезпечує дієвість, ефективність, 

доступність права на пенсійне забезпечення та інших тісно пов’язаних із ним 

прав; сприяє законодавчому впровадженню пенсійної реформи; передбачає 

специфічну процедуру ініціювання, ухвалення, набрання чинності та виконання; 

виступає правовим базисом функціонування системи джерел пенсійного права, є 

первинним її елементом; підлягає конституційному контролю; підлягає 

моніторингу, нагляду та контролю. 

7. Нормативно-правові акти Пенсійного фонду України – це окремий вид 

нормативно-правових актів, які ухвалюються компетентними органами 

Пенсійного фонду України з питань пенсійного забезпечення, у тому числі 

пенсійного страхування, у порядку передбаченому законодавством. Основними 

тенденціями удосконалення нормативно-правових актів Пенсійного фонду 

України є наступні: спрямованість їх на проведення в Україні пенсійної реформи 

на основі консолідації зусиль суспільства і  держави; забезпечення належних, 

ефективних, доступних механізмів виконання положень Конституції, законів 

України, нормативно-правових актів Президента України та Кабінету Міністрів 

України; забезпечення ефективного функціонування системи пенсійного 

забезпечення, у тому числі пенсійного страхування; посилення дієвості, 

ефективності, доступності реалізації, гарантування, правової охорони права на 

пенсійне забезпечення та інших тісно пов’язаних із ним прав; сприяння 

повноцінному функціонуванню трирівневої системи пенсійного забезпечення; 
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удосконалення механізмів державного нагляду на контролю; удосконалення 

механізмів судового і громадського контролю. 

8. Тенденціями удосконалення рішень органів судової влади у системі 

джерел пенсійного права є наступні: продовження судової реформи,  зокрема, 

реформи правосуддя на засадах верховенства права, пріоритетності прав та 

свобод людини у сфері пенсійного забезпечення; забезпечення дієвості, 

ефективності, доступності судового розгляду справ у сфері пенсійного 

забезпечення; розробка дієвих механізмів забезпечення реалізації положень 

Європейського суду з прав людини; розробка дієвих механізмів забезпечення 

реалізації  повноважень Конституційного Суду України та Верховного Суду; 

забезпечення удосконалення пенсійного законодавства, ураховуючи рішення 

органів судової влади. 

9. У межах розробки Національної стратегії пенсійної реформи доцільно 

урахувати конструктивний досвід ЄС, окремих зарубіжних держав, зокрема, ФРН, 

Швеції щодо кодифікації пенсійного законодавства, дотримання високого рівня 

соціальних (пенсійних) стандартів. 

10. Міжнародні соціальні (пенсійні) стандарти – це мінімальні соціальні 

норми, нормативи, закріплені в міжнародних актах універсального, 

регіонального або міждержавного рівня, гарантовані нормами міжнародного 

права,  імплементовані в національне законодавство безпосередньо або в якості 

кількісних та якісних орієнтирів розвитку пенсійного забезпечення. 

11. Кодифікація пенсійного законодавства – це складний процес 

систематизації законодавства, що базується на Національній стратегії пенсійної 

реформи, у тому числі міжнародних (європейських) соціальних стандартах, 

дієвості, доступності права на пенсійне забезпечення, інших  тісно пов’язаних із 

ним прав,  та полягає у розробці і прийнятті парламентом єдиного, стабільного 

кодифікованого закону про пенсійне забезпечення. 
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12. Основними принципами кодифікації пенсійного законодавства є: 

верховенство права; гуманізм; демократизм; пріоритетність права на пенсійне 

забезпечення та тісно пов’язаних із ним прав; обов’язковість урахування 

концепції кодифікації пенсійного законодавства; науковість кодифікаційного 

процесу; універсальність пенсійного забезпечення; доступність видів пенсійного 

забезпечення; доступність прав у сфері пенсійного забезпечення; доступність, 

зрозумілість норм; урахування результатів експертиз та обговорень; 

обов’язковість моніторингу, нагляду та контролю. 

13. Обґрунтована доцільність розробки та прийняття Закону «Про 

Національну стратегію пенсійної реформи», з урахуванням міжнародних ( 

європейських)  соціальних стандартів, тенденцій кодифікації пенсійного 

законодавства. 

Структура Пенсійного кодексу має мати такі основні розділи: «Загальні 

положення», «Принципи правового регулювання відносин у сфері пенсійного 

забезпечення», «Акти пенсійного законодавства», «Право на пенсійне 

забезпечення та тісно пов’язані із ним права», «Соціально-правовий статус 

окремих категорій пенсіонерів», «Державне  пенсійне забезпечення», 

«Загальні положення пенсійного страхування», «Солідарна система 

пенсійного страхування», «Пенсії у солідарній системі пенсійного 

страхування», «Накопичувальна система пенсійного страхування», «Пенсії у 

накопичувальній системі пенсійного страхування», «Недержавне пенсійне 

забезпечення», «Пенсії у недержавному пенсійному забезпеченні», 

«Професійне (корпоративне) пенсійне забезпечення», «Пенсії у 

професійному (корпоративному) пенсійному забезпеченні», «Правова 

охорона та захист права на пенсійне забезпечення та інших тісно пов’язаних 

із ним прав», «Нагляд та контроль за дотриманням пенсійного 

законодавства», «Перехідні та прикінцеві положення».  



231 

 

14. Доцільно запровадити інститут уповноваженого з прав пенсіонерів і 

ветеранів при Президентові України як гаранта прав та свобод людини на 

території України. 
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