
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В.М. КОРЕЦЬКОГО 

Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису 

 

 

УДК З69.542.331.25(477) 

 

СКОРОБАГАТЬКО АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 

 

ЄДНІСТЬ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

В УКРАЇНІ  

Спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального 

забезпечення 

 

Подається на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

_____________________А. В. Скоробагатько 

 

Науковий консультант 

доктор юридичних наук, професор, 

член-кореспондент НАПрН України, 

заслужений діяч науки і техніки 

України 

ХУТОРЯН Наталія Миколаївна 

 

Київ – 2020  



2 
 

АНОТАЦІЯ 

Скоробагатько А.В. Єдність та диференціація правового 

регулювання пенсійного забезпечення в Україні. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення.  

Дисертація є першим у науці права соціального забезпечення всебічним 

та комплексним дослідженням актуальних теоретичних і практичних проблем 

єдності та диференціації правового регулювання пенсійного забезпечення. На 

основі вивчення існуючих наукових ідей щодо ролі єдності та диференціації у 

пенсійному забезпеченні, аналізу норм пенсійного законодавства та 

особливостей його застосування до окремих категорій осіб, сформульовано 

правовий концепт розуміння взаємодії єдності та диференціації регулювання 

пенсійного забезпечення, визначено їх вплив на формування пенсійного 

законодавства. 

У роботі визначені основні методологічні підходи до вивчення ролі 

єдності та диференціації в пенсійному забезпеченні. Методологія дослідження 

взаємодії єдності та диференціації у регулюванні пенсійного забезпечення є 

багаторівневою системою – це рівень парадигм, рівень підходів, рівень методів 

та принципів. Перебуваючи між собою у тісному взаємозв’язку, вони 

утворюють цілісну систему – методологію дослідження правових категорій 

єдність і диференціація, яка забезпечує всебічне вивчення їх призначення у 

формуванні пенсійного законодавства і побудові нової пенсійної системи. 

Сформульовано визначення методології юридичної науки – це система 

підходів, методів і прийомів пізнання правової реальності, що забезпечують 

отримання нової, об’єктивної, всебічної і систематизованої інформації про 

досліджувані процеси та явища.  

Здійснено аналіз ґенези теоретичної думки щодо становлення і розвитку 

єдності та диференціації правового регулювання пенсійного забезпечення та 

висвітлено сучасний стан дослідження вітчизняними вченими цих правових 
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категорій. Підтверджено, що знання історії розвитку наукової думки щодо 

розуміння правових категорій єдності й диференціації дозволило осмислити 

закономірності їх становлення і функціонування, зрозуміти як застосовувалися 

ці категорії в регулюванні пенсійного забезпечення, визначити їх роль у 

формуванні сучасного пенсійного законодавства. Підтверджено аналогію 

поглядів на розуміння вченими ролі взаємодії єдності й диференціації у 

регулюванні пенсійного забезпечення, яка зводиться до того, що ефективне 

регулювання цих відносин можливе тільки в їх взаємодії.  

Охарактеризовано сутність правових категорій єдність та диференціація, 

розкрито їх значення для регулювання правовідносин у сфері пенсійного 

забезпечення. Визначено роль диференціації, яка: а) забезпечує проголошену 

правом можливість досягнення певного соціального блага за рахунок 

перерозподілу коштів; б) допомагає отримати максимально можливий на даному 

етапі розвитку суспільства позитивний соціально-економічний ефект за належне 

виконання трудової функції; в) позитивно сприяє правильному закріпленню 

загальноправових принципів рівності та справедливості у сфері пенсійного 

забезпечення, чим відновлює або встановлює у суспільстві соціальну 

справедливість як реальну категорію; г) виступає об’єктом для доктринальних 

досліджень тощо. Доведено, що застосування обґрунтованої диференціації у 

пенсійному законодавстві дає можливість державі забезпечити рівність захисту 

інтересів усіх членів суспільства. 

Обґрунтовано положення, що єдність правового регулювання пенсійного 

забезпечення проявляється через загальні норми, які приймаються 

законодавчим органом держави з метою встановлення єдиних підходів 

регулювання цієї сфери. Єдність, будучи однією з важливих рис сучасного 

національного пенсійного забезпечення, проявляється у загальності та 

обов’язковості для всіх видів пенсійних виплат та означає встановлення єдиних 

умов пенсійного забезпечення для всіх громадян. 
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Вперше у науці права соціального забезпечення здійснено дослідження 

мотивів і цілей диференціації в пенсійному забезпеченні. Надані 

характеристики цих правових категорій.   

Зроблено висновок про те, що диференціація в пенсійному забезпеченні 

проявляється через надання пільг (що виконують стимулюючу, компенсаційну і 

мотивуючу функції) та встановлення окремих обмежень. Обґрунтовано 

домінанту, що диференціація у пенсійному забезпеченні повинна мати певні 

межі. Доведено доцільність використання терміну взаємодія єдності та 

диференціації, аргументовано, що саме у взаємодії єдності та диференціації як 

важливих елементів правового регулювання досягаються оптимальні 

результати регулювання правовідносин у сфері пенсійного забезпечення. 

Визначено призначення уніфікації в пенсійному забезпеченні та з’ясовано 

вплив цієї категорії на формування пенсійного законодавства.  

Значну увагу в дисертації сконцентровано на визначенні критеріїв 

диференціації пенсійного забезпечення. З огляду на специфіку механізму 

правового регулювання пенсійного забезпечення, означено систему критеріїв 

диференціації – це: характер та умови праці; особливість території, де 

проходила трудова діяльність; тривалість страхового (трудового) стажу чи 

спеціального стажу (вислуги років); суб'єктивні властивості особи та її сім'ї; 

специфіка професії працівників; правовий статус громадян; група інвалідності 

та причини її настання; розмір попереднього заробітку та розмір внесків до 

Пенсійного фонду України. 

Здійснено змістовний аналіз критеріїв диференціації пенсійного 

забезпечення та надано авторське визначення цієї категорії. Критерії 

диференціації пенсійного забезпечення – це об'єктивно існуючі, стійкі, науково 

обґрунтовані, визнані законодавцем суспільно-значимими обставини, що 

спричиняють необхідність встановлення відмінностей у правовому регулюванні 

призначення пенсій шляхом встановлення пільг чи обмежень, які 

застосовуються лише щодо окремих категорій працівників (осіб).  
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Підтверджено положення, що пенсійне забезпечення – категорія змінна, 

на яку суттєво впливає суспільний устрій, економічний та соціальний розвиток 

держави. У роботі узагальнено як доктринальні підходи до розуміння правової 

природи категорії пенсія, так і проаналізовано легальне, законодавче 

визначення пенсії. Запропонована класифікація пенсій, з'ясовано, що первинно 

всі пенсії поділяються на державні і недержавні пенсії. У свою чергу державні 

пенсії діляться на три родові групи: загальні страхові пенсії, спеціальні страхові 

пенсії і накопичувальні страхові пенсії. 

На підставі узагальнення існуючих наукових поглядів та аналізу 

законодавчої дефініції сформульовано авторське визначення категорії пенсія. 

Пенсія – це регулярна щомісячна грошова виплата, яка є одним із основних 

джерел існування особи-пенсіонера, що надається на загальних, пільгових чи 

спеціальних підставах у розмірах і порядку передбачених законом, 

фінансується за рахунок коштів Пенсійного фонду України, бюджетів інших 

страхових фондів і коштів, асигнованих державою та виступає важливою 

гарантією реалізації соціальної функції держави.  

Доведено, що пенсійна система лише тоді ефективна та сприяє 

врегулюванню суспільних відносин (у нашому випадку пенсійних), коли вона є 

цілісною, створеною відповідно до правил законодавчої техніки. Пенсійна 

система України – це сукупність створюваних у державі правових, економічних 

і організаційних інститутів і норм, що мають метою надання громадянам 

матеріального забезпечення у вигляді пенсії. Зроблено висновок, що за своїм 

суспільним призначенням система пенсійного забезпечення належить до 

найважливіших інститутів соціальної політики держави і є базовою складовою 

соціального забезпечення населення. У роботі сформульовано основоположні 

правові принципи функціонування пенсійної системи та окреслені орієнтири 

щодо структурного вдосконалення нової системи пенсійного забезпечення, 

визначено місце спеціального страхового пенсійного забезпечення у пенсійній 

системі України.   
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Висвітлені проблемні аспекти єдності та диференціації правового 

регулювання пенсійного забезпечення у визначених законодавцем структурних 

складових трирівневої системи пенсійного забезпечення України. Визначені 

фактори, необхідні для впровадження і належного функціонування 

накопичувальних складових пенсійної системи: другого і третього рівнів 

пенсійної системи. Ефективна діяльність системи накопичувального пенсійного 

забезпечення повинна будуватися на пріоритеті інтересів вкладників, має стати 

потужним джерелом інвестиційних доходів громадян та сприяти зростанню 

економіки держави. Для забезпечення успішного функціонування системи 

недержавного пенсійного забезпечення важливим фактором має стати 

залучення у цю систему роботодавців, необхідно створювати для них умови, 

насамперед, у законодавстві України запровадити податкові пільги, актуально 

забезпечити прозорість інформації для роботодавців, як потенційних 

вкладників у недержавні пенсійні фонди.  

Аргументовано доцільність вдосконалення трирівневої структури 

пенсійної системи України, доповнивши її четвертим рівнем. Враховуючи 

специфічні умови пенсійного забезпечення осіб яким пенсії призначаються за 

спеціальними законами, запропоновано об'єднати їх в окрему групу і віднести 

до четвертого рівня системи пенсійного забезпечення в Україні. Четвертий 

рівень системи пенсійного забезпечення логічно визначити, як система 

спеціального страхового пенсійного забезпечення. Для реалізації даної 

пропозиції необхідно внести відповідні зміни до абз. 1 ч. 1 ст. 2 Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Уточнену 

структуру пенсійної системи доцільно закріпити у майбутньому Пенсійному 

кодексі України. Це має бути збалансована, соціально справедлива система 

пенсійного забезпечення. 

Особливу увагу приділено дослідженню ролі пенсійного віку і страхового 

стажу, які є підставами виникнення, зміни та припинення пенсійних 

правовідносин. Зроблено висновок, що пенсійний вік і страховий стаж є 

головними правостворюючими юридичними фактами. В роботі запропонована 
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класифікація пенсійного віку, зокрема аргументовано поділ пенсійного віку 

на: загальний і спеціальний, який ділиться на такі підвиди: пільговий 

пенсійний вік і гнучкий пенсійний вік. Наведені аргументи на відмову в 

перспективі від фіксованого пенсійного віку та аргументовано позицію про 

впровадження гнучкого пенсійного віку в пенсійному забезпеченні. Здійснена 

класифікація стажу роботи (трудового стажу), запропоновано виділити такі 

види: загальний, страховий і спеціальний. Означено, що вислуга років є 

різновидністю спеціального стажу і наряду з втратою професійної 

працездатності є другим головним юридичним фактом, яка дає підстави для 

призначення пенсій за вислугу років.  

З’ясовано сучасний стан та особливості правового регулювання 

спеціального пенсійного забезпечення окремих категорій працівників. Детально 

проаналізовано пенсійне забезпечення працівників авіації, залізничного 

транспорту, працівників метрополітенів, плавскладу окремих видів суден та 

осіб, які працюють у портах, виявлені особливості їх правового регулювання. 

Відзначено значну диференціацію у пенсійному забезпеченні цих категорій 

осіб.   

Сформульовано визначення соціальної політики і правової політики у 

соціальній сфері, аргументовано положення про взаємозв'язок реалізації 

соціальної політики держави з ефективністю чинного пенсійного 

законодавства. Доведено доцільність використання терміну «соціально-правова 

політика держави» у соціальній сфері та сфері пенсійного забезпечення, 

визначено її вплив на єдність та диференціацію правового регулювання 

пенсійного забезпечення. 

Висвітлено особливості реалізації принципу справедливості та його 

значення для єдності та диференціації правового регулювання пенсійного 

забезпечення. Доказано, що застосування принципу справедливості у 

пенсійному забезпеченні є не що інше, як функція, що блокує необґрунтовану 

диференціацію, яка часом переходить у дискримінацію. 
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Здійснено ґрунтовний аналіз історико-прикладних аспектів еволюції 

пенсійного забезпечення, визначено етапи його становлення у період розбудови 

незалежної української держави. З позиції історичного підходу та його методів 

визначено чотири етапи становлення пенсійного забезпечення в Україні: 1 етап 

(з 5 листопада 1991 р. до 9 липня 2003 р.) – етап становлення національної 

системи пенсійного забезпечення; 2 етап (з 9 липня 2003 до 8 липня 2011 р.) – 

етап зміни ідеології пенсійного забезпечення; закріплення трирівневої системи 

пенсійного страхування; 3 етап (з 8 липня 2011р. до 3 жовтня 2017р.) – етап 

модернізації системи спеціального пенсійного забезпечення; 4 етап (з 3 жовтня 

2017 р. до сьогодні) – етап формування гідного матеріального забезпечення 

пенсіонерів. 

Зроблено висновок, що в сучасних умовах, без аналізу і запровадження 

міжнародного досвіду організації пенсійного страхування, якісно реформувати 

нову пенсійну систему неможливо. 

Аргументовано, що становлення нової національної моделі пенсійного 

забезпечення в Україні здійснюється за двома напрямками: по-перше, 

відбувається вдосконалення правового регулювання пенсійних відносин у 

солідарній системі пенсійного забезпечення; по-друге, створюються якісно нові 

види організаційно-правових моделей (форм) пенсійних правовідносин, що 

сприяє появі нових видів пенсійного забезпечення. 

Визначені тенденції єдності та диференціації у пенсійному законодавстві 

в умовах пенсійної реформи. Доведено необхідність створення в сучасних 

умовах державної страхової професійної пенсійної системи, сформовано її 

авторське визначення. Обґрунтовано нагальність прийняття Закону України 

«Про страхове професійне пенсійне забезпечення», аргументовано доцільність 

закріплення в ньому окремих розділів (з подальшим перенесенням цих розділів 

у Пенсійний кодекс України): для працівників силових структур і осіб, які 

виконують державно значимі функції; для наукових (науково-педагогічних) 

працівників (аргументовано доцільність повернення їм спеціальних пенсій та 

визначені умови їх призначення). 
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Надані пропозиції щодо вдосконалення понятійного апарату права 

соціального забезпечення: а) обґрунтовано доцільність уточнення назви 

принципу, а саме закріпити у ст. 7 Закону України «Про загальнообов'язкове 

державне пенсійне страхування» принцип диференціації пенсійного 

забезпечення в залежності від умов праці, тривалості страхового стажу та 

розміру заробітної плати (доходу); б) рекомендовано у правотворчій діяльності 

застосовувати термін – пенсія у зв'язку з втратою годувальника. 

Визначені пріоритетні напрямки розвитку пенсійного законодавства в 

сучасних соціально-економічних умовах, розроблено обґрунтовані пропозиції 

про внесення змін і доповнень до чинних нормативних актів. Зокрема внесена 

низка пропозицій щодо вдосконалення положень Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»: 

– щодо механізму визначення мінімального розміру пенсії, обґрунтовано 

внесення змін до ст. 28 і ст. 54;  

– про вдосконалення механізму збільшення пенсій за віком, 

запропоновані зміни до п. 2. ч. 1 ст. 28; 

– аргументовано впровадження нового більш високого рівня мінімального 

пенсійного забезпечення та обґрунтовано, що таким стандартом може бути 

оптимальний (раціональний) споживчий бюджет; 

– зроблено висновок про доцільність закріплення у пенсійному 

законодавстві інституту соціальних страхових виплат; 

– обґрунтовано та визначено механізм підвищення мінімальних розмірів 

пенсій особам, які виконують трудову функцію на роботах із шкідливими і 

важкими  умовами праці, віднесених до Списків № 1 і № 2. 

Для усунення необґрунтованої диференціації та встановлення єдиних 

умов щодо визначення суми єдиного внеску при набутті страхового стажу, 

якого бракує для призначення пенсії, рекомендовано вдосконалити п. 5 ст. 10 

Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування». 
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Аналіз сутності конституційного права на пенсійне забезпечення 

дозволив встановити, що воно являє собою право, яке належить усім без 

виключення громадянам та не може бути відчуженим. Виходячи із правової, 

соціальної природи пенсій, право громадянина на одержання призначеної йому 

пенсії не може пов'язуватися з такою умовою, як постійне проживання в 

Україні. Обґрунтовано обов'язок держави виплачувати пенсію особам, які 

виїжджають на постійне проживання за кордон.  

Зроблено висновок, що одним із термінових завдань держави в умовах 

реформування сучасної пенсійної системи є прийняття Пенсійного кодексу 

України.  

Ключові слова: пенсія, система пенсійного забезпечення, пенсійне 

законодавство, єдність та диференціація, мотиви та цілі диференціації, критерії 

диференціації, спеціальне страхове пенсійне забезпечення, страхова професійна 

пенсійна система, соціально-правова політика держави. 
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SUMMARY 

Skorobagatko А. Unity and differentiation of legal regulation of pension 

provision in Ukraine. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of legal 

sciences on a specialty 12.00.05 - labor law; social security law. 

The dissertation is the first comprehensive and complex research of actual 

theoretical and practical problems of unity and differentiation of legal regulation of 

pension provision in the science of social security law. Based on the study of existing 

scientific ideas on the role of unity and differentiation in pension provision, analysis 

of pension legislation and its application to certain categories of persons, the legal 

concept of understanding the interaction of unity and differentiation of pension 

regulation is formulated, their influence on pension legislation is determined.  

The main methodological approaches to studying the role of unity and 

differentiation in pension provision are defined in the work. The methodology of 

studying the interaction of unity and differentiation in the regulation of pension 

provision is a multilevel system – it is the level of paradigms, the level of approaches, 

the level of methods and principles. Closely interconnected, they form a holistic 

system - a methodology for studying the legal categories of unity and differentiation, 

which provides a comprehensive study of their purpose in the formation of pension 

legislation and the construction of a new pension system. It is formed the scientific 

definition of methodologies of legal science it is a system of units, methods and 

techniques of knowledge of legal reality, which provide new, important activities, 

comprehensive and systematic information about the issues and existence. 

An analysis of the genesis of theoretical thought on the formation and 

development of unity and differentiation of legal regulation of pensions is completed 

and it is highlighted the current state of research by domestic scientists of these legal 

categories. It is confirmed that knowledge of the history of scientific thought on 

understanding the legal categories of unity and differentiation allowed to understand 

the patterns of their formation and functioning, to understand how these categories 
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were used in the regulation of pensions, to determine their role in modern pension 

legislation.  

The analogy of views on the understanding by scientists of the role of the 

interaction of unity and differentiation in the regulation of pensions is confirmed, 

which boils down to the fact that effective regulation of these relations is possible 

only in their interaction. The essence of legal categories of the smallest and different 

categories is characterized, their action for regulation of legal norms in the field of 

pension protection is revealed. The role of differentiation is defined, which: a) 

provides the right to achieve a certain social good through redistribution of funds; b) 

helps to obtain the maximum possible at this stage of development of society a 

positive socio-economic effect for the proper performance of labor functions; c) 

positively promotes the correct consolidation of general legal principles of equality 

and justice in the field of pensions, which restores or establishes social justice in 

society as a real category; d) acts as an object for doctrinal research, etc. It is proved 

that the application of reasonable differentiation in pension legislation allows the 

state to ensure equal protection of the interests of all members of society. 

The provision is substantiated that the unity of legal regulation of pension 

provision is manifested through the general norms adopted by the legislative body of 

the state in order to establish uniform approaches to the regulation of this area. Unity, 

being one of the important features of modern national pension provision, is 

manifested in the universality and obligatoryness of all types of pension benefits and 

means the establishment of uniform conditions of pension provision for all citizens. 

For the first time in the science of social security law, a study of the motives 

and goals of differentiation in pension provision was implemented. The 

characteristics of these legal categories are given.   

It is concluded that the differentiation in pension provision is manifested 

through the provision of benefits (performing stimulating, compensatory and 

motivating functions) and the establishment of certain restrictions. It is substantiated 

by the dominant that differentiation in pension provision should have certain limits. 

The expediency of using the term interaction of unity and differentiation is proved, it 
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is argued that in the interaction of unity and differentiation as important elements of 

legal regulation the optimal results of regulation of legal relations in the field of 

pension provision are achieved.  

The purpose of unification in pension provision is determined and the influence 

of this category on the formation of pension legislation is clarified.  

Considerable attention in the dissertation is focused on determining the criteria 

for differentiation of pension provision. 

Given the specifics of the mechanism of legal regulation of pensions, defined a 

system of criteria for differentiation - these are: the nature and working conditions; 

feature of the territory where labor activity took place; duration of insurance (labor) 

length of service or special length of service (years of service); subjective properties 

of a person and his family; specifics of the profession of employees; legal status of 

citizens; disability group and the reasons for its occurrence; the amount of previous 

earnings and the amount of contributions to the Pension Fund of Ukraine. 

A meaningful analysis of the criteria for differentiation of pension provision is 

made and the author's definition of this category is given. Criteria for differentiation 

of pension provision are objectively existing, stable, scientifically substantiated, 

socially significant circumstances recognized by the legislator, which cause the need 

to establish differences in the legal regulation of pensions by establishing benefits or 

restrictions that apply only to certain categories of employees (persons). 

The statement that pension provision is a category of variables that is 

significantly influenced by the social system, economic and social development of 

the state has been confirmed. 

The paper summarizes both doctrinal approaches to understanding the legal 

nature of the pension category, and analyzes the legal, legislative definition of 

pension. The classification of pensions is offered, it is defined that initially all 

pensions are divided into state and non-state pensions. In turn, state pensions are 

divided into three generic groups: general insurance pensions, special insurance 

pensions and accumulative insurance pensions. 
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Based on the generalization of existing scientific views and analysis of the 

legislative definition, the author's definition of the category of pension is formulated. 

Pension is a regular monthly cash payment, which is one of the main sources of 

livelihood of a retired person, provided on general, preferential or special grounds, in 

the amount and manner prescribed by law, financed by the Pension Fund of Ukraine, 

budgets of other insurance funds and funds allocated by the state and is an important 

guarantee of the social function of the state. 

It is proved that the pension system is effective only and contributes to the 

regulation of public relations (in our case, pension), when it is holistic, created in 

accordance with the rules of law.  

The pension system of Ukraine is a set of legal, economic and organizational 

institutions and norms created in the state, which aim to provide citizens with 

material support in the form of a pension. It is concluded that the system of pension 

provision belongs to the most important institutions of social policy of the state and is 

a basic component of social security of the population. The paper formulates the 

basic legal principles of the pension system and outlines guidelines for structural 

improvement of the new pension system, determines the place of special pension 

insurance in the pension system of Ukraine. 

The problematic aspects of the unity and differentiation of the legal regulation 

of pension provision in the structural components of the three-level pension system of 

Ukraine defined by the legislator are highlighted. The factors necessary for the 

implementation and proper functioning of the accumulative components of the 

pension system are identified: the second and third levels of the pension system. The 

effective operation of the funded pension system should be based on the priority of 

the interests of depositors, should become a powerful source of investment income of 

citizens and contribute to the growth of the state economy.  

In order to ensure the successful functioning of the non-state pension system, 

the involvement of employers in this system should be an important factor. It is 

necessary to create conditions for them, first of all, to introduce tax benefits in 

Ukrainian legislation. 
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The expediency of improving the three-level structure of the pension system of 

Ukraine has been proved, supplementing it with the fourth level. Given the specific 

conditions of pension provision of persons to whom pensions are granted under 

special laws, it is proposed to combine them into a separate group and refer to the 

fourth level of the pension system in Ukraine. The fourth level of the pension system 

is logically defined as a system of special pension insurance. To implement this 

proposal, it is necessary to make appropriate changes to paragraph 1 of part 1 of 

Article 2 of the Law of Ukraine "On Compulsory State Pension Insurance". The 

specified structure of the pension system should be fixed in the future Pension Code 

of Ukraine. It should be a balanced, socially just pension system. 

Particular attention is paid to the study of the role of retirement age and length 

of service, which are the grounds for the emergence, change and termination of 

pension relationships. It is concluded that retirement age and insurance experience 

are the main law-making legal facts. The paper proposes a classification of retirement 

age, in particular, argues the division of retirement age into: general and special, 

which is divided into the following subtypes: preferential retirement age and flexible 

retirement age. Arguments for abandoning the fixed retirement age in the future are 

presented and the position on the introduction of a flexible retirement age in pension 

provision is argued. The classification of length of service (length of service), it is 

proposed to distinguish the following types: general, insurance and special. It is noted 

that seniority is a kind of special length of service and along with the loss of 

professional capacity is the second main legal fact that gives grounds for the 

appointment of pensions for seniority. 

The current state and features of the legal regulation of special pension 

provision for certain categories of employees have been clarified. The pension 

provision of employees of aviation, railway transport, employees of subways, sailing 

of certain types of vessels and persons working in ports is analyzed in detail, the 

peculiarities of their legal regulation are revealed. There is a significant 

differentiation in the pension provision of these categories of persons. 
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The definition of social policy and legal policy in the social sphere is 

formulated, the position on interrelation of realization of social policy of the state 

with efficiency of the current pension legislation is argued. The expediency of using 

the term "social and legal policy of the state" in the social sphere and the sphere of 

pension provision is proved, its influence on the unity and differentiation of legal 

regulation of pension provision is determined. 

The peculiarities of the implementation of the principle of justice and its 

significance for the unity and differentiation of the legal regulation of pensions are 

highlighted. It has been proven that the application of the principle of fairness in 

pension provision is nothing more than a function that blocks unjustified 

differentiation, which sometimes turns into discrimination. 

A thorough analysis of the historical-applied aspects of the evolution of 

pensions, identified the stages of its formation during the development of an 

independent Ukrainian state.  

From the standpoint of the historical approach and its methods, four stages of 

the formation of pension provision in Ukraine are identified: Stage 1 (from 

November 5, 1991 to July 9, 2003) – the stage of formation of the national pension 

system; Stage 2 (from July 9, 2003 to July 8, 2011) – the stage of changing the 

ideology of pension provision; consolidation of the three-tier pension insurance 

system; Stage 3 (from July 8, 2011 to October 3, 2017) – stage of modernization of 

the special pension system; Stage 4 (from October 3, 2017 until today) – the stage of 

forming a decent material support for retirees. 

It is concluded that in modern conditions, without the analysis and introduction 

of international experience in the organization of pension insurance, it is impossible 

to qualitatively reform the new pension system. 

It is argued that the formation of a new national model of pension provision in 

Ukraine is carried out in two directions: first, there is an improvement in the legal 

regulation of pension relations in the solidarity pension system; secondly, 

qualitatively new types of organizational and legal models (forms) of pension legal 
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relations are created, which contributes to the emergence of new types of pension 

provision. 

The tendencies of unity and differentiation in the pension legislation in the 

conditions of pension reform are defined. The necessity of creation of the state 

insurance professional pension system in modern conditions is proved, its author's 

definition is formed. The urgency of the adoption of the Law of Ukraine "On 

Insurance Professional Pension Provision" is substantiated, the expediency of 

enshrining certain sections in it (with further transfer of these sections to the Pension 

Code of Ukraine) is substantiated: for law enforcement officers and persons 

performing stately important functions; for scientific (scientific and pedagogical) 

workers (the expediency of returning special pensions to them is argued and the 

conditions of their appointment are determined). 

Proposals for improving the conceptual apparatus of social security law are 

provided: a) the expediency of clarifying the name of the principle is substantiated, 

namely to enshrine in Art. 7 of the Law of Ukraine "On Compulsory State Pension 

Insurance" the principle of differentiation of pensions depending on working 

conditions, length of insurance and the amount of wages (income); b) it is 

recommended to use the term – pension in connection with the loss of a breadwinner 

in law-making activity. 

The priority directions of development of the pension legislation in modern 

social and economic conditions are defined, the substantiated offers on modification 

and additions to the operating regulations are developed. In particular, a number of 

proposals were made to improve the provisions of the Law of Ukraine "On 

Compulsory State Pension Insurance": 

– on the mechanism for determining the minimum amount of pension, the 

amendments to Art. 28 and Art. 54;  

– on improving the mechanism for increasing old-age pensions, proposed 

changes to paragraph 2. Part 1 of Art. 28;  
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– the introduction of a new higher level of the minimum pension provision is 

substantiated and it is substantiated that such a standard can be an optimal (rational) 

consumer budget;  

– the conclusion on expediency of fixing in the pension legislation of institute 

of social insurance payments is made;  

– the mechanism of increase of the minimum sizes of pensions to the persons 

who carry out labor function on works with harmful and difficult working conditions, 

carried to the Lists № 1 and № 2 is substantiated and defined. 

In order to eliminate unjustified differentiation and establish uniform 

conditions for determining the amount of the single contribution when acquiring 

insurance experience, which is not enough for the appointment of a pension, it is 

recommended to improve paragraph 5 of Art. 10 of the Law of Ukraine "On the 

collection and accounting of a single contribution to the obligatory state social 

insurance". 

An analysis of the essence of the constitutional right to a pension has 

established that it is a right that belongs to all citizens without exception and cannot 

be alienated. Based on the legal, social nature of pensions, a citizen's right to receive 

a pension assigned to him cannot be associated with such a condition as permanent 

residence in Ukraine. The obligation of the state to pay a pension to persons leaving 

for permanent residence abroad is substantiated. 

It is concluded that one of the urgent tasks of the state in terms of reforming the 

modern pension system is the adoption of the Pension Code of Ukraine. 

Key words: pension, pension system, pension legislation, unity and 

differentiation, motives and goals of differentiation, criteria of differentiation, special 

insurance pension provision, insurance professional pension system, social and legal 

policy of the state. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Суспільно-економічні трансформації, що 

відбуваються в Україні за останні десятиліття, зумовлюють динамічне 

реформування політичної, економічної та правової систем держави. У контексті 

цих змін є нагальною потреба в якісно нових підходах до реалізації 

конституційного права громадян на пенсійне забезпечення. Кризовий стан 

пенсійної системи загалом гостро ставить питання формування нової доктрини 

пенсійного забезпечення, яка має стати одним із основних політико-правових 

завдань держави, що потребує свого вирішення як економічними, так і 

правовими засобами, що, в свою чергу, вимагає істотного оновлення чинного 

пенсійного законодавства, впровадження міжнародних соціальних стандартів. 

Свого з’ясування та наукового обґрунтування також потребує ряд теоретичних 

питань, які  мають забезпечити вирішення існуючих проблем галузевої науки. 

Сьогодні закономірно перед суспільством постали питання, яку пенсійну 

систему державі необхідно будувати, наскільки чинне пенсійне законодавство і 

його правозастосовна практика відповідають інтересам громадян України? 

Цілком зрозуміло, що це має бути цілісна система, яка повинна підлягати 

єдиній логіці розвитку та в якій були б реалізовані такі принципи, як 

демократизм, гуманізм та справедливість. Очікувані суспільством зміни у 

правовому регулюванні пенсійного забезпечення громадян невідкладно 

вимагають наукового осмислення та вироблення сучасного підходу до 

формування нової пенсійної системи, до визначення місця єдності та 

диференціації у правовому регулюванні пенсійного забезпечення. Актуальність 

дослідження ролі єдності й диференціації у пенсійній сфері підсилюється ще й 

тим, що чинне пенсійне законодавство в сучасних умовах повною мірою не 

сформувалося, значна кількість актів, нескоординовані між собою, часто 

прийняті норми економічно необґрунтовані і не відповідають економічній 

ситуації в країні, що, в свою чергу, породжує різного роду колізії та створює 

складнощі у правозастосовній діяльності. Сьогодні також важливо розібратися, 
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наскільки основні напрями реформування пенсійної системи відповідають 

міжнародно-правовим нормам. Логічно, що ці питання стали предметом 

дисертаційного дослідження. Невідкладно потребує подальшого удосконалення 

правове регулювання страхових спеціальних пенсій, зокрема пільгових пенсій 

за віком та пенсій за вислугу років працівникам транспорту, а саме: окремим 

категоріям працівників авіації, залізничного транспорту, метрополітенів, 

плавскладу окремих видів суден та осіб, які працюють у портах. Наукові 

розвідки у цій сфері є надзвичайно важливими, оскільки можуть суттєво 

вплинути на формування ефективної законодавчої бази та створення сучасної 

пенсійної системи.  

У дисертації дослідження єдності та диференціації велося через аналіз 

існуючих у пенсійному забезпеченні проблемних питань з урахуванням 

значимості принципів справедливості, рівності і верховенства права. У роботі 

були враховані наукові позиції з різних аспектів досліджуваної проблематики. 

Необхідними й важливими джерелами для цього дослідження послужили праці 

вчених-правознавців: С.С. Алексєєва, М.Г. Алєксандрова, Д.А. Керімова, 

В.М. Корельського, В.В. Лазарєва, Р.З. Лівшиця, Ю.М. Оборотова, 

В.Д. Перевалова, В.М. Протасова, О.Ф. Скакун, О.В. Сурілова, 

О.Ф. Черданцева та ін.   

Науковою базою дисертації стали праці таких відомих авторів: 

B.C. Андрєєва, К.С. Батигіна, М.А. Вігдорчика, О.М. Вінокурова, 

В.М. Догадова, В.М. Дурденевського, Л.В. Забєліна, О.Д. Зайкіна, 

М.Л. Захарова, Р.І. Іванової, В.В. Караваєва, М.І. Полупанова, В.К. Райхера, 

С.А. Семашка, В.О. Тарасової, Я.Г. Тідемана, З.Р. Теттерборн, Е.Г. Тучкової, 

Я.М. Фогеля, В.Ш. Шайхатдінова та ін. А також праці вітчизняних науковців 

періоду незалежності України: В.М. Андріїва, В.Я. Бурака, Г.С. Гончарової, 

Ж.А. Дробот, В.В. Жернакова, Т.А. Занфірової, І.В. Зуба, М.І. Іншина, 

М.М. Клемпарського, Н.П. Коробенко, В.Л. Костюка, Т.В. Кравчук, 

О.І. Кульчицької, О.В. Лавріненко, К.Ю. Мельника, І.Ю. Михайлової, 

П.Д. Пилипенка, О.С. Прийменка, С.О. Сільченка, М.П. Стадника, 
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Н.М. Стаховської, Б.А. Стичинського, А.А. Ширант, Г.І. Чанишевої, 

О.М. Ярошенка та ін. Із вдячністю хочеться відзначити таких відомих 

науковців, як: Н.Б. Болотіну, М.І. Боднарука, С.В. Вишновецьку, 

О.В. Москаленко, С.М. Прилипка, Я.В. Сімутіну, С.М. Синчук, Б.І. Сташківа, 

О.В. Тищенко, Н.М. Хуторян, М.М. Шумила за їх ґрунтовні монографії, а також 

сучасних вітчизняних дослідників, які вивчали питання єдності та 

диференціації у пенсійному забезпеченні: М.Д. Бойка, Н.Б. Болотіну, 

Т.З. Гарасиміва, В.В. Жернакова, Т.В. Колєснік-Омельченко, І.М. Сироту, 

Б.І. Сташківа, К.В. Федчишину наукові праці яких стали підґрунтям для 

написання дисертації. 

Наукові дослідження названих вчених присвячені різним аспектам 

пенсійного забезпечення, мають суттєве значення для розвитку галузевої науки 

права соціального забезпечення, а також сприяли розумінню місця єдності та 

диференціації у пенсійному забезпеченні. Але більшість вчених, відзначаючи 

вплив цих категорій на формування пенсійного законодавства, вивчали їх тільки 

при дослідженні галузевих принципів і характеризують ці категорії в рамках 

галузевого принципу права соціального забезпечення. Проте, не дивлячись на 

значну кількість наукових праць на інтенсивність та широкий спектр 

досліджень, присвячених різним аспектам пенсійного забезпечення, 

враховуючи нещодавні зміни до чинного пенсійного законодавства, питання 

взаємодії категорій єдності та диференціації у регулюванні пенсійних 

правовідносин залишається дискусійним, що й зумовлює актуальність та 

значимість окресленої теми дослідження та свідчить про її важливе як науково-

теоретичне значення для розвитку теорії і науки права соціального 

забезпечення, так і для визначення конструктивних пропозицій і рекомендацій 

щодо формування нової системи пенсійного забезпечення, для подальшого 

розвитку і вдосконалення пенсійного законодавства та проведення його 

кодифікації. 

Ключовим завданням, поставленим у дисертації, є виявлення 

особливостей взаємодії єдності та диференціації у регулюванні пенсійного 
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забезпечення. Робота є першим комплексним дослідженням цих правових 

явищ, що й визначає наукову новизну даного дослідження. Значна увага 

автором була сконцентрована на визначенні мотивів і цілей диференціації в 

пенсійному забезпеченні, адже ці категорії взагалі не були предметом 

дослідження вітчизняних науковців, тому їх аналіз у доктрині національного 

права необхідно вважати не лише актуальним завданням, але й закономірним, 

максимально витребуваним практикою.  

Важливим напрямком дослідження став аналіз діючого пенсійного 

законодавства з позиції відповідності його принципу соціальної справедливості, 

встановлено, які елементи цього принципу знайшли закріплення в пенсійному 

законодавстві, оцінено новели чинного пенсійного законодавства з погляду 

соціальної справедливості визначено роль держави у впровадженні цього 

правового явища. Тільки сильна соціально-правова політика є підґрунтям для 

утворення соціальної правової держави, яка приділяє величезну увагу 

реформуванню соціальної сфери та її належному правовому забезпеченню. 

Цілком очевидно, що комплексність дослідження існуючих у сфері 

пенсійного забезпечення проблем обумовлює широкий аналіз як прийнятого 

раніше пенсійного законодавства, так і чинних пенсійних законів, передбачає 

вивчення напрямів реформи пенсійної системи, яка відбувається на сучасному 

етапі в Україні. Сьогодні також важливо розібратися, наскільки основні 

напрями реформування пенсійної системи відповідають міжнародно-правовим 

нормам. Логічно, що ці питання стали предметом дисертаційного дослідження. 

Такий підхід дозволив автору сформулювати пропозиції для подальшого 

розвитку й удосконалення пенсійного забезпечення, що мають проявитися при 

прийнятті нового типу пенсійного законодавства та при його кодифікації. 

Звичайно в одній дисертації досить важко глибоко проаналізувати всі 

нормативно-правові акти, що регулюють призначення пенсій, складно 

розглянути всі особливості застосування диференціації в законодавстві про 

пенсійне забезпечення. Тому в роботі ґрунтовно аналізуються тільки 

особливості призначення пенсій окремим категоріям осіб, забезпечення яких 
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пенсіями становить найбільший інтерес із оцінки взаємодії єдності та 

диференціації правового регулювання пенсійного забезпечення. Такими 

категоріями нами визначені працівники транспорту, а саме окремі категорії 

працівників авіації, залізничного транспорту, метрополітенів, плавскладу 

окремих видів суден та осіб, які працюють у портах. У зв’язку з тим, що значна 

увага в роботі звернена на малодосліджені питання, автор не претендує на 

остаточне їх висвітлення, позаяк дисертаційне дослідження сприятиме 

подальшим пошукам та вдосконаленню правового регулювання пенсійного 

забезпечення. Також цілком очевидно, що деякі пропозиції та висновки, до 

яких дійшов автор, мають дискусійний характер. Утім, визначені в дисертації 

пропозиції, на думку автора, сприятимуть розвитку пенсійного законодавства та 

знайдуть нормативне закріплення як у чинних законах, так і в нормах нового 

Пенсійного кодексу України. 

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

дослідження пов’язана з пріоритетними напрямами розвитку правничої науки 

та виконана у межах планових тематик науково-дослідної роботи відділу 

проблем цивільного, трудового і підприємницького права Інституту держави і 

права ім. В.М. Корецького НАН України «Проблеми застосування трудового та 

пенсійного законодавства в Україні» (2013-2014 рр. № РК 0112U007722), 

«Реформа трудового та пенсійного законодавства в умовах європейської 

інтеграції України» (2015-2016 рр. № РК 0115U002139), а також в рамках 

наукової теми Національного університету «Одеська морська академія»: 

«Розвиток права соціального забезпечення на сучасному етапі становлення 

правової системи України» (на 2013-2016 рр. номер державної реєстрації 

0113U000635). 

Мета і завдання дослідження. Основною метою дисертаційної роботи є 

комплексне дослідження взаємодії єдності та диференціації правового 

регулювання пенсійного забезпечення, виявлення їх сутнісних рис та 

особливостей у цьому процесі, обґрунтування конструктивних пропозицій 
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щодо удосконалення правового регулювання як загалом пенсійного 

забезпечення, так і спеціального страхового пенсійного забезпечення.  

Для досягнення поставленої мети, з огляду на позицію, що пенсійне 

забезпечення має виключне значення для добробуту громадян України, їхніх 

сімей і всього суспільства загалом, в дисертації зроблено спробу вирішити 

наступні дослідницькі завдання:  

– визначити основні методологічні підходи до дослідження ролі єдності 

та диференціації у пенсійному забезпеченні; 

– здійснити аналіз ґенези теоретичної думки єдності та диференціації у 

сфері пенсійного забезпечення, встановити значення цих досліджень для 

сучасного розуміння ролі категорій єдність та диференціація у правовому 

регулюванні пенсійного забезпечення;  

– охарактеризувати сутність правових категорій єдність та диференціація, 

розкрити їх взаємодію у правовому регулюванні пенсійного забезпечення; 

– визначити поняття та ознаки мотивів і цілей єдності та диференціації 

правового регулювання пенсійного забезпечення; 

– сформулювати систему критеріїв диференціації пенсійного 

забезпечення та провести їх змістовний аналіз; 

– окреслити поняття уніфікації, обґрунтувати місце цієї правової категорії 

у формуванні пенсійного законодавства; 

– узагальнити теоретичні позиції щодо визначення правової природи 

категорії пенсія та провести класифікацію видів пенсій;   

– надати пропозиції щодо вдосконалення структури чинної пенсійної 

системи, визначити її поняття та означити місце спеціального страхового 

пенсійного забезпечення у пенсійній системі України;  

– висвітлити проблемні питання єдності та диференціації правового 

регулювання пенсійного забезпечення у трирівневій системі пенсійного 

забезпечення України;  

– дослідити проблемні аспекти єдності та диференціації правового 

регулювання пенсійного віку та страхового стажу у пенсійному забезпеченні;   
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– з’ясувати сучасний стан та особливості правового регулювання 

спеціального страхового пенсійного забезпечення окремих категорій 

працівників транспорту;  

– сформулювати поняття соціальної та правової політики держави у 

соціальній сфері, обґрунтувати доцільність застосування терміну соціально-

правова політика держави та визначити її вплив на єдність і диференціацію 

правового регулювання пенсійного забезпечення; 

– висвітлити особливості реалізації принципу справедливості та його 

значення для взаємодії єдності та диференціації правового регулювання 

пенсійного забезпечення; 

– визначити етапи становлення пенсійної системи в умовах розбудови 

незалежної української держави та виявити характерні ознаки впливу єдності та 

диференціації на формування пенсійного законодавства на кожному із  

визначених етапів; 

– дослідити тенденції єдності та диференціації у пенсійному 

законодавстві в умовах пенсійної реформи, сформулювати теоретично 

обґрунтовані пропозиції, спрямовані на удосконалення чинного пенсійного 

законодавства та правозастосовної практики у сфері пенсійного забезпечення. 

Об’єктом дослідження виступає комплекс правових відносин, що 

відображає єдність і диференціацію у процесі здійснення права на пенсійне 

забезпечення. 

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні 

проблеми єдності та диференціації та їх призначення в регламентації 

пенсійного забезпечення.  

Методи дослідження. Високий рівень розвитку правової науки загалом і 

науки права соціального забезпечення зокрема залежить від рівня розробки і 

використання методологічних знань. У процесі проведення комплексного 

дослідження для досягнення об’єктивного наукового результату та 

формулювання нових висновків використано низку загальнонаукових та 

спеціальних методів пізнання.  
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Методологія дослідження взаємодії єдності та диференціації у 

регулюванні пенсійного забезпечення визначена як багаторівнева система: 

рівень парадигм, рівень підходів, рівень методів та принципів. Світоглядно-

методологічна основа стала тим орієнтиром пізнання, що сприяв визначенню 

ключових методів і принципів, значимих для вивчення впливу єдності і 

диференціації на створення нової системи пенсійного забезпечення, на 

осмислення попереднього досвіду застосування цих правових категорій у 

регулюванні пенсійних відносин, на визначення їх ролі у формуванні сучасного 

пенсійного законодавства. 

Взаємодія методологічного інструментарію, застосованого у цій праці, 

полягає в тому, що: 

 – становлення системи пенсійного забезпечення (еволюційний аспект), 

місце єдності та диференціації у цьому процесі досліджувалися на підставі 

соціально-еволюційної парадигми за допомогою історичного підходу та його 

методів (підрозділи 1.2; 4.2);  

– функціонування в сучасних умовах чинної пенсійної системи України, 

роль взаємодії єдності та диференціації у регулюванні пенсійного забезпечення 

та формуванні пенсійного законодавства, аналіз відмінностей між категоріями 

єдність і диференціація та категоріями диференціація і дискримінація, 

формування термінів і дефініцій науки права соціального забезпечення 

вивчалися завдяки соціологічному, системному, позитивістському, 

потребовому і гендерному підходів за допомогою таких методів: формально-

логічного, аналізу і синтезу, порівняльно-правового, герменевтичного 

(підрозділи 2.1; 2.2; 2.3;3.1; 4.1);  

– перспективи розвитку пенсійної системи, реформування пенсійного 

законодавства місце єдності та диференціації у цьому процесі – на підставі 

аксіологічного (ціннісного), соціально-антропологічного підходів за допомогою 

методу діалектики, формально-логічного та порівняльно-правового методів 

(підрозділи 3.2; 3.3; 3.4; 4.2).  
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Використані в роботі методи і підходи, перебуваючи між собою у тісному 

взаємозв’язку, утворюють цілісну систему – методологію дослідження 

правових категорій єдність і диференціація, вивчення їх місця і ролі у 

формуванні пенсійного законодавства та побудові нової пенсійної системи. 

Оскільки дослідження проблем єдності та диференціації правового 

регулювання пенсійного забезпечення по суті своїй є міждисциплінарним 

питанням, тому для більш глибокого розуміння його специфіки в роботі 

застосовувалися узагальнення і висновки, а також емпіричні дані, 

запропоновані вченими в галузях трудового і цивільного права та результати 

соціології, демографії, психології та інших наук. 

Нормативну основу дисертації становлять: Конституція України, 

міжнародно-правові акти, нормативно-правові акти України та деяких 

зарубіжних країн. 

Теоретико-методологічну базу дисертаційного дослідження складають 

наукові праці українських та зарубіжних вчених у галузі філософії та теорії 

права, права соціального забезпечення, цивільного та трудового права, інших 

галузей системи права України. 

Емпіричну базу дослідження становлять рішення Конституційного Суду 

України, офіційні звіти органів державної влади, матеріали офіційної 

статистики. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим в 

українській науці права соціального забезпечення спеціальним комплексним 

дослідженням теоретичних і практичних проблем єдності та диференціації у 

регулюванні пенсійного забезпечення в Україні. У межах здійсненого 

дослідження сформульовано низку положень і висновків, запропонованих 

особисто здобувачем, які мають наукову новизну:  

уперше:  

– обґрунтовано значення єдності та диференціації у регулюванні 

пенсійного забезпечення, доведено доцільність використання терміну взаємодія 

єдності та диференціації, саме, у взаємодії єдності та диференціації як 
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важливих елементів правового регулювання досягаються оптимальні 

результати регулювання пенсійного забезпечення, визначено вплив цих 

категорій на формування пенсійного законодавства; 

– з позицій історичного підходу та його методів визначено чотири 

періоди становлення і розвитку пенсійного забезпечення в незалежній Україні; 

– зроблено висновок про те, що диференціація в пенсійному забезпеченні 

проявляється через надання пільг, що виконують стимулюючу, компенсаційну і 

мотивуючу функції та закріплення окремих законодавчих обмежень; 

– сформульовані в науці права соціального забезпечення мотиви і цілі 

єдності та диференціації правового регулювання пенсійного забезпечення;  

– визначено призначення уніфікації в пенсійному забезпеченні та 

з’ясовано вплив цієї категорії на формування пенсійного законодавства;  

– аргументовано впровадження нового більш високого рівня мінімального 

пенсійного забезпечення, обґрунтовано, що таким стандартом може бути 

оптимальний (раціональний) споживчий бюджет;   

– зроблено висновок про доцільність закріплення у пенсійному 

законодавстві інституту соціальних страхових виплат; 

– обґрунтовано та визначено механізм підвищення мінімального 

пенсійного забезпечення осіб, які виконують трудову функцію на роботах 

із шкідливими і важкими  умовами праці, віднесених до Списків № 1 і № 2; 

– доведено доцільність використання терміну «соціально-правова 

політика держави» у соціальній сфері та сфері пенсійного забезпечення;  

удосконалено: 

– класифікацію пенсій; обґрунтовано первинний поділ всіх пенсій на 

державні і недержавні пенсії, у свою чергу, державні пенсії діляться на три 

родові групи: загальні страхові пенсії, спеціальні страхові пенсії і 

накопичувальні страхові пенсії. Сформульовано авторське визначення категорії  

«пенсія»; 
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– систему критеріїв диференціації, що суттєво впливають на 

формування пенсійного законодавства України, здійснена їх характеристика, 

надано авторське визначення критеріїв диференціації; 

– класифікацію пенсійного віку, аргументовано поділ пенсійного віку 

на загальний і спеціальний, який ділиться на такі підвиди: пільговий і 

гнучкий пенсійний вік. Наведені аргументи на відмову в перспективі від 

фіксованого пенсійного віку та аргументовано позицію про впровадження 

гнучкого пенсійного віку в пенсійному забезпеченні;  

– класифікацію стажу роботи (трудового стажу), запропоновано виділити 

загальний, страховий і спеціальний стаж. Означено, що вислуга років є 

різновидністю спеціального стажу;  

– понятійний апарат права соціального забезпечення: а) обґрунтовано 

доцільність уточнення назви принципу диференціації розмірів пенсій залежно 

від тривалості страхового стажу та розміру заробітної плати (доходу), зокрема 

рекомендовано закріпити у ст. 7 Закону України «Про загальнообов'язкове 

державне пенсійне страхування» назву принципу у такій редакції: принцип 

диференціації пенсійного забезпечення залежно від умов праці, тривалості 

страхового стажу та розміру заробітної плати (доходу); б) рекомендовано у 

правотворчій діяльності застосовувати термін – пенсія у зв'язку з втратою 

годувальника; 

– внесена низка пропозицій щодо вдосконалення законодавчих положень: 

а) про вдосконалення механізму збільшення пенсій за віком, 

запропоновані зміни до п. 2. ч. 1 ст. 28 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: 

б) щодо механізму визначення мінімального розміру пенсії, обґрунтовано 

внесення змін до ст. 28 і ст. 54 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» щодо вдосконалення; 

в) внесена пропозиція щодо усунення необґрунтованої диференціації та 

встановлення єдиних умов щодо визначення суми єдиного внеску при набутті 

страхового стажу, якого бракує для призначення пенсії, а саме, вдосконалити п. 
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5 ст. 10 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування»; 

дістали подальшого розвитку:  

– висновок про зміну вікової межі в умовах реформування пенсійної 

системи, розроблено новий механізм підвищення пенсійного віку;  

– обґрунтування домінанти, що диференціація у пенсійному забезпеченні 

повинна мати певні межі; 

– положення, що пенсійне забезпечення – категорія змінна, на яку суттєво 

впливає суспільний устрій, економічний та соціальний розвиток держави; 

– домінанта, що єдність у пенсійному забезпеченні проявляється у 

загальності та обов’язковості для всіх видів пенсійних правовідносин та означає 

встановлення єдиних умов призначення пенсій для всіх громадян; 

– обґрунтування, що право на пенсію за віком обумовлено двома 

головними юридичними фактами: досягненням пенсійного віку та наявністю 

необхідного страхового стажу, а право на пенсію за вислугу років обумовлено: 

втратою професійної працездатності та тривалістю спеціального стажу 

(вислуги років);  

– положення про взаємозв'язок реалізації соціально-правової політики 

держави у соціальній сфері з ефективністю чинного пенсійного законодавства; 

– висновок, що в сучасних умовах, без аналізу і запровадження 

міжнародного досвіду організації пенсійного страхування, якісно реформувати 

нову пенсійну систему неможливо; 

– застосування принципу справедливості у формуванні як соціальної, так 

і правової політики держави, який у пенсійному забезпеченні визначається не 

що інше, як функція, що блокує необґрунтовану диференціацію, яка часом 

переходить у дискримінацію; 

– обґрунтування обов’язку держави виплачувати пенсію особам, які 

виїжджають на постійне проживання за кордон. Виходячи із правової, 

соціальної природи пенсій, право громадянина на одержання призначеної йому 
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пенсії не може пов'язуватися з такою умовою, як постійне проживання в 

Україні; 

– позиція про створення в сучасних умовах державної страхової 

професійної пенсійної системи, сформовано її авторське визначення; 

– аргументація термінового прийняття Закону України «Про страхове 

професійне пенсійне забезпечення», закріплення в ньому окремих розділів (з 

подальшим перенесенням цих розділів у Пенсійний кодекс України): для 

працівників силових структур і осіб, які виконують державно значимі 

функції; для наукових (науково-педагогічних) працівників (обґрунтовано 

доцільність повернення їм спеціальних пенсій та визначені умови їх 

призначення);  

– положення про нагальність реформування сучасної пенсійної системи, 

про вдосконалення пенсійного законодавства та необхідність його уніфікації 

шляхом прийняття Пенсійного кодексу України.  

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає в 

тому, що сформульовані у дисертаційному дослідженні положення містять 

декілька аспектів і можуть бути використані:  

– у науково-дослідній сфері – при проведенні подальших наукових 

пошуків з метою вивчення і заповнення прогалин у науці права соціального 

забезпечення щодо системних знань про єдність та диференціацію правового 

регулювання пенсійного забезпечення;  

– у правотворчій діяльності – у процесі проведення пенсійної реформи 

для розробки проектів концепцій розвитку пенсійного законодавства та 

здійснення його кодифікації, а також удосконаленні правового регулювання 

реалізації особою права на пенсійне забезпечення;   

– у правозастосовній діяльності – для вдосконалення практики  

застосування чинного пенсійного законодавства органами Пенсійного фонду 

України;  

– у навчальному процесі – при викладанні навчальних дисциплін «Право 

соціального забезпечення України», «Пенсійне право України», для підготовки 
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підручників, навчальних посібників, курсів лекцій, практикумів із зазначених 

дисциплін, довідкової та методичної літератури тощо. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем 

самостійно з використанням останніх досягнень теорії права і права 

соціального забезпечення. Усі сформульовані в ній положення і висновки 

обґрунтовано на основі особистих досліджень автора. Наукові праці, 

опубліковані у співавторстві, в дисертації не використовувались. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки і положення, одержані 

узагальнення і висновки дисертаційного дослідження, було оприлюднено на  

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах 

та круглих столах: «Право та економіка: генезис, сучасний стан та перспективи 

розвитку» (м. Одеса, 30 травня 2008 р.); «Актуальні проблеми розвитку 

законодавства про працю та соціальне забезпечення» (м. Харків, 22-23 квітня 

2009 р.); «Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави: 

сучасний стан, проблеми та шляхи вирішення» (м. Одеса, 10 квітня 2009 р.); 

Пам’яті доктора юридичних наук, професора Стрельцова Льва Михайловича 

(1918 – 1979) (м. Одеса, 26 березня 2010 р.); «Перші юридичні диспути з 

актуальних проблем приватного права присвячені пам’яті Є.В. Васьковського» 

(м. Одеса, 15-16 квітня 2011 р.); «Правове життя сучасної України» (м. Одеса, 

20-21 травня 2011 р.); «Тенденции развития мирового транспортного рынка» (г. 

Одесса, 14-15 апреля 2011 г.); «Актуальні проблеми регулювання відносин у 

сфері праці і соціального забезпечення» (м. Харків, 7-8 жовтня 2011 р.); «Другі 

юридичні диспути з актуальних проблем приватного права присвячені пам’яті 

Є.В. Васьковського» (м. Одеса, 19-20 квітня 2012 р.); «Роль та місце ОВС у 

розбудові демократичної правової держави» (м. Одеса, 24 лютого 2012 р.); 

«Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і 

проблеми» (м. Харків, 5-6 жовтня 2012 р.); «Актуальні проблеми юридичної 

науки» «Одинадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 23-24 

листопада 2012 р.); «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого 

розвитку державності та права» (м. Одеса, 30 листопада 2012 р.); «Треті 
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юридичні диспути з актуальних проблем приватного права присвячені пам’яті 

Є.В. Васьковського» (м. Одеса, 17 травня 2013 р.); «Актуальні проблеми 

трудового права і права соціального забезпечення» (м. Харків, 27-28 вересня 

2013 р.); «Конституциализм и правовая система России: итоги и перспективы»  

(г. Москва 26-28 ноября 2013 г.); «Правове регулювання відносин у сфері праці 

і соціального забезпечення: проблеми і перспективи розвитку» (м. Харків, 3-4 

жовтня 2014 р.); «Поняття та критерії юридичної науки» (м. Київ, 18 листопада 

2014 р.); «П’яті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права 

присвячені пам’яті Є.В. Васьковського» (м. Одеса, 22 травня 2015 р.); 

«Парадигма трудового и социального права в эпоху построения 

постиндустриального общества» (г. Минск, 23-24 октября 2015 г.); «Сучасні  

проблеми трудового та пенсійного законодавства» (м. Харків, 27 листопада 

2015 р.); «Юридичні факти в системі правового регулювання» (м. Київ, 26 

листопада 2015 р.); «Морське право та менеджмент: еволюція та сучасні 

виклики» (м. Одеса 14-15 квітня 2016 р.); «Актуальні проблеми соціального 

права» (м. Львів, 1 квітня 2016 р.); «Шості юридичні диспути з актуальних 

проблем приватного права присвячені пам’яті Є.В. Васьковського (до 150 річчя 

від дня його народження)» (м. Одеса, 20-21 травня 2016 р.); «Сфера дії 

трудового права та права соціального забезпечення» (м. Харків, 28 жовтня 2016 

р.); «Ефективність норм права» (м. Київ, 17 листопада 2016 р.); Пам’яті 

Ю.С. Червоного (до 90-річча від дня його народження) «Актуальні проблеми 

приватного права» (м. Одесса, 15 грудня 2017 р.); «Адаптація правової системи 

України до права Європейського Союзу: теоретичні та практичні аспекти» (м. 

Полтава, 23 листопада 2017 р.); «Напрями розвитку науки трудового права та 

права соціального забезпечення» (м. Харків, 3 листопада 2017 р.);  «Восьмі 

юридичні диспути з актуальних проблем приватного права присвячені пам’яті 

Є.В. Васьковського» (м. Одеса, 18 травня 2018 р.); «Актуальні питання 

реформування правової системи» (м. Луцьк, 14-15 червня 2019 р.); «Морське 

право та менеджмент: еволюція та сучасні виклики» (м. Одеса 18-19 квітня 

2019 р.); «Проблеми реалізації прав громадян у сфері праці та соціального 
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забезпечення» (м. Харків, 11 жовт. 2019 р.); «Морське право та менеджмент: 

еволюція та сучасні виклики» (м. Одеса, 9-10 квітня 2020 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації відображено у 

64 наукових працях, серед яких: одноосібна монографія, у двох колективних 

монографіях по одному підрозділу, 23 статтях, опублікованих у наукових 

фахових виданнях України, перелік яких затверджено МОН України, 6 статтях 

– у наукових періодичних виданнях зарубіжних держав з юридичного 

напрямку, а також у 35 тезах доповідей і повідомлень на науково-практичних 

конференціях, 2 з яких – за кордоном.   

Структура роботи та обсяг дисертації обумовлені метою та завданням 

дослідження і складається зі вступу, чотирьох розділів, що включають 

п’ятнадцять підрозділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 475 сторінок, з яких основного тексту – 

381 сторінка. Список використаних джерел складається із 582 найменувань і 

займає 51 сторінку. 
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РОЗДІЛ І. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ГЕНЕЗА 

ТЕОРЕТИЧНОЇ ДУМКИ ЩОДО ЄДНОСТІ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

1.1. Методологічні засади досліджень єдності та диференціації 

правового регулювання пенсійного забезпечення 

Як особливий вид суспільних відносин, соціальні відносини найчастіше 

виникають між індивідами – членами суспільства і державними структурами та 

виступають одним із способів прояву реалізації соціальності в державі, що, в 

свою чергу, потребує гуманізації права, посилення його соціальної 

спрямованості та захисного потенціалу. Втім у нинішніх умовах суспільної та 

правової дійсності важко заперечувати той факт, що наявний стан відносин у 

соціальній сфері потребує новітнього підходу до їх правового забезпечення, до 

формування нового пенсійного законодавства, головною метою якого має бути 

захист та утвердження прав однієї з найуразливіших груп населення – 

пенсіонерів. Сьогодні, як вірно відзначають провідні науковці 

Ю.С. Шемшученко [546, с. 3-7] та В.Я.  Тацій [478, с. 10-18], вітчизняна 

юридична наука має стати ефективним засобом, який сприяє вирішенню 

проблеми демократичної трансформації українського суспільства, основним 

науковим інструментом, який методологічно обґрунтовує забезпечення нових 

технологій процесів державотворення і правотворення в Україні. Виконання 

цього важливого для суспільства завдання багато в чому залежить і від рівня 

розробки та застосування методології правових досліджень. 

Дослідник, який починає освоювати правила методології, відразу 

стикається із проблемою розуміння цього поняття. Такий стан, насамперед, 

пояснюється тим, що питання сутності методології доволі складне, 

відзначається різноманітністю і неоднозначністю підходів до його визначення і 

часто в наукових джерелах трактується неоднозначно.  

Методологія, у дефініції наведеній в Словнику іншомовних слів, 

визначається як – вчення про методи пізнання й перетворення світу, як 
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сукупність прийомів дослідження, що їх застосовують у будь-якій науці 

відповідно до специфіки об’єкта її пізнання [448, с. 430]. В Юридичній 

енциклопедії надається визначення методології властиве для юридичної науки 

– це система підходів, методів і способів наукового дослідження, теоретичні 

засади їх використання при вивченні державно-правових явищ [568, с. 618]. 

Вченими пропонується визначення методології як у широкому, так і вузькому 

розумінні. У широкому значенні – це теорія людської діяльності, це діяльність 

пізнання, мислення або, якщо точніше, вся діяльність людства, враховуючи не 

лише власне пізнання, а й виробництво. У вузькому значенні під методологією 

розуміють сукупність методів, прийомів, процедур наукового дослідження 

[113, с. 138]. На думку О.М. Яркової, поняття методологія має два значення. 

По-перше, під методологією розуміють сукупність методів, процедур, що 

застосовуються в процесі наукового дослідження. По-друге, методологією 

називають вчення про науковий метод, принципи та способи організації 

науково-дослідної діяльності. Методологія науки – філософська дисципліна – 

частина гносеології (теорії пізнання), що народжується в результаті рефлексії 

відносно організації науково-пізнавальної діяльності, основних її елементів, 

етапів, дослідницьких процедур [573, с. 88]. Подібну точку зору щодо 

розуміння методології висловлює і дослідник В.М. Протасов [380, с. 29].  

У своїх працях М.І. Козюбра визначає методологію юридичної науки як 

систему підходів і методів, способів наукового дослідження, з одного боку, і як 

вчення (теорію) про їх використання при дослідженні державно-правових явищ 

з іншого [165, с. 8]. Дещо інше бачення методології пропонує Р. Лукич, на його 

думку, методологія – це вчення про методи правотворчості й методи 

правозастосування [223, с. 24]. У даному випадку вчений, репрезентуючи своє 

розуміння методології, акцентує увагу ще й на такій її грані, як методи 

правозастосування.  

Ґлибоке розуміння методології щодо сфери юридичної науки зустрічаємо 

у працях П.М. Рабіновича. Вчений-теоретик вважає, що методологія – це 

система підходів, методів способів наукового дослідження, теоретичних засад 
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їх використання при вивченні державно-правових явищ [389, с. 618]. Основу 

методології юридичної  науки, на думку науковця, становлять, зокрема, такі 

групи методів: а) філософсько-світоглядні підходи; б) загальнонаукові методи, 

які використовуються лише в певній групі наук, наприклад, тільки у 

суспільствознавстві; в) спеціальні методи, які прийнятні тільки для 

дослідження предмета однієї науки [391, с. 158-159]. Відзначаючи 

багатоплановість методології, М.С. Кельман також підтверджує наявність 

визначених М.П. Рабіновичем рівнів [151, с. 231-236]. Як складне і 

багатопланове утворення характеризує методологію правознавства 

І.М. Жаровська [113, с. 138-139].  

Лаконічне, проте вичерпне визначення методології надає професор 

І.С. Канзафарова. На думку вченої, методологія – це система 

взаємообумовлених принципів, законів, категорій і способів наукової й 

практичної діяльності, що витікають з них і направляють її на істинне пізнання 

й перетворення дійсності на певній світоглядній основі [483, с. 26]. Таке 

розгорнуте визначення методології, видається нам логічним, яке всебічно 

розкриває сутність цього явища. 

Проведений аналіз показує, що науковцями при визначенні методології 

найчастіше застосовуються такі характеристики, як: теорія методів 

дослідження; система підходів, методів, способів наукового дослідження; 

процедури наукового дослідження, завдяки яким вирішуються спеціальні 

дослідницькі завдання. Таким чином, у загальному вигляді під методологією 

юридичної науки слід розуміти систему підходів, методів і прийомів пізнання 

правової реальності (дійсності), що забезпечують отримання нової, об’єктивної, 

всебічної і систематизованої інформації про досліджувані процеси та явища. З 

нашої точки зору, таке розуміння методології юридичної науки можна вважати 

універсальним, оскільки в ньому розкривається сутність цієї філософської 

категорії. 

Варто наголосити, що за часів незалежності України відбувається 

переосмислення доктрини сучасного українського права, його методології 
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пізнання. Методологічні проблеми наукового пізнання у різних напрямах 

суспільних знань досліджували такі відомі вчені як: Р.О. Гаврилюк, 

О.М. Гетьман, І.С. Канзафарова, М.І. Козюбра, В.В. Копєйчиков, 

М.В. Костицький, Н.М. Крестовська, Ю.М. Оборотов, Н.М. Оніщенко, 

М.П. Орзіх, Л.В. Петрова, П.М. Рабінович, О.Ф. Скакун, О.В. Сурілов, 

В.М. Шаповал, Ю.С. Шемшученко та ін. На монографічному рівні 

методологічні дослідження представлені передусім роботами Р.О. Гаврилюк – 

Методологічна традиція доктрини природного права [76], С.В. Вишновецької – 

Методологія науки трудового права [67], М.С. Кельмана – Юридична наука: 

проблеми методології та Юридична наука як об’єкт методологічного 

дослідження [152, с. 492; 151, с. 348]. 

Окремо відзначимо розгорнуте дослідження проблем методології науки 

трудового права проведене С.В. Вишновецькою. Вчена сформулювала власну 

концепцію методології галузевої науки – науки трудового права, визначивши 

такі структурні компоненти пізнання: (1) теоретико-світоглядний компонент, 

який охоплює змістовно-теоретичний і світоглядний компоненти; (2) 

методичний компонент, який охоплює систему методів дослідження, 

методологічні підходи і принципи та методику і техніку пізнавальної діяльності 

[67, с. 271]. Запропонована вченою концепція, безперечно, є раціональною і 

може також успішно застосовуватися у процесі наукового пізнання явищ, що 

досліджуються у праві  соціального  забезпечення. 

Аналіз наукових праць підтверджує, що на основі новітніх філософських 

підходів позначилися позитивні тенденції у бік трансформацій у 

праворозумінні, схвалюється плюралізм правових методологій. Вченими 

переосмислюються марксистські методологічні підходи, які домінували 

тривалий час, та визначаються нові підходи до праворозуміння, відмінні від 

традиційних, формується новий стереотип методологічного мислення, 

відбувається його подальша методологічно-змістовна плюралізація. У цьому 

сенсі цілком логічно висловлюється Р.О. Гаврилюк, відзначаючи, що порівняно 

з методологічно-змістовним монізмом радянського періоду розвитку юридичної 
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науки методологічно-змістовний плюралізм нинішнього етапу її поступу є, 

безсумнівно, явищем продуктивнішим з огляду на закладений у ньому 

евристичний потенціал щодо пізнання права як унікального феномену соціуму і 

водночас творця цього соціуму з різних сторін [75, с. 164]. 

На наш погляд, сучасний розвиток української держави і суспільства є 

сприятливим для науковців, оскільки сьогодні існує можливість застосування 

розмаїття світоглядно-методологічних підходів в осмисленні права. Нова 

методологічна ситуація у всьому суспільствознавстві України, яка 

характеризується переходом від уніфікованої, єдино дозволеної, 

«одержавленої» методології до розмаїття методологічних засад поширюється, 

так чи інакше, й на вітчизняне правознавство. Демонополізація, або, так би 

мовити, роздержавлення методології, – безперечно, плідний процес, який 

збагачує, демократизує пошуки істини, вивільняє та стимулює дослідницьку 

енергію, дозволяє більш повно і всебічно осягнути предмет дослідження – 

специфічні державно-правові закономірності [390, с. 150-151]. Зрозуміло, що 

зміна поглядів на сутність правової науки, на співвідношення предмета й 

об'єкта дослідження потребує від вчених пошуку нових підходів до методології, 

до використання сучасного методологічного інструментарію у правових 

дослідженнях. Разом з тим, надзвичайно важливо, щоб процес пізнання 

відбувався, як вірно наголошує С.І. Максимов, не як еклектичне нагромадження 

різних визначень права, а як виокремлення основних світоглядно-

методологічних підходів до його осмислення у їх субординації та додатковості 

[228, с. 65-66].  

Наукове дослідження – багатоплановий, складний процес. Головною 

метою цілеспрямованої діяльності вченого, незалежно від сфери його наукових 

пошуків, є вирішення поставлених у дослідженні завдань та цілей, що потребує 

постійного пошуку  найбільш раціональних та ефективних форм пізнавальної 

діяльності. Вибір дослідником обґрунтованої методології пізнання дозволяє 

йому рухатися не способом «спроб та помилок», а відповідним чином 

оптимізовувати свою діяльність [104, с. 25]. Отже, будь-який поступ до 
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пізнання об’єкта, що досліджується, до досягнення поставленої мети потребує 

використання відповідного інструментарію, застосування тих засобів, які 

забезпечать досягнення очікуваного результату. Загалом же, відзначає 

В.В. Сокуренко, сутність, зміст та правова природа будь-якого поняття чи 

явища розкриваються, насамперед, під час його дослідження та пізнання, що є 

складовими такого поняття, як методологія [458, с. 14]. Із таким висновком 

вчених, вочевидь, варто погодитись, адже їх позиція є найбільш прийнятною, 

оскільки вони чітко підкреслюють значимість методології у пізнавальному 

процесі. 

Вироблені методологією правила, беззаперечно, стосуються усіх наук. 

Тому цілком послідовною вважаємо точку зору І.С. Канзафарової, що 

методологія правознавства не має яких-небудь принципових відмінностей від 

загальної наукової методології, але будучи її різновидом, має специфіку, яка 

визначається особливостями предмету юридичної науки [483, с. 27]. Разом з 

тим, аргументує М.М. Шумило, у процесі наукового пізнання методологія 

юридичної науки є основою основ наукового дослідження усіх соціально-

правових проблем. Жоден науковий пошук не може ні початися, ні 

завершитися без використання методів наукового дослідження [561, с. 16]. 

Зазначене підтверджує необхідність використання узагальнених та перевірених 

практикою форм організації пізнання. Цілком очевидно, що жодне наукове 

юридичне дослідження неможливе без певних теоретичних передумов, у якості 

яких виступає система понять і принципів, що формують певні уявлення про  

предмет дослідження [145, с. 17-18]. 

Сьогодні науковцями застосовуються різні форми і рівні методології 

пізнання: спеціально-наукові, статистичні, соціологічні, філософські. І, що 

значимо, резонно зауважує М.І. Козюбра, різноманітність підходів до 

розуміння права із плином часу не лише не зникає, а ще більше поглиблюється. 

Останнє зумовлене як ускладненням самого феномену права, так і розвитком 

низки чинників, які впливають на праворозуміння, – цивілізаційних, релігійних, 

моральних, національних, міжнародних тощо [167, с. 5]. А, на думку академіка 
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П.М. Рабіновича, основні чинники впливу на розвиток методології 

праводержавознавства визначаються такими обставинами: потребами, запитами 

соціальної практики; обумовлюваними ними – у кінцевому підсумку – 

модифікаціями об’єкта й предмета цієї науки відповідно до змін 

праводержавної реальності; розвитком як згаданої галузі суспільствознавства, 

так й інших наук, чиї здобутки можуть використовуватись нею задля 

вдосконалення власного методологічного арсеналу [388, с. 12]. На нашу думку, 

визначені вченим чинники у повній мірі характерні й для розвитку методології 

пізнання відносно молодої галузевої науки – науки права соціального 

забезпечення. 

Вважаємо, що не втратили актуальності і наукові висновки одного із 

провідних радянських методологів права Е.Г. Юдіна. Свого часу, досліджуючи 

проблеми методології, вчений виділив чотири рівні методологічного знання – 

це філософська методологія, що визначає загальні принципи пізнання і 

категоріальний устрій науки загалом; загальнонаукові принципи і форми 

дослідження; конкретно-наукова методологія, що включає в себе сукупність 

методів, які застосовуються в межах спеціальних наукових дисциплін; 

методика і техніка дослідження (набір процедур, якими забезпечується 

достовірність емпіричного матеріалу) [567, с. 40-44].  

Ми відносимося з розумінням і цінуємо висловлені науковцями судження 

щодо визначення структурно-методологічних рівнів пізнання проблем 

юридичної науки. Звичайно, залежно від зайнятих позицій при визначенні 

рівнів методологічних досліджень погляди вчених на їх структуру дещо 

відрізняються. Разом з тим, визначені групи рівнів пізнання важливі (адже 

кожен з них виконує свою особливу функцію, має своє призначення) і необхідні 

для проведення повноцінного дослідження і тільки комплексно вони здатні 

забезпечити його глибину і всебічність.  

Як уже відзначалося, вченими використовується доволі широкий 

інструментарій (підходів, прийомів, способів, методів тощо) правопізнання. 

Поставивши за мету побудувати на основі комплексного аналізу концепцію 
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взаємодії єдності і диференціації, визначити роль цих категорій у правовому 

регулюванні відносин у сфері пенсійного забезпечення перед нами також 

постало непросте питання вибору належного методологічного інструментарію 

наукового дослідження, оскільки, як стверджує  М.І. Козюбра, плідність 

наукового пізнання, ступінь і глибина його проникнення у сутність 

досліджуваних явищ і процесів, а зрештою – приріст наукових знань значною, а 

нерідко й вирішальною мірою залежать від методологічного інструментарію, 

що використовується дослідниками [164, с. 22].  

Досліджуючи такі явища, як суспільство і право, необхідно виходити з 

того, що вони перебувають у постійній динаміці, що право юридично закріплює 

соціальні зміни, разом з тим, і зміни у суспільстві так чи інакше впливають на 

творення правових норм. Нині чинне пенсійне законодавство України 

характеризується численністю правових актів їх складністю, окрім того, в 

ньому мають місце певні протиріччя, а часто прогалини, що ускладнює 

реалізацію громадянами конституційного права на пенсійне забезпечення. 

Більш того детального аналізу потребують питання впровадження системи 

страхового професійного пенсійного забезпечення. Очевидно й те, що глибоке 

наукове пізнання правових категорій єдність і диференціація потенційно 

сприятиме забезпеченню вироблення фахового законодавства, очікуваного 

українським суспільством. Така ситуація зобов’язує продовжувати пошуки 

нових або удосконалювати вже існуючі засоби пізнання. Не викликає сумніву й 

те, що при проведенні дослідження, на вибір методологічного арсеналу, 

передусім, впливають світоглядні позиції науковця, його ставлення до наявних 

концепцій праворозуміння. Також ми належно сприймаємо точку зору 

П.М. Рабіновича, що саме практика визначає, якою має бути методологія [389, 

с. 619], адже найкраще зрозуміти предмет дослідження окрім його 

теоретичного аналізу, можна на підставі його способів і практики застосування. 

Пізнати природу об'єкта означає розкрити ці його внутрішні закони та 

закономірності існування, зробити тим самим можливим адекватне включення 

його у суспільну практику [75, с. 165]. 
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У цьому ракурсі варто підкреслити, що пенсійна система України 

загалом, особливо роль взаємодії єдності та диференціації у регулюванні 

пенсійного забезпечення являють значний інтерес як об’єкт пізнання. На нашу 

думку, розвиток галузевої науки не можна уявити без дослідження різних 

проявів цих категорій. Інтерес до вивчення єдності і диференціації 

обумовлюється й тим, що розгорнуті методологічні дослідження цих явищ 

представниками науки права соціального забезпечення недостатньо 

проводилися, а системні дослідження у цьому напрямку відсутні, тому 

необхідність таких досліджень не викликає сумніву. Як виняток, можна 

відзначити монографію М.М. Шумила «Правовідносини у сфері пенсійного 

забезпечення в Україні» в якій автор визначив і всебічно проаналізував 

світоглядні підходи та методи наукового пізнання під час дослідження 

правовідносин у пенсійному забезпеченні [561, с. 16-38], а наукові висновки 

вченого є для нашого дослідження вельми цінними.  

Як відомо, будь-яка діяльність – це цілеспрямована, процесуальна, 

структурована активність. Структура будь-якої діяльності складається із трьох 

елементів: мети діяльності; предмета діяльності; засобів діяльності. У випадку 

наукової діяльності: ціль – одержання нового наукового знання; предмет – 

наявна емпірична й теоретична інформація; засоби – необхідні методи аналізу й 

комунікації, які використовує дослідник [145, с. 14-15]. Таким чином, щоб 

отримати нове наукове знання на перший план виходить потреба у виборі 

певної методології, основу якої, з точки зору Д.А Керімова, мають складати: 

визначення об’єкта, предмета і мети дослідження; вибір методу (методів) 

досягнення поставленої мети; слідування обраному шляху дослідження об’єкта, 

з його орієнтирами та обмеженнями; обґрунтованість і доведеність результатів 

дослідження; можливість безпосереднього або опосередкованого використання 

результатів дослідження для практики [153, с. 94]. Така логічна методологічна 

система у монографічних дослідженнях підтримується та застосовується 

багатьма вченими, зокрема: Н.М. Крестовською [195, с. 31], Л.Г. Матвєєвою 

[234, с. 18], Н.А. Савіновою [400, с. 21]. У цьому сенсі логічно навести 
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судження Р.О. Гаврилюк, що неодмінною умовою існування і розвитку науки є 

використання науковцями методів пізнання, адекватних досліджуваному 

предмету. Причому вибір цих методів у науці ніколи не є довільним, а 

зумовлюється головним чином властивостями предмета, що пізнається, 

меншою мірою – метою пізнання [75, с. 165]. Галузева наука права соціального 

забезпечення не є винятком, будучи як і вся юриспруденція досить складною 

суспільною наукою вона також при пізнанні правових явищ відзначається 

методологічним плюралізмом. Утім, необхідно звернути увагу, що наука права 

соціального забезпечення використовує тільки загальну для всіх юридичних 

наук методологію пізнання.  

Складність, багатогранність і міждисциплінарний статус будь-якої 

сучасної наукової проблеми зумовлюють необхідність її вивчення в системі 

координат, що задається різними рівнями методології науки [113, с. 138]. 

Методологія дослідження взаємодії єдності і диференціації правового 

регулювання пенсійного забезпечення визначається нами як багаторівнева, 

ієрархічна система, що ґрунтується на сучасній парадигмі правового пізнання. 

Тому для досягнення поставленої в роботі мети нами застосована різнорівнева 

методологічна система, що включає: рівень парадигм, рівень підходів, рівень 

методів та принципів. З’ясування правової природи взаємодії єдності і 

диференціації їх ролі у пенсійному забезпеченні неможливе без застосування 

основного інструментарію методології правової науки. Загалом же дослідження 

на сучасному етапі проблем пенсійного забезпечення по суті своїй є 

міждисциплінарним питанням – розуміння його специфіки неможливе без 

застосування методології та результатів соціології, демографії, психології та 

інших наук, що зобов’язує нас звертатися до узагальнень і висновків, а також 

емпіричних даних, створених неюридичними науками. Завершуючи ланцюг 

міркувань, доречно навести думку М.М. Шумила, що методологія юридичної 

науки – це частина філософських знань, а право є філософською категорією 

[561, с. 19].  
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Позаяк сучасна методологія характеризується різними рівнями пізнання, 

тому для нашого дослідження, насамперед, необхідно визначитися із 

світоглядними підходами, адже, як вірно наголошує С.В. Вищновецька, 

світоглядно-методологічна основа, безумовно, відіграє вирішальну роль, 

оскільки на ній будується вся система знань про предмет дослідження. … 

Водночас методологічна спрямованість  досліджень органічно злита з теорією 

предмета пізнання. Йдеться про єдність світоглядного і теоретико-

пізнавального аспектів [67, с. 60]. Таким чином, світоглядно-методологічна 

основа є тим орієнтиром пізнання, що сприяє визначенню ключових методів і 

принципів, значимих для вивчення впливу єдності і диференціації на творення 

нової системи пенсійного забезпечення, на осмислення попереднього досвіду 

застосування цих категорій у регулюванні пенсійних відносин, на формування 

сучасного пенсійного законодавства, адже від того, що вкладається у зміст 

правових норм, залежить вирішення багатьох практичних питань. 

Право соціального забезпечення загалом, як і система пенсійного 

забезпечення зокрема, є результатом тривалого розвитку соціальної реальності: 

ставлення суспільства до непрацездатних осіб, до тих хто ще не може 

працювати – до дітей, і до тих, хто вже не може працювати – до інвалідів та 

осіб похилого віку. Враховуючи цей фактор, а також вплив на різних етапах 

формування пенсійного законодавства правових категорій єдність і 

диференціація, значення їх ролі в пенсійному забезпеченні окремих категорій 

осіб, вважаємо соціально-еволюційну парадигму основою постановки та 

вирішення проблематики дослідження. 

Наряду з визначенням світоглядних основ пізнання предмету 

дослідження, не менш значимим завданням для подальшого застосування 

методологічного інструментарію є вибір наукових підходів пізнання. Для 

розуміння сутності підходу наукового пізнання доцільно навести дефініцію, 

сформульовану вченим Е.П. Семенюком, який вбачає у підході – логіко-

гносеологічне та методологічне утворення, що гранично строго виражає тільки 

спрямованість наукового дослідження, обмежуючи її, як правило, одним 
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аспектом (у крайньому разі – декількома взаємопов’язаними напрямами), але, 

на відміну від метода, принципово позбавлене будь-яких обмежень і навіть 

чіткої фіксації тих засобів, якими ведеться дослідження [405, с. 7]. Слушно 

підкреслити, що різноманітність підходів у рамках одного дослідження 

(розуміється, таких, що не суперечать один одному) дозволяє глибше 

усвідомити і пояснити об’єкт пізнання. 

Враховуючи раніше викладені теоретичні домінанти, дослідимо основні 

підходи та методи, які були задіяні при вивченні ролі єдності та диференціації у 

правовому регулюванні пенсійного забезпечення, формуванні пенсійного 

законодавства та становленні сучасної пенсійної системи. 

Одним із основоположних прийомів наукового пізнання вважається 

історичний підхід, який у сучасних дослідженнях залишається затребуваним. 

Характеризуючи цей прийом пізнання, В.В. Сокуренко відзначає, що він 

вимагає конкретно-історичного підходу до правових категорій, норм і 

юридичної практики, оскільки їх історична обумовленість дозволяє краще 

зрозуміти зміст останніх, джерела і перспективи розвитку не лише в рамках 

певного історичного періоду, а й у межах певної держави, з урахуванням 

національних традицій, політичної і правової культури [458, с. 21-22]. Вивчення 

суспільних і державно-правових явищ з наукової точки зору, безперечно, 

потребує історичних досліджень. Оскільки, як зазначав один із класиків 

марксистської філософії, це значить не забувати основного історичного зв’язку, 

дивитися на кожне питання з точки зору того, як відоме явище в історії 

з'явилося, які головні етапи в своєму розвитку це явище проходило, і з точки 

зору його розвитку дивитися, чим воно стало сьогодні [212, с. 67]. 

Широке використання історичного підходу можна побачити в наукових 

працях сучасних українських вчених Ю.М. Жорнокуя, Н.М. Крестовської, 

Л.Г. Матвєєвої, О.А. Мельничука, В.В. Сокуренко, О.В. Тищенко, 

В.Г. Шарпатого, М.М. Шумила, А.І. Якиміва. Особливо слід звернути увагу на 

використання даного підходу професором Н.М. Крестовською. Застосовуючи 

історичний метод при дослідженні ювенального права України вчена вміло 
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використовує наступні прийоми: ретроспекція; історичне порівняння; історична 

аналогія; історична типізація; історична періодизація [195, с. 38]. Переваги 

цього підходу наукового пізнання також відзначає М.М. Шумило [561, с. 21]. 

Таке комплексне використання історичного підходу у сумісності з низкою 

спеціальних прийомів корисне і для нашого дослідження. 

Дослідження впливу єдності та диференціації на удосконалення 

пенсійного законодавства, на розвиток сучасної пенсійної системи, а також 

визначення критеріїв диференціації неможливе без звернення до 

ретроспективного аналізу цих правових явищ, що дійсно обумовлює 

застосування історичного підходу. Аналіз становлення пенсійного забезпечення 

через призму історії дозволив з’ясувати соціально-історичну зумовленість 

цього явища та дослідити його становлення, піднесення, а за настання певних 

умов і занепад. 

У дослідженні в межах історичного підходу активно застосовувалась 

низка історико-юридичних методів, на їх характеристиці зупинимося пізніше 

при аналізі задіяних методів наукового пізнання. 

У методології дослідження взаємодії єдності та диференціації в 

пенсійному забезпеченні важливо застосувати соціологічний підхід який 

підходить до розуміння права не тільки як політичного чи юридичного 

інституту, а, передусім, як соціального інституту, якому належить важлива роль 

у соціальному контролі та соціальному регулюванні. Соціологічний підхід 

сприяє максимальному врахуванню наявних соціальних впливів на право та 

одночасно надає можливість абстрагуватися від несоціальних причинних 

впливів – трансцендентних, космічних, натурологічних або антропологічних 

[105, с. 48]. 

На думку М.М. Шумила, саме соціологічний підхід найкраще підходить 

для вивчення правовідносин у пенсійному забезпеченні. Вчений навів 

переконливі аргументи на користь використання соціологічного підходу як 

одного із комплексних підходів, адже для ґрунтовного вивчення пенсійного 

забезпечення необхідно звертатися до знань інших суспільних наук [561, с. 26]. 
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Соціологічний підхід корисний і для нашого дослідження, оскільки він 

передбачає різнопланове вивчення такого явища, як пенсійна система, а отже, і 

доцільності застосування диференційованих норм у пенсійному законодавстві. 

Це обумовлюється: соціальністю інститутів і норм права соціального 

забезпечення, закономірностями впливу на їх формування всієї системи як 

економічних, матеріальних, так і духовних факторів; зосередженням уваги на 

результативності і ефективності норм права у регулюванні пенсійного 

забезпечення, їх відповідності принципам рівності і соціальної справедливості. 

Використання соціологічного підходу дало нам можливість зрозуміти 

взаємозв’язок норм пенсійного законодавства з такими соціальними 

категоріями, як правосвідомість і мораль, він сприяв визначенню мотивів і 

цілей диференціації, а також зробити висновок за яких умов диференціація у 

пенсійному забезпеченні сприймається суспільством як справедливе явище. 

Вивчення актуальних і одночасно проблемних питань пенсійного 

забезпечення передбачає застосування одного з фундаментальних підходів – 

системного, який полягає в дослідженні об’єкта як цілісної множини елементів 

у сукупності відношень і зв’язків між ними, тобто розгляд об’єкта як системи 

[561, с. 24]. Оригінальність системного підходу обумовлюється тим, що він 

спрямовує вченого на дослідження об’єкта в його цілісності, на виявлення 

існуючих видів зв’язків його частин та зведення їх до єдиного цілого. Тому 

цілком вірною є точка зору В.М. Протасова, що загадка системного методу, а 

також його теоретична і практична експансія пояснюються тим, що найбільш 

ефективним описуванням будь-якого об’єкта є його описування як системного 

утворення за допомогою інтеграції і систематизації інформації про цей об’єкт 

[381, с. 12-18]. Таким чином, значення цього підходу проявляється в отриманні 

системного знання про об’єкт, що досліджується про механізми, які його 

забезпечують, а саме розгляд його не автономно, а як одного із елементів 

системи. 

Застосовуючи цей підхід досліднику варто враховувати застереження 

В.К. Колпакова, що використовується не вся і не будь-яка інформація, а лише 
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та, що відображає інтегративну якість об’єкта (системи). Системний метод 

дозволяє мати об’єктивні й коректні знання про об’єкт дослідження за 

наявності мінімальної за кількісними показниками інформації [172, с. 93]. 

Разом з тим, за висловленням Ю.П. Сурміна, системний підхід цінний не тільки 

парадигмальністю, але й методологічністю, тобто використанням його не 

стільки як способу представлення світу, а і як методу його пізнання. В цьому й 

полягає його методологічна функція, коли системність у пізнавальному процесі 

працює як принцип, метод і теорія [474, с. 304], це судження підкреслює 

ефективність цього підходу для вивчення правових об’єктів і процесів. 

Системний підхід дав нам змогу визначити і розвинути положення про 

цілісність системи пенсійного забезпечення, охарактеризувати її основні 

складові. Саме завдяки системному підходу з’ясовано, що сучасна пенсійна 

система – це цілісне утворення з окремих частин (наявність трьох рівнів), яка 

постає як самостійний феномен, але, разом з тим, як складова та значною мірою 

підпорядкована частина соціальної системи, яка наділена певними функціями, 

необхідними для забезпечення діяльності цієї системи. Цей підхід дає 

можливість розглядати її як утворення з інтеграційними якостями, з 

притаманною лише їй структурою, а також з чітко визначеними функціями. 

При вивченні проблематики дослідження доречно звернути увагу на 

доцільність застосування аксіологічного (ціннісного) підходу. Як доречно 

відзначає А.О. Фальковський, цей підхід в юриспруденції виступає як загальна 

стратегія дослідження, що визначає розгляд права крізь призму його 

відповідності певним цінностям, що можуть забезпечуватись правом та бути 

його основою [506, с. 63-64]. У цьому сенсі, дослідником В.С. Бігуном дуже 

правильно підмічено, що основою аксіологічного підходу є визнання людини 

найвищою соціальною цінністю та визнання права цінністю, формою 

відображення і способом втілення людських цінностей [35, с. 4]. Застосування 

цього підходу, констатує вчений, дозволяє встановити, що закономірністю 

формування, прояву й розвитку ціннісних властивостей відношення людини й 

права є розвиток і поступальне здійснення гуманістичної природи права [35, 
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с. 4]. Саме цей підхід дозволяє говорити про цінність норм права взагалі і норм 

права соціального забезпечення зокрема, пов’язувати з ним можливість 

врахування інтересів особи, зокрема можливість реалізації права на пільгове 

пенсійне забезпечення. У дослідженні єдності і диференціації у пенсійному 

забезпеченні аксіологічний підхід має значення, перш за все, для оцінки меж 

диференційованого регулювання, яке з позицій людських цінностей може бути 

не завжди справедливим.  

Таким чином, розгляд правової природи явищ, що вивчаються, вочевидь, 

буде незавершеним без врахування аксіологічного підходу, передусім, з його 

орієнтацією на людину як соціально-правову цінність. Сьогодні право 

соціального забезпечення захищає інтереси найбільш вразливих та беззахисних 

членів суспільства – непрацездатних осіб і жодна інша галузь права з такою 

силою не розкриває гуманістичну сутність права як системи захисту прав 

громадян. Застосування аксіологічного підходу також для нас є значимим і з 

точки зору можливостей його ролі в удосконаленні існуючої пенсійної системи, 

у сфері правотворчості, зокрема, вдосконалення пенсійного законодавства 

шляхом закріплення в ньому найбільш значущих для суспільства цінностей, що 

сприятиме розвитку України як правової і соціальної держави.  

При вивченні проблематики, заявленої у дослідженні, у певній мірі можна 

використовувати і соціально-антропологічний підхід, який, на переконання 

Л.І Заморської, у сучасній юридичній науці є методологічною основою для 

проведення наукових досліджень і розробки вітчизняної правової доктрини, 

оскільки завдяки йому формуються уявлення про людину як вихідне начало 

правової активності [127, с. 17]. Тому з позиції соціально-антропологічного 

дослідницького підходу права людини можна визначити в якості можливостей 

людини, які необхідні для її існування та розвитку в конкретно-історичних 

умовах, об’єктивно визначаються досягнутим рівнем розвитку людства і мають 

бути загальними та рівними для всіх людей [390, с. 9].  

Застосування цього дослідницького підходу не тільки збагачує наші 

знання про природу та сутність прав людини, але й, як акцентує Д.А. Гудима, 
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сприяє встановленню та зміцненню методологічних контактів юридичної науки 

з іншими соціальними науками [90, с. 68]. Цей підхід став для нас корисним 

при дослідженні процесів становлення соціально-правової політики держави у 

соціальній сфері, визначенні її ролі у правовому регулюванні пенсійного 

забезпечення. 

Для досягнення цілей поставлених у дослідженні позитивістський підхід 

також є затребуваним. Сутність цього підходу полягає в тому, що він 

спрямований на  оцінювання і раціональне пояснення досліджуваних явищ на 

визначення причинно-наслідкових взаємовідносин між різними частинами 

предмета пізнання  

При застосуванні позитивістського підходу пізнання правових явищ 

проявляються певною мірою як позитивні, так і негативні аспекти. Зокрема, цей 

підхід орієнтує дослідника на обов’язковість слідування праву, сприймати такі 

властивості права, як формальна визначеність, однозначність його приписів, 

тобто сприймати правову норму як об'єктивно існуючу реальність. Із позицій 

такого розуміння права виправданою може бути будь-яка несправедливість, 

якщо вона закріплена в правових норах. Сьогодні, зауважує М.М.  Шумило, цей 

підхід обмежує дослідників рамками чинних нормативно-правових актів, 

судової практики тощо [561, с. 21], що на наш погляд, у певній мірі гальмує 

розвиток законодавства. В той же час, згідно з позитивістським підходом, 

необхідно регулярно виявляти факти і причини неефективності функціонування 

правової системи. Таким чином, даний підхід є корисним, адже він орієнтує нас 

на аналіз чинного пенсійного законодавства на пошуки шляхів його 

удосконалення та практики застосування. 

Добираючи методи юридичного пізнання, варто розуміти, що вони 

динамічні. Тому цілком логічно, що в нинішніх умовах суспільної та правової 

дійсності на необхідність оновлення методологічного арсеналу наукових 

досліджень у галузі держави і права вказують все більше вчених-теоретиків 

[300, с. 138; 166, с. 7; 301, с. 4]. Відзначаючи роль методології її методів, 

професор О.В. Сурілов зазначав, вони безперервно вдосконалюються із 
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розвитком науки. При цьому з’являються нові методи, які раніше не були 

відомі юридичній активності … Саме тому жодне судження про методологію 

юридичного пізнання не може претендувати на істину в останній інстанції [473, 

с. 100-101]. Це твердження можна пояснити тим, що сучасна юридична 

практика ставить вимоги перед теорією права постійного удосконалення 

методології пізнання правових явищ, що вивчаються. Ми стаємо свідками 

появи нових методів і підходів (нерідко за своїм статусом, міждисциплінарних), 

що використовуються у вирішенні теоретико-методологічних питань сучасної 

юридичної науки. В цьому проявляються, на думку О.В. Сердюка, ознаки 

впливу на правознавство нового (некласичного) типу наукової  раціональності, 

якому властивий  відхід за межі парадигм, побудованих на одному 

методологічному підході [406, с. 462].  

Враховуючи наведені судження вчених, ми не можемо залишити поза 

увагою сформульований вітчизняними науковцями потребовий підхід до права. 

Цей підхід, відзначає Л.Г. Матвєєва, був розроблений у розвиток аксіологічного 

підходу академіком П.М. Рабіновичем та його школою як методологічний 

фундамент розкриття цінності позитивного права та й, взагалі, його соціальної 

сутності (а відтак, і сутності будь-яких державних і юридичних явищ); у 

конструюванні емпірично фіксованих показників цінності права особистісної, 

групової (класової) та загальносоціальної [234, с. 13].  

Розкриваючи сутність потребового підходу П.М. Рабінович пише, що є 

підстави вважати здатність правової системи (або, відповідно, держави) 

задовольняти основні потреби й інтереси індивідів, їхніх спільнот та об’єднань, 

а також усього суспільства. На думку вченого, наведене ще раз засвідчує 

актуальність того пізнавального підходу (та й заснованого на ньому 

праворозуміння), що його було названо «потребовим». Саме його застосування 

якраз і дозволяє встановити, потребам якої частини соціально неоднорідного 

суспільства (а серед них завжди є потреби специфічні, не загальносуспільні, а 

тим більше – не загальнолюдські) відповідає найбільшою мірою реальне 

функціонування позитивного права та держави і потребам якої його частини 
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воно, можливо, навіть суперечить [388, с. 17-18]. Таким чином, якщо виникає 

питання стосовно визначення потреб, то, враховуючи позицію П.М. Рабіновича, 

воно може бути вирішене на основі застосування саме потребового підходу, у 

рамках цього підходу може бути розкрита і цінність права [385, с. 12], також 

стає можливим, далі пише вчений, з'ясувати, чи здатне право бути засобом, 

інструментом задоволення відповідних потреб і в якій мірі [385, с. 18].  

Таким чином, значення потребового підходу проявляється в ефективному 

виявленні соціальної сутності досліджуваних явищ. Зазначимо, що саме 

потребовий підхід, у сучасних досить складних умовах функціонування 

соціальної сфери, дозволяє з’ясувати які зміни корисні і необхідні для 

вдосконалення пенсійного законодавства, які соціальні запити визначають ці 

зміни, він також сприяє напрацюванню адекватних правових механізмів для 

вирішення соціальних проблем.  

Цінним та продуктивним для нашого дослідження, безперечно, є 

гендерний підхід. Логічно, що останнім часом українські вчені-юристи стали 

приділяли увагу висвітленню гендерної проблематики в тому числі питанню 

застосування у наукових пошуках інструментарію гендерного підходу. Зокрема, 

на значення даного підходу вказує С.В. Вишновецька. Так, у монографії 

Методологія науки трудового права, вчена відзначає, що гендерний підхід 

застосовується у різних соціальних науках – філософії, політології, психології, 

соціології, юриспруденції [67, с. 90].У цьому контексті слушною є точка зору 

Н.В. Аніщук яка вважає, що нинішній етап становлення гендерного права в 

Україні вимагає дедалі більш глибокого наукового аналізу теоретичних і 

практичних аспектів впровадження гендерного підходу в сучасну практику 

правовідносин [11, с. 4]. На думку вченої, без гендерного підходу, тобто без 

з'ясування ролі жінки й чоловіка в сучасному житті, тих специфічних внесків, 

які кожен із них робить у розвиток суспільства, неможливо сьогодні уявити 

будь-яке серйозне наукове дослідження у сфері соціальних наук [10, с. 130]. 

Безперечно, у праві соціального забезпечення і, зокрема, при дослідженні 

проблематики єдності та диференціації правового регулювання пенсійного 
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забезпечення зазначений підхід всебічно застосовується. Взагалі в пенсійному 

забезпеченні стать особи завжди виступала і зараз залишається істотним 

фактором диференціації. У нашому дослідженні він став ключовим при 

прогнозуванні підвищення пенсійного віку, сприяв висвітленню під кутом зору 

диференційованого законодавчого забезпечення реалізації жінками права на 

пільгове пенсійне забезпечення, також цей підхід був корисним при визначенні 

критеріїв диференціації, зокрема такого критерію як суб'єктивні властивості 

особи та її сім'ї.  

Відзначаючи значення застосування наукових підходів для наукового 

пізнання, доцільно навести слова професора Ю.М. Оборотова. Відомий вчений-

теоретик констатує, чим більше підходів пропонує методологія при осягненні 

об’єкта, тим ширші можливості для його багатогранного аналізу юридичною 

наукою і тим вищою є ефективність наукових досліджень права і держави [273, 

с. 38]. Безперечно, таке судженням не підлягає спростуванню і його неможливо 

не підтримати. 

Окрім вказаних підходів, при вивченні проблематики єдності та 

диференціації правового регулювання пенсійного забезпечення, зокрема, 

взаємодії цих правових категорій, широко застосовується низка інших 

важливих методів пізнання. Метод у науці означає спосіб раціонального, 

зрозумілого і, отже, контрольованого пошуку відповідей на ще невирішені 

питання [529, с. 3], сприяє проведенню об’єктивного та всебічного 

дослідження. Як переконливо аргументує С.М. Сирих, метод утворює 

самостійний компонент загальної теорії права. За безпосереднім змістом він 

являє собою певну сукупність прийомів, способів пізнання об’єкта і предмета 

цієї науки, змістом яких є набір правил, принципів, які вказують, що слід 

робити під час здійснення певної дослідницької процедури [475, с. 359]. 

Беззаперечною вважаємо й точку зору В.В. Лазарєва, що метод повинен бути 

справді науковим, істинним, тобто витікати з досягнень практики, відображати 

об'єктивні закони буття, враховувати особливість предмету, що вивчається, 

адекватно відображатися у свідомості суб'єкта [484, с. 16]. 
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Таким чином, у сучасних дослідженнях до методів пред'являються великі 

вимоги. Їх знання і творче застосування у вивченні права оберігає вченого від 

помилок і полегшує шлях до пізнання істини. Метод, як вірно наголошує 

М.І. Козюбра, – це спосіб вирішення будь-якого конкретного завдання [164, с. 

25]. 

Варто зауважити, що методи які використовує юридична наука зазнавали 

свого розвитку і змін, беззаперечно, суттєвий внесок у цей процес внесла 

філософія. Відзначаючи характерну особливість сучасної методології 

юридичної науки, доречно навести висловлювання, яке наводить 

Р.С. Гаврилюк, що правознавство так і не виробило власних методів наукового 

пізнання права, незважаючи на тривалі в часі ретельні пошуки цих методів [75, 

с. 164-170]. Співзвучну думку, але конкретизуючи до науки цивільного права, 

висловлює І.С.  Канзафарова. Вчена відзначає, що своєї методології у науки 

цивільного права немає, так як і немає своїх спеціальних наукових методів [145, 

с. 15]. Така ж ситуація характерна й для науки права соціального забезпечення. 

Тому ми можемо стверджувати, що наука права соціального забезпечення (як і 

інші галузеві науки) використовує ті методи та принципи дослідження які були 

вироблені в теорії правознавства. 

Слід зауважити, що вибір методів дослідження не може бути довільним, 

тобто є об’єктивним і визначається предметом дослідження, науковцем вони 

обираються хоч і для аналізу конкретної теми, але не можуть бути завчасно 

визначені. Досліднику важливо дотримуватися тої позиції, що об’єктивною 

умовою розвитку науки є використання відповідних методів та принципів 

пізнання, адекватних предмету дослідження, тих які забезпечать  

результативність творчого пошуку. Також варто відзначити, що роль задіяних 

методів при дослідженні конкретних правових явищ неоднозначна. 

Не вдаючись до детального аналізу, розглянемо окремі загальнонаукові та 

спеціально-наукові методи які значимі для дослідження єдності та 

диференціації правового регулювання пенсійного забезпечення. До таких 

методів відносяться: метод діалектики, метод аналізу і синтезу, формально-
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логічний, герменевтичний, історико-юридичні методи, та порівняльно-

правовий метод.  

Одним із головних методів наукового пізнання нами виділяється 

діалектичний метод. У цьому дослідженні метод діалектики застосовується у 

нерозривному зв’язку з соціально-еволюційною парадигмою. Це один із 

філософських методів, що заснований на діалектичних уявленнях про 

навколишній світ та застосовується для пізнання державно-правових явищ. 

Даний метод характеризується такими основними принципами: історизм будь-

яких явищ; усебічність розгляду предмета пізнання; використання категорій 

діалектики в науковому дослідженні [458, с. 18]. Окрім зазначених принципів, 

його складовою, відзначає Н.М. Крестовська, є такий принцип, як 

об’єктивність, закони переходу кількісних змін у якісні, єдності та боротьби 

протилежностей, заперечення заперечення [195, с. 37]. Метод діалектики 

дозволяє виявити єдність та боротьбу протилежностей у праві (такими парами 

протилежностей виступають, наприклад, єдність та диференціація, традиція і 

новація у праві). Перехід кількісних змін у якісні, насамперед, розкривається у 

переході соціального забезпечення і, зокрема, пенсійного забезпечення на 

новий, якісно відмінний щабель розвитку (законодавче закріплення трирівневої 

пенсійної системи), або, навпаки, у занепаді правового регулювання цих 

відносин, повернення їх на попередній етап розвитку (перехід у пенсійному 

забезпеченні від принципів соціального страхування до соціального 

забезпечення, що мало місце у період «воєнного комунізму» [424, с. 27], чи 

скасування спеціального пенсійного забезпечення працівникам науки у 2017 

році [332]). 

Діалектичний метод вивчення проблем пенсійного забезпечення є 

надзвичайно важливим у наукових пошуках, оскільки вказує не лише на 

внутрішній нерозривний зв’язок між відносинами у пенсійній системі, але й на 

зовнішній зв’язок соціально-політичних змін і змін у пенсійному законодавстві 

[561, с. 32]. Більш того, переконливо доводить Н.М. Крестовська, діалектичний 

метод спрямований на виявлення причин, витоків та наслідків досліджуваних 
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явищ, їхніх внутрішніх суперечностей, зв’язків та відносин з іншими явищами 

[195, с. 37-38]. Так, за допомогою цього методу стало можливим виявлення 

соціальної зумовленості системи пенсійного забезпечення, зв’язків її з 

економікою, політикою та іншими соціальними інститутами. Він також сприяє 

аналізу підстав формування права соціального забезпечення як галузі права, 

допомагає вивченню його соціальних джерел та зв’язків з іншими соціальними 

нормативними системами, такими як релігія, мораль, звичаї.  

Методологія дослідження проблематики єдності та диференціації в 

пенсійному забезпеченні передбачає застосування загальнонаукового методу 

пізнання: аналізу і синтезу. Цей метод для нас важливий тим, що під час 

вивчення проблеми, у процесі аналізу відбувається розподіл предмета 

дослідження на окремі складові частини та подальше їх опрацювання з 

використанням іншої складової цього методу – синтезу. Таким чином аналіз не 

є кінцевою метою наукового пізнання. У свою чергу синтез забезпечує 

поєднання в єдине ціле, виявлених і досліджених при аналізі частин предмета, і 

надалі об’єкт пізнання розглядається у сукупності всіх його якостей. При 

цьому, синтез не означає простого механічного поєднання роз’єднаних 

елементів в єдину систему. Він розкриває місце і роль кожного елемента в 

системі цілого, встановлює їх взаємний зв’язок та взаємну обумовленість, тобто 

дозволяє зрозуміти справжню діалектичну єдність досліджуваного об’єкта [116, 

с. 34]. 

Слід відзначити, що серед вчених існують певні розходження щодо 

розуміння функціональності методу аналізу і синтезу, а саме його застосування. 

Приміром, Ю.М. Жорнокуй цей метод поділяє на два окремих методи: на аналіз 

як метод наукового пізнання і синтез як окремий метод наукового пізнання 

[116, с. 31-35]. Позиція В.В. Сокуренко щодо даного методу нам видається 

більш переконливою, вчений відзначає, що аналіз і синтез органічно пов’язані 

між собою в науковому пізнанні. Вони існують лише разом, оскільки є суттю, 

двома частинами, двома аспектами повного пізнання [458, с. 21]. Аналогічна 

точка зору, щодо діалектичного взаємозв’язку між аналізом і синтезом 
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відстоювалася у монографічному дослідженні В.К. Колпаковим. Вчений 

зазначає, що навряд чи можна прийняти їх за окремі, уособлені способи 

пізнання [172, с. 528]. Ми також переконані, що для отримання бажаного 

результату даний метод цінний саме діалектичною єдністю обох складових 

аналізу і синтезу, вони не є самостійними стадіями пізнання, вони тільки 

доповнюють один одного, а саме аналіз здійсняється за допомогою синтезу, 

стає можливим пізнання конкретного суспільно-правового явища як єдності. 

Відтворення системи в її цілісності за допомогою синтезу набагато точніше 

відображає її сутність, ніж початкове, безпосереднє її бачення» [22, с. 143]. 

У рамках цього монографічного дослідження вирішення низки питань 

також тісно пов’язане із методом аналізу і синтезу. В нашому випадку цей 

метод забезпечував вивчення досить складного системно-соціального 

утворення – пенсійної системи. Нами виділялися і окремо аналізувалися види 

пенсійних виплат, вивчалися їх характерні ознаки. Саме шляхом поділу їх на 

окремі складові проведено аналіз специфіки кожного з них, що дозволило 

визначити їх особливості, проникнути в сутність та встановити істотне у 

кожному виді. А завдяки синтезу нам вдалося поєднати різні елементи в єдине 

ціле, що дозволило в кінцевому результаті визначитися з конструкцією системи 

пенсійного забезпечення. Для нас, метод аналізу і синтезу дає можливість не 

тільки окремо вивчити і охарактеризувати основні елементи пенсійної системи, 

а й допомагає розкрити структурно-функціональну сутність пенсійної системи 

як єдиного, цілісного утворення. 

Вивчення місця єдності та диференціації у правовому регулюванні 

пенсійного забезпечення, передбачає широке застосування формально-

логічного методу. Загалом, сьогодні ні одне юридичне дослідження не 

відбувається без застосування цього методу. За допомогою законів формальної 

логіки цей метод дозволяє з’ясувати особливості структури як окремих джерел 

права, так і системи джерел права взагалі. Метод спрямований передусім на 

аналіз норм права соціального забезпечення, розкриття їх змісту, на виявлення 

як зв’язків, так і суперечностей окремих джерел права, тобто є основним 
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інструментарієм для тлумачення чинних норм права соціального забезпечення. 

Особливо цей метод є цінним у нинішній ситуації постійних та безсистемних 

змін, що відбуваються у чинному пенсійному законодавстві. І, що важливо, 

формально-логічний метод позбавляє сприйняття права через призму емоцій, 

які можуть шкодити застосуванню права [561, с. 31]. 

За допомогою зазначеного методу на основі формальних підстав 

здійснюється формування термінів науки права соціального забезпечення, 

проводиться систематизація норм права, класифікація правових явищ і понять, 

він також сприяє виявленню прогалин у нормативному регулюванні 

правовідносин. Так, формально-логічний метод сприяв визначенню критеріїв 

диференціації правового регулювання пенсійного забезпечення та структури 

пенсійної системи в Україні. 

Формально-логічний метод ефективно застосовується при вирішенні 

питань важливих для реалізації права на пенсійне забезпечення, зокрема: при 

доведенні юридичних фактів, що визначають право на отримання конкретного 

виду матеріального забезпечення, при дослідженні проблем застосування 

компетентними органами правових актів та перевірці законності й 

обґрунтованості прийнятих рішень. 

Варто враховувати, що в умовах стрімкої змінності (плинності) догми 

права виникає необхідність використання формально-логічного методу у 

поєднанні з одним із спеціальних методів юриспруденції герменевтичним 

методом [573, с. 124]. Сьогодні герменевтичний метод широко 

використовується в юридичній теорії і практиці, він сприяє поглибленому 

вивченню такого складного соціального феномену, як право. Без застосування 

цього методу провести належний аналіз текстів нормативно-правових актів 

неможливо, а тим більше зрозуміти їх внутрішню сутність. Повне осмислення 

будь-якої правової норми, вважає О.М.  Яркова, недосяжне без зіставлення з 

конкретною ситуацією. Експлікація сенсу будь-якої правової норми (чи 

частини) досягається за допомогою її співвіднесення з нормативною системою 

(цілим), і навпаки. Розуміння якого-небудь історично правового явища (тексту) 
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досягається через розуміння історичної ситуації, в якій воно виникло, 

контексту, і навпаки [573, с. 118]. У рамках герменевтичного методу, при 

пізнанні предмету дослідження, включаються такі властивості вченого, як 

інтелект, почуття, інтуїція. Але, як вірно відзначає Л.А. Харитонов, крім 

здорового глузду, вся юриспруденція повинна бути герменевтикою. Від 

крайностей повинні охороняти юриста здоровий юридичний такт і розум [518, 

с. 113]. Таким чином, викладене дає нам можливість стверджувати, що 

філософсько-правове підґрунтя герменевтики проявляється в таких базових 

категоріях, як розуміння і знання.  

Пенсійне законодавство сьогодні активно наповнюється новими 

термінами і дефініціями. Застосування інструментарію герменевтичного методу 

унеможливлює вкладання в терміни неточного змісту чи допущення  

двозначних тлумачень, особливо це стосується розуміння таких категорій як 

пенсія, єдність і диференціація, мотиви і цілі диференціації. Правова 

герменевтика також сприяла аналізу таких термінів як: достатній життєвий 

рівень, споживчий кошик, оптимальний (раціональний) споживчий бюджет, 

критерії диференціації, соціально-правова політика тощо. Герменевтичний 

метод важливий не тільки як метод дослідження права, він також необхідний і 

для аналізу правозастосування (у нашому дослідженні для виявлення відмінних 

підстав реалізації суб’єктивного права при призначенні спеціальних пільгових 

пенсій за віком і пенсій за вислугу років).  

Використання можливостей герменевтичного методу, його теоретичних 

надбань не менш важливе і для практичної реалізації адаптаційних процесів, що 

відбуваються у сучасному законодавстві (це, у певній мірі, відноситься до 

адаптації пенсійного законодавства України до відповідних норм та інститутів 

європейського законодавства), оскільки роль його проявляється в розумінні 

сутності інститутів і норм, які піддаються адаптації. Герменевтичний метод 

також сприяє подоланню плинності догми права (дозволяє призупинити кризу 

права), яка виражена, на думку Ю.М. Оборотова, у невідповідності кількості 

правових нормативів соціальним потребам людини і суспільства, коли кількість 
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нормативно-правових актів переходить усі розумні межі [274, с. 95-96] 

(особливо така ситуація є характерною для пенсійного законодавства), і тим 

самим забезпечує прийняття більш аргументованого і справедливого рішення. 

Слід зазначити, що пострадянський період відзначений надзвичайно 

широким використанням порівняльно-правового методу [403, с. 35], останнім 

часом майже у всіх соціально-гуманітарних дослідженнях застосовується цей 

метод, він є невід’ємним елементом методології пізнання правової дійсності і у 

праві соціального забезпечення, і, що суттєво, порівняльно-правові 

дослідження мають не тільки академічне значення, а також є корисними для 

вирішення практичних питань. Проте застосування порівняльно-правового 

методу є непростим завданням, оскільки, як вірно відзначає А.О. Тілле, він 

потребує урахування значної кількості різноманітних факторів (правової 

культури відповідних країн, структури законодавства, юридичної 

інфраструктури, національно-правових концепцій тощо). Порівняльно-

правовий метод потребує застосування спеціальних прийомів дослідження, що 

задаються характером об’єкта, наприклад, нормативним характером права [486, 

с. 6-38]. На наше переконання, така оцінка методу і сьогодні зберігає свою 

істинність. Застосовуючи порівняльний метод слід розуміти, що порівняння має 

сенс лише у сукупності «однорідних» предметів, що утворюють клас. 

Порівняння предметів у класі здійснюється за ознаками, які є істотними для 

цього, але предмети, які порівнюються за однією ознакою, можуть бути 

непорівнянними за іншою [31, с. 88]. При таких умовах порівняння дозволяє 

визначити, за якими ознаками порівнювані категорії є схожими, а за якими вони 

є відмінними. А коли йдеться саме про соціальну сутність порівнюваних право-

державних явищ, варто прислухатися до думки П. Рабіновича, що порівняльний 

метод має бути застосований при зіставленні їх вже не за формально-

юридичними – зовнішніми, «явищними» – властивостями, а за їх роллю у 

задоволенні, відповідно, індивідуальних, групових (колективних) та 

загальносоціальних потреб [388, с. 18]. Наведена думка такого застосування 
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порівняльного методу особливо цінна при вирішенні піднятих у монографії 

проблем, що виникають при становленні нової пенсійної системи. 

Для досягнення більшої ефективності наукового пізнання у контексті 

цього методу нами здійснювалося: а) порівняння норм нині чинного 

національного законодавства; б) порівняння норм національних законодавств 

інших країн; в) порівняння норм нині чинного та недіючого законодавства; 

г) порівняння норм національного законодавства та міжнародних нормативно-

правових актів. У контексті євроінтеграційних процесів особливо цінним є 

останній аспект, адже такий аналіз дає можливість запозичити цінний досвід 

зарубіжних країн, побачити недоліки у їх законодавстві, та надати рекомендації 

для недопущення подібних помилок у національному законодавстві.  

Порівняльний аналіз питань, що нами досліджувались, здійснювався на 

різних рівнях: доктринальному, нормативному, інституційному, на рівні 

практичного застосування. Об’єктом порівняння в цьому дослідженні є існуючі 

наукові доктрини, законодавство, що регулює пенсійне забезпечення, умови 

надання пенсійних пільг, підстави виникнення та припинення пенсійних 

правовідносин тощо. Порівняльно-правовий метод було застосовано для 

вивчення норм та окремих інститутів права соціального забезпечення. 

Застосування такого методу дозволило провести відмінність між такими 

категоріями як єдність та диференціація, як диференціація і дискримінація, як 

уніфікація і інтеграція та виявити їх співвідношення між собою. Зокрема, 

з’ясовано, що єдність і диференціація, будучи різними по своїй суті, тільки у 

взаємодії ефективно впливають на законотворення. Порівняння різних етапів 

розвитку системи пенсійного забезпечення дозволило встановити якісні зміни, 

що проходили на кожному із етапів, та виявити нові характерні ознаки цього 

явища. Автором аналізувалися і порівнювалися умови призначення пільгових 

пенсій за віком і пенсій за вислугу років окремим категоріям працівників 

транспорту. 

Дослідження феномену єдності та диференціації правового регулювання 

пенсійного забезпечення в його історичному вимірі (роль історичного підходу 
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відзначалась раніше) обумовлює необхідність застосування історико-

юридичних методів (еволюційного, періодизації, методу дослідження правових 

літературних джерел, методу пізнання джерел, історико-юридичного 

порівняльного методу). Зазначені методи займають чільне місце під час 

дослідження правових явищ, їх використання дозволяє побачити об’єкт 

дослідження у процесі його формування, тобто реальної історії його 

становлення з усіма його особливостями. За допомогою пізнавальних засобів 

цього методу виявлені елементи схожості і відмінності між об’єктами, що 

аналізувалися, визначено їхню спорідненість, загальні та особливі аспекти на 

різних етапах їхнього розвитку. 

Для нашого дослідження історичний екскурс неодмінний, адже розуміння 

виникнення і становлення інституту пенсійного забезпечення сприяє 

визначенню тенденцій та закономірностей побудови сучасного пенсійного 

забезпечення та дає можливість спрогнозувати його майбутній розвиток і, що 

важливо сприяє напрацюванню актуальних змін у чинне пенсійне 

законодавство. Історичний метод забезпечує історичне розуміння важливих 

категорій та норм права соціального забезпечення, спонукає до їх аналізу, 

оцінки і вдосконалення в сучасних умовах. 

У роботі акцентовано увагу на становленні пенсійного забезпечення в 

роки незалежності України, що дозволило визначити етапи його формування та 

розвитку проаналізувати в історичному плані не тільки сам об’єкт дослідження, 

але в певній мірі й особливості розвитку суспільних відносин, що притаманні 

цьому періоду. Під час аналізу пенсійного законодавства історичний метод став 

першорядним у питанні визначення правової природи диференційованого 

регулювання пенсійного забезпечення – встановлено, що диференціація була 

присутня на всіх етапах становлення пенсійного забезпечення, а також цей 

метод забезпечив можливість простежити ґенезу застосування критеріїв 

диференціації правового регулювання пенсійного забезпечення.  

З огляду на вищевикладене доречно зробити окремі узагальнення. 

Передусім слід зазначити, що високий рівень розвитку правової науки, загалом, 



76 
 

і науки права соціального забезпечення, зокрема, залежить від рівня розробки і 

використання методологічних знань. У нашому розумінні, обов'язковою 

умовою піднесення науки на більш високий рівень є використання науковцями 

відповідного досліджуваному предмету інструментарію пізнання, оскільки в 

кінцевому підсумку істинність та доказовість наукового знання значною мірою 

залежить від адекватно обраної та послідовно реалізованої методології пізнання 

предмета дослідження [75, с. 165]. Але, й понині, незважаючи на достатню 

увагу вчених до методології, залишається потреба у виробленні нового і 

удосконаленні існуючого інструментарію пізнання правових явищ. 

У процесі наукового дослідження ролі правових категорій єдності та 

диференціації у правовому регулюванні пенсійного забезпечення, виявлення їх 

значення для вдосконалення чинного пенсійного законодавства та практики 

його застосування використовувався широкий арсенал дослідницьких засобів, 

адже наука права соціального забезпечення, як і будь-яка юридична наука, 

творчо використовує загальнофілософські, загальнонаукові інструментарії 

пізнання. Причому вибір методів науково-дослідної діяльності ніколи не був 

довільним, а зумовлювався певними методологічними правилами, зокрема, ми 

в цій роботі виходили з позицій усвідомлення класичних підходів до наукового 

пізнання, а саме: обумовленістю застосування методів дослідження його 

предметом; обов’язковість встановлення об’єктивної істини, достовірність якої 

можна доказати і перевірити; одержання нового наукового знання; необхідність 

виявлення соціальної сутності досліджуваних правових явищ. 

Взаємодія методологічного інструментарію, застосованого у цьому 

дослідженні, проявляється в тому, що формування системи пенсійного 

забезпечення (еволюційний аспект), роль єдності і диференціації у цьому 

процесі вивчали на підставі соціально-еволюційної парадигми, за допомогою 

історичного підходу та його методів; чинне пенсійне законодавство 

досліджувалося завдяки застосуванню соціологічного, системного, 

позитивістського, потребового і гендерного підходів за допомогою таких 

методів: формально-логічного, аналізу і синтезу, герменевтичного; а 
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перспективи розвитку пенсійної системи – на підставі аксіологічного 

(ціннісного), соціально-антропологічного підходів за допомогою методу 

діалектики, формально-логічного та порівняльно-правового методів. Отже, 

використані нами методи і підходи, перебуваючи між собою у тісному 

взаємозв’язку, утворюють цілісну систему – методологію дослідження 

правових категорій єдність і диференціація, їх місця і ролі в регулюванні 

пенсійного забезпечення, формуванні пенсійного законодавства та побудові 

нової пенсійної системи. 

Методологія не зводиться тільки до певних методів, способів і прийомів 

пізнання, а є цілісною, внутрішньо узгодженою системою пізнання. 

Оновлюючи і розвиваючи свою методологію, наука права соціального 

забезпечення виконує своє основне завдання – служити орієнтиром правової 

практики, а отже, ми можемо зробити висновок, що методологічні дослідження 

на сучасному етапі є не менш важливими ніж прикладні.  

Завдяки використаному в дисертації методологічного інструментарію 

стало можливим з різних позицій вивчити досліджувані правові категорії, 

зробити науковий пошук всебічним та об’єктивним. Аналіз існуючих наукових 

ідей, норм пенсійного законодавства, особливості його застосування до 

окремих категорій громадян дало можливість сформулювати власне уявлення 

взаємодії єдності та диференціації у регулюванні пенсійного забезпечення, 

визначити їх вплив на формування нової пенсійної системи. Зроблено висновок, 

що тільки у взаємодії і на основі принципів рівності і соціальної справедливості 

та врахування економічних можливостей держави, досліджувані явища 

зумовлюють законодавче закріплення державою загальної (єдиної для всіх) та 

спеціальної (особливої для конкретної соціальної групи, чи окремої категорії 

працівників) складових системи пенсійного забезпечення.  

Підсумувати все вищевикладене логічно словами українського науковця, 

відомого теоретика права Ю.М. Оборотова, що методологічне наповнення 

сучасних досліджень правової системи необхідно вести в напрямку визначення 

руху правової системи України по лінії модернізації (прогресивних змін) на 
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основі врахування сформованих традицій правового життя України, правового 

менталітету українського народу та його правових інститутів [273, с. 35]. 

 

1.2. Ґенеза теоретичної думки щодо єдності та диференціації правового 

регулювання пенсійного забезпечення 

 

Всебічний аналіз, узагальнення особливостей, тенденцій і 

закономірностей становлення єдності та диференціації у праві соціального 

забезпечення є важливим і необхідним для прогнозування і визначення шляхів 

та способів подальшого розвитку і вдосконалення сучасного права соціального 

забезпечення, здійснення яких неможливе без ґрунтовного вивчення наукового 

доробку вчених, які у різні історичні періоди працювали над проблемами 

регулювання соціально-трудових відносин (і, зокрема, відносин з пенсійного 

забезпечення) та зробили неоціненний внесок у правотворчу практику цієї 

галузі. У цьому сенсі цілком актуальним є судження Р.З. Лівшиця, що 

сьогоднішні правові реалії визначаються правовим минулим. Більше того, 

правові реалії сьогоднішнього дня значною мірою диктують завтрашній день 

[214, с. 8].  

Аналіз наукових праць вчених підтверджує, що історія розвитку 

законодавства (це в повній мірі відноситься до всіх галузей права) насичена 

уточненнями та удосконаленнями, єдністю та диференціацією норм права. На 

підтвердження зазначеної тези професор К.І. Срєдкова наголошує, що такі 

тенденції дуже актуальні на сучасному етапі розвитку трудового права та права 

соціального забезпечення. Проблема пов'язана з класичними і сучасними 

тенденціями розвитку цих галузей. З класичними тенденціями – тому, що вона 

пов'язана з забезпеченням рівності і захисною функцією в праці і соціальному 

забезпеченні. З сучасними тенденціями – тому, що існує необхідність 

забезпечення рівності без прояву дискримінації [465, с. 433]. Ці слова відомої 

болгарської вченої в повній мірі відносяться до проблеми дослідження єдності 

та диференціації в праві соціального забезпечення України.  
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Висловлені вище міркування находять підтвердження і в деяких 

філософських трактуваннях. Йдеться зокрема про дослідження вченим 

Д.А. Керімовим філософських проблем у праві, який стверджує, що правова 

дійсність характеризується нескінченною безліччю і різноманітністю явищ – 

нормативних актів, зв'язків, відносин і т. ін.; вони відносно тотожні або несталі, 

переривчасті або невпинні і т. д. Далі вчений відзначає, що для того, щоб 

розібратися в цьому «хаотичному» цілому, необхідно, зокрема, застосувати до 

дослідження права філософські поняття окремого, особливого і загального [154, 

с. 229].  

Безумовно, в нових соціально-економічних умовах господарювання, в 

період створення нової системи права України та формування сучасної системи 

пенсійного забезпечення перед галузевою наукою права соціального 

забезпечення стоїть ряд загальних теоретичних проблем, пов’язаних з 

визначенням шляхів подальшого вдосконалення законодавства з пенсійного 

забезпечення, а також виявлення найбільш ефективних методів його вивчення. 

Зокрема, необхідно дати об’єктивну оцінку таким важливим правовим явищам 

у праві соціального забезпечення, які в юридичній літературі називаються 

єдність та диференціація. Відразу ж слушно зауважити, що, з часу 

виокремлення права соціального забезпечення у самостійну галузь, 

дослідженню єдності і диференціації правового регулювання соціально-

забезпечувальних відносин представниками галузевої науки приділялося 

недостатньо уваги. На думку окремих науковців, досліджувані правові 

категорії, особливо питання диференціації правових норм, не одержали 

належного обґрунтування й у фундаментальній правовій науці – теорії держави 

і права [57, с. 32].  

Якщо заглибитися в історію питання, що досліджується, то необхідно 

відзначити, що ще в 60-ті роки минулого століття відомий радянський вчений-

теоретик С.С. Алексєєв вказував на суттєву закономірність розвитку 

радянського права, яка проявлялася в тому, що правові норми починають 

поступово втрачати властивість «рівних заходів», що безумовно, однаково 
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застосовуваних до різних осіб [5, с. 179]. Про призначення та взаємодію цих 

правових категорій у регулюванні суспільних відносин відзначали й зарубіжні 

науковці в країнах з правовими системами, однотиповими радянській правовій 

системі. Так, угорський фахівець у галузі теорії права Сабо Імбре досить 

влучно відзначав, що складність і багатогранність суспільних відносин, 

зростаюча різноманітність суспільних процесів, розмаїття завдань, що 

виконуються правом, – все це допускає необхідність спеціалізованого, 

диференційованого, конкретизованого й інтегрованого правового регулювання. 

При цьому правова система хоч і являє собою диференційовану соціальну 

матерію, у той же час є єдиною [399, с. 91]. У цих судженнях вченими 

підтверджується наявність диференційованого регулювання відносин у 

правовій системі соціалістичної епохи. На наявність єдності й диференціації в 

регулюванні правових відносин  також звертає увагу й сучасний вчений-

теоретик О.Ф. Черданцев [534, с. 235-236]. 

Враховуючи вищенаведені міркування вчених, слід погодитися із 

науковою позицією Ю.В. Васильєвої, що за таких обставин галузеві юридичні 

науки, будучи менш абстрактними, вивчають диференціацію правових норм на 

значно вищому рівні, ніж теорія держави і права [57, с. 33]. Вважаємо таку 

точку зору правильною і прийнятною для нашого дослідження, тому в 

подальшому вивченні розвитку теоретичної думки щодо взаємодії єдності та 

диференціації у правовому регулюванні пенсійного забезпечення ми 

сконцентруємо увагу на аналізі теоретичних розробок цього питання у 

галузевій науці. 

Що сьогодні необхідно розуміти під єдністю й диференціацією у праві 

соціального забезпечення? Як впливають ці правові категорії на формування 

пенсійного законодавства? Щоб відповісти на ці питання, а також на ряд інших 

питань, не менш значущих для функціонування цієї галузі права, варто 

звернутися до історії розвитку науки права соціального забезпечення з цієї 

проблематики. Певна річ, оцінити значення та виділити переваги чи недоліки 

єдності та диференціації в регулюванні пенсійного забезпечення неможливо без 
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аналізу досліджень цих правових категорій у різні часові періоди, без вивчення 

досвіду попередніх генерацій науковців. Очевидно, що питання взаємодії 

єдності та диференціації є складним, до вивчення якого необхідно підходити 

різносторонньо, враховуючи, що окремі властивості цих явищ вже були 

об'єктом досліджень вчених представників інших галузевих наук. 

Не применшуючи значення досліджень цих дефініцій в інших галузях 

права, слід наголосити, що ці правові категорії як у минулому, так і в 

теперішній час, активно досліджувалися фахівцями найбільш спорідненої 

галузевої науки – науки трудового права. У різні періоди становлення науки 

трудового права проблеми єдності, уніфікації і диференціації досліджувалися в 

роботах В.М. Догадова, С.Л. Робінович-Захаріна, М.Г. Алесандрова, М.Й. Бару, 

Р.І. Кондратьєва, О.І. Процевського, З.К. Симорота. Нині взаємодію цих 

правових категорій у регулюванні трудових відносин активно досліджують 

В.Я. Бурак, М.І. Іншин, Т.А. Коляда, С.С. Лукаш, С.В. Попов, К.В. Федчишина, 

Н.М. Хуторян, М.М. Шумило, Н.Ю. Щербюк, О.М. Ярошенко та ін. Певним 

чином підтверджують вище зазначену нами тезу слова Т.В. Колєснік-

Омельченко, яка акцентує, що саме фахівцям у галузі трудового права належать 

найбільш ґрунтовні розробки явища єдності та диференціації [169, с. 487-492]. 

Саме тому, і виходячи із системного зв'язку трудового права і права 

соціального забезпечення, в якості першочергових кроків доцільно розпочати 

аналіз того, що вже було зроблено дослідниками єдності й диференціації в 

науці трудового права. Аналіз ґенези теоретичної думки єдності та 

диференціації у трудовому праві має для нашого дослідження особливе 

значення, ще й тому, що значна частина відносин з пенсійного забезпечення 

раніше регулювалася нормами трудового права, а відносини з соціального 

забезпечення були частиною предмету цієї галузевої науки. 

Доречно зазначити, що диференціація з самого початку його зародження 

була властива трудовому праву, є його глибинною властивістю [224, с. 6]. 
 

 На різних етапах становлення правової системи, залежно від правового положення особи відносини 

по пенсійному забезпеченню відносилися до предмета трудового, колгоспного чи адміністративного 

права. 



82 
 

Вивчаючи проблеми теорії трудового права і права соціального забезпечення, 

сучасні вчені М.В. Лушнікова і А.М. Лушніков відзначають, що правове 

регулювання трудових відносин спочатку носило сегментарний характер. 

Професійна й регіональна «роздробленість» була характерною для перших 

правових актів про працю [226, с. 426]. Ця теза вчених цілком імовірна, 

оскільки в кінці ХІХ на початку ХХ століття трудові відносини окремих 

категорій найманих працівників регулювалися десятками нормативно-правових 

актів, як на рівні законів, так і відомчих актів. Звичайно, в умовах  розвитку 

капіталістичних відносин, стрімкого зростання кількості найманих працівників 

наявність такої кількості нормативних актів не сприяла чіткому врегулюванню 

соціально-трудових відносин. 

Перші наукові публікації, в яких розглядалися питання єдності та 

диференціації в правовому регулюванні соціально-трудових відносин 

відносяться на останні  десятиліття ХІХ сторіччя – початок ХХ сторіччя. А 

першими науковцями, які в тій чи іншій мірі досліджували зазначені проблеми, 

були вже відомі на той час вчені І.С. Войтинський, В.М. Догадов, 

П.Д. Камінська, Л.С. Таль. Доречно відзначити, що ці науковці стояли у витоків 

становлення нової галузі права – трудового права, і, одночасно, вони у своїх 

дослідженнях порушували проблеми соціального забезпечення громадян, тим 

самим створювали передумови для виділення нової галузі права – права 

соціального забезпечення. 

Аналіз правових норм дореволюційних нормативних актів, дає нам 

підстави стверджувати, що вже у фабрично-трудовому законодавстві 

застосовувалося диференційоване регулювання, визначилась низка критеріїв 

диференціації. Першими і головними критеріями диференціації трудових 

відносин, які знайшли широке відображення у нормативних актах, були умови 

праці та підстави, які визначалися фізіологічними особливостями організму 

працівника (зокрема, виділялося регулювання праці малолітніх і підлітків), а 
 

 Фабрично-трудове законодавство сформувалось в царській Росії у досить короткий термін, з 1882 

року по 1903 рік. У цей період було прийнято дев’ять законів, що стали основою промислового 

(робітничого) права. 
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також мало місце особливе правове регулювання праці жінок. Така 

диференціація проявлялася в забороні використання їх на роботах із важкими 

та шкідливими умовами праці чи забороні залучення їх до підземних робіт. 

Названі критерії диференціації з часом стали широко застосовуватися й у праві 

соціального забезпечення. 

Важливо, що визначені у цей період критерії диференціації, такі як, 

наприклад, статевовікові особливості організму працівника та умови праці 

залишилися незмінними до цього часу, що, за визначенням В.М. Толкунової, 

говорить про їхню стабільність і об'єктивну необхідність [493, с. 45]. Ці 

критерії збереглися й у подальші періоди становлення і розвитку трудового і 

соціального (насамперед пенсійного) законодавства та знайшли подальше 

теоретичне обґрунтування в багатьох наукових працях, що підтверджує їх 

стійкість і доцільність застосування.   

Активізація дослідження взаємодії єдності та диференціації у 

регулюванні соціально-трудових відносин відбулася в перші післяреволюційні 

роки. На цьому етапі питання єдності й диференціації в регулюванні соціально-

трудових відносин активно досліджувалися вже згаданими раніше вченими: 

В.М. Догадовим і П.Д. Камінською. Зокрема, в своїх працях В.М. Догадов 

досліджував трудові відносини, в яких суб’єктами виступали різні категорії 

працівників, при цьому він переконливо аргументував необхідність 

застосування диференційованого підходу в регулюванні їх праці [101, с. 18-19]. 

Факт застосування диференціації у чинному на той час законодавстві 

підтверджувала в своїх дослідженнях і П.Д. Камінська. Вона займала практично 

таку ж саму позицію щодо застосування диференціації у трудових відносинах, 

як і В.М. Догадов, наголошуючи, що наявність різноманітності умов праці 

вимагає спеціального регламентування з урахуванням усіх особливостей тієї чи 

іншої галузі господарства [144, с. 33]. Вчена, відзначаючи важливість 

диференційованого регулювання, констатувала увагу на закономірності 

галузевої диференціації. 
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У цей же часовий відрізок іншими дослідниками теоретичних питань 

галузі трудового права І.С. Войтинським і Л.С. Талем більш активно 

поширювалася ідея єдності у правовому регулюванні трудових відносин. На 

думку цих науковців, єдність мала проявлятися через встановлення загальних 

стандартів робочого часу та часу відпочинку, єдиних підходів до нарахування 

заробітної плати [476, с. 225; 70, с. 364]. Погляди цих вчених, на нашу думку, 

дещо односторонньо відображають тенденцію розвитку трудового 

законодавства на початку минулого сторіччя, оскільки вже на цьому етапі 

законодавство, що регулювало трудові відносини й відносини соціального 

страхування, розвивалося у тісному поєднанні єдності й диференціації. 

Підтвердженням висловленої нами думки свідчить те, що застосування 

правових категорій єдності й диференціації в регулюванні соціально-трудових 

відносин знайшло закріплення в нормах перших радянських трудових кодексів. 

Диференціючими критеріями виступали: особливості праці окремих категорій 

працівників, місце виконання роботи, вік працівників. 

Цінним для нашого дослідження вважаємо те, що в КЗпП РСФРР 1918 р. 

була введена ціла глава – XVII «Про соціальне страхування», яка 

врегульовувала питання соціального страхування найманих працівників [163]. 

Оскільки після підписання договору про військово-політичний союз дія цього 

Кодексу поширюється й на територію України [353], тому, Кодекс законів про 

працю РСФРР 1918 р. можна вважати першим уніфікованим нормативним 

актом, який врегульовував трудові відносини й відносини з соціального 

страхування на території України. 

Прийнятий 19 листопада 1922 р. Кодекс законів про працю УСРР (який 

складався з 17 розділів і 192 статей) закріпив соціальне страхування на всіх осіб 

найманої праці, незалежно від місця роботи, характеру й тривалості способів 

розрахунку з працівниками. Соцстрахування охоплювало надання: лікарської 

допомоги; допомоги по безробіттю; додаткової допомоги; допомоги по 

інвалідності; допомоги членам сім'ї трудящих за наймом у разі смерті або 

безвісної відсутності їх годувальника [162]. Важливо відзначити, що страхові 
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внески до фонду соціального страхування вносилися наймодавцями. 

Заборонялися будь-які обкладення і вирахування із заробітної плати 

працівників на проведення їх соцстрахування.  

Аналіз наукових досліджень підтверджує, що в науці трудового права 

диференціація правового регулювання праці працівників спочатку 

досліджувалася тільки як диференціація, заснована на об'єктивних факторах 

(розходження форм соціалістичної власності, особливості окремих галузей 

народного господарства, нерівні кліматичні умови й ін.) [295, с. 72-73; 209, 

с. 99]. У цілому, можна погодитися з точкою зору дослідників і відзначити, що 

об’єктивні критерії безперечно мали місце й сприяли диференційованому 

регулюванню трудових відносин, але необхідно визнати ще й той факт, що в 

цей час застосовувалися також і критерії суб’єктивної диференціації, оскільки 

законодавцем враховувалися фізіологічні особливості організму малолітніх, 

підлітків і жінок, вік, стать, а також мало місце застосування класового підходу 

в регулюванні соціально-трудових відносин. 

У наступний період розвитку науки трудового права як однієї з провідних 

галузей радянської системи права з’явилося чимало нових теоретичних 

розробок поєднання єдності та диференціації в регулюванні сфери соціально-

трудових відносин. Так, М.Г. Александров наголошував на єдності трудового 

права як галузі, що регулює, незалежно від сфери застосування праці, трудові 

відносини всіх громадян [453, с. 70-71]. У ґрунтовних дослідженнях із 

зазначеної проблематики, які проводила Ф.М Левіант, також вказувалося на 

єдність трудового права як його важливу особливість [209, с. 91]. Разом з тим 

вчена відзначає, що єдність принципів організації праці й трудових відносин не 

виключає диференціацію [210, с. 26] та дає, на наш погляд, досить широке і 

змістовне визначення цієї дефініції. А.Є. Пашерстнік у своїх працях довів 

наявність галузевого критерію диференціації в трудовому праві [295, с. 72-73]. 

Вчений також наголошував, що єдність трудового права не лише не суперечить 

диференціації правового регулювання, але навпаки – передбачає його [295, с. 

75]. 
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Важливо відзначити, що в цей же період вчені Я.А. Карасьов і Г.І. Гуляєв, 

досліджуючи принципи трудового права, зробили спробу зв’язати єдність і 

диференціацію в правовому регулюванні праці з галузевими принципами [150, 

с. 24-25]. 

Значна заслуга у розробці теоретичних питань застосування єдності й 

диференціації у регулюванні правовідносин належить С.Л. Рабіновичу-

Захаріну, а основні, концептуальні положення цього авторитетного вченого про 

застосування єдності та диференціації у правовому регулюванні трудових 

відносин були запозичені й наукою права соціального забезпечення.  

Аналіз юридичної літератури підтверджує, що подальший розвиток 

дослідження єдності й диференціації набули у 60-80-ті роки минулого століття. 

Зокрема, значний внесок у розв’язання теоретичних і практичних проблем 

єдності й диференціації внесли науковці нової генерації: М.Й. Бару, 

Б.К. Бегичев, С.О. Іванова, Р.З. Лівшиць, Р.І. Кондратьєв, Ю.П. Орловський, 

О.І. Процевський, І.О. Снігірьова, З.К. Симорот, В.М. Толкунова, 

О.І. Шебанова та інші відомі науковці, які послідовно вивчали дану проблему в 

галузевій науці. Необхідно зауважити, що їх дослідження хоч і були  проведені 

на основі аналізу вже неіснуючого законодавства, проте не втратили своєї 

актуальності й в умовах формування сучасної правової системи, і, певна річ, їх 

наукові надбання цінні для розвитку теорії національного трудового права і 

права соціального забезпечення.  

Досить аргументовано, і, з нашої точки зору, переконливо визначені 

юридичні ознаки єдності правового регулювання Б.К. Бегичевим. Вчений 

указав на наступні з них: єдиний тип законодавства про працю, що виражає 

єдиний правовий режим для всіх суб'єктів регульованих відносин; єдність 

способів формування змісту суб'єктивних прав і обов'язків у трудових 

відносинах; єдність підстав виникнення, зміни й припинення трудових 

правовідносин; єдність засобів захисту суб'єктивних трудових прав і засобів 

забезпечення виконання обов'язків [33, с. 137]. З часом, у своїх пізніших 
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публікаціях Б.К. Бегичев доповнив вищевказані ознаки такою, як «єдність 

принципів регулювання» [451, с. 97-98]. 

У свою чергу, Ю.П. Орловський, досліджуючи проблеми єдності і 

диференціації у трудовому праві, більше уваги звертає на диференційоване 

регулювання трудових відносин [136, с. 344]. Науковець приходить до 

висновку, що диференціація сприяє єдності трудового права, а єдність створює 

умови для диференціації правового регулювання. Тому, цей нерозривний 

двосторонній зв’язок природи правового регулювання праці не тільки не 

припускає протиставлення одне одному, а й вимагає забезпечення єдності за 

допомогою диференціації, а диференціації – за допомогою єдності [136, с. 317-

319]. Інша авторитетна дослідниця І.О. Снігірьова звертає увагу на відмінності 

в нормах трудового права по галузевому критерію. На її думку, безпосередньою 

причиною галузевої диференціації є розходження умов праці по галузях 

народного господарства й різне значення цих галузей для життя й розвитку 

суспільства [449, с. 83-84]. При цьому, вчена розглядає єдність і диференціацію 

як дві складові одного явища, у зв’язку з чим пояснює їх нерозривний зв’язок. 

Слід зазначити, що І.О. Снігірьова також аргументовано доводить необхідність 

уніфікації (інтеграції) правового регулювання. На думку вченої, про уніфікацію 

можна говорити тільки тоді, коли немає відмінностей, що породили особливі 

норми, або поява диференціації не була в достатній мірі обґрунтованою [449, 

с. 89]. Висловлена точка зору, безперечно є переконливою і є актуальною в 

умовах творення в Україні нового як трудового, так і пенсійного законодавства. 

З кінця 60-х років минулого століття наряду з дослідженнями об'єктивних 

критеріїв диференціації вчені-юристи все більше уваги стали приділяти 

суб'єктивним критеріям диференціації. У трудовому законодавстві того періоду 

діяли норми, в яких закріплялися підвищені гарантії для жінок, проявлялася 

турбота про функцію материнства, яку виконує жінка. Враховуючи цей фактор, 

В.М. Толкунова виділяє серед критеріїв диференціації фізіологічні особливості 

організму жінок [493, с. 48-49]. О.І. Шебанова вказує на особливості правового 
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регулювання праці молоді і визначає критерієм диференціації статевовікові 

особливості працівника [542, с. 121-123]. 

Чітку наукову позицію на досліджувані правові категорії висловлювали й 

вітчизняні дослідники. Зокрема професор М.Й. Бару неодноразово у своїх 

працях відзначав важливість єдності й диференціації в регулюванні правових 

відносин [453, с. 51]. З часом співзвучну думку щодо значення і взаємодії 

дефініцій, що аналізуються сформулював відомий український правознавець 

З.К. Симорот. Аргументуючи об’єктивну необхідність диференціації та єдності 

трудового права вчений відзначав, що єдність і диференціація не тільки не 

протиставляються одне одному, а між ними існує взаємозв’язок, який полягає в 

тому, що диференціація законодавства про працю мислиться лише в межах 

його єдності [408, с. 5]. 

Отже, проведений вище аналіз тільки деяких праць вчених підтверджує, 

що питання єдності регулювання трудових відносин розглядалися вченими, як 

правило, в діалектичному зв'язку з диференціацією законодавства про працю 

без протиставлення одне одному. У змісті правових норм знайшли 

відображення відмінності у фізіологічних властивостях організму працівника, в 

умовах праці, умовах життя в різних районах країни, характері трудового 

зв'язку працівника з підприємством, значенні галузей народного господарства й 

виду трудової діяльності. Необхідно відзначити, що в юридичній літературі 

науковцями постійно відстоювалася точка зору про виділення в самостійний 

критерій диференціації умови праці [449, с. 83-91; 259, с. 194-203; 493, с. 45-52]. 

Зважаючи на вищевикладене, можна зробити висновок, що з середини 

70-х років XX століття всі критерії диференціації правового регулювання 

підрозділяються більшістю вчених на дві групи: 1) обумовлені об'єктивними 

умовами праці, тобто обставинами, пов'язаними із зовнішніми об'єктивними 

факторами процесу праці (об'єктивна диференціація); 2) обумовлені 

суб'єктними особливостями, що враховують властивості, які характеризують 

суб'єкта трудового права (суб'єктна диференціація) [304, с. 54-57; 135, с. 328-

339; 497, с. 61]. Також очевидним є той факт, що суб'єктна диференціація, 
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порівняно з об'єктивною диференціацією, більш мобільна, оскільки, як 

стверджує А.М. Апанасенко, її існування обумовлено природними 

властивостями (стать, вік, фізіологічні особливості, стан здоров'я) самої 

особистості, тобто організму працівника. Зміна зазначених властивостей 

відбувається, як правило, незалежно від самої особистості [14, с. 394].  

У наукових публікаціях сучасними вченими висловлюються думки, що 

єдність і диференціація при регулюванні правових відносин взаємодіють і, як 

правило, знаходяться в діалектичному зв'язку (така позиція є домінуючою), 

проте, зустрічаються й відмінні точки зору щодо правової сутності цих 

дефініцій. Є автори, які вважають їх особливістю методу правового 

регулювання [91, с. 15-23]. Інші вчені вважають, що диференціація це – 

принцип правового регулювання трудових відносин, відповідно, і відносин 

соціального забезпечення [150, с. 24-25; 285, с. 314, 317, 324; 504, с. 25; 237, с. 

32-33; 129, с. 122-123; 157, с. 85-86, 90-92]. Болгарська вчена К.І. Срєдкова 

відзначає, що єдність і диференціація – загальна характеристика й принцип 

законодавства у відносинах у сфері праці й відносинах по соціальному 

страхуванню [465, с. 434]. Подібну наукову позицію висловлює й російська 

дослідниця М.В. Філіпова [514, с. 99-100]. 

Положення, що єдність і диференціація однаково притаманні трудовому 

праву і знаходяться в нерозривному зв'язку, завжди мало своїх прихильників 

серед представників національної науки трудового права періоду незалежності 

української держави. Зокрема, місце єдності та диференціації у регулюванні 

трудових відносин досліджували такі відомі українські вчені-трудовики, як: 

А.М. Апанасенко, Н.Б. Болотіна, В.С. Венедиктов, Г.С. Гончарова, 

В.В. Жернаков, П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, О.І. Процевський, 

В.І. Прокопенко, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева та інші. Всебічно взаємодію цих 

правових категорій аналізували у монографічних і дисертаційних дослідженнях 

В.Я. Бурак, М.І. Іншин, Т.А. Коляда, С.С. Лукаш, Д.Д. Попов, Н.Ю. Щербюк, 

О.М. Ярошенко (доречно відзначити, що більшість названих науковців активно 

досліджували ці правові категорії й у праві соціального забезпечення). 
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Віддаючи належне науковим пошукам цих вчених, ми проаналізуємо тільки 

деякі наукові публікації, в яких виражені точки зору найбільш значимі для 

науки права соціального забезпечення. 

Так, на думку професора О.М. Ярошенко, яка аргументована в монографії 

«Теоретичні та практичні проблеми джерел трудового права України», – 

правове регламентування праці характеризується нерозривним зв'язком двох 

його сторін – диференціації і єдності. Перша сприяє єдності правового 

регулювання трудових відносин, а друга створює умови для диференціації 

правового регулювання праці. Такий зв'язок, відзначає вчений, не тільки 

передбачає взаємне протиставлення, а й вимагає забезпечення єдності за 

допомогою диференціації, а диференціації – за допомогою єдності [579, с. 236-

237]. Така ж позиція відстоюється й Т.А. Колядою [174, с. 306]. 

У свою чергу, Г.І. Чанишева і Н.Б. Болотіна, досліджуючи питання 

диференційованого регулювання правовідносин, констатують, що в 

співвідношенні загальних та спеціальних норм виражається єдність, а 

диференціація – в спеціальних. Вчені переконливо доводять, що загальні норми 

обов’язкові для усіх учасників суспільно-трудових відносин і можуть 

змінюватися лише в сторону поліпшення стану працівників порівняно з чинним 

законодавством. Спеціальні норми конкретизують загальні, доповнюють їх, а в 

деяких випадках встановлюють винятки з загальних норм [530, с. 54-55]. 

Подібну позицію у своїх працях висловлює й професор В.В. Жернаков [497, с. 

42].  

Положення про взаємодію єдності й диференціації розвиваються і в 

дослідженнях В.Я. Бурака, який доказує, що єдність у цілому основних 

принципів правового регулювання відносин сфери праці і загальних норм права 

не виключає диференціації, тобто відмінностей і багатоманітності засобів 

правової регламентації трудових відносин деяких категорій працівників. 

Навпаки, законодавець до першого додає друге, щоб у всіх працівників були 

рівні можливості в реалізації їх трудових прав, оскільки в праці на виробництві 

зайняті різні категорії працівників [46, с. 316-324]. 
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Професор М.І. Іншин виражає думку, що диференціація дозволяє досягти 

більш реальної рівності у порівнянні з тією, що встановлюється загальним 

законодавством про працю, яке поширюється на всіх працівників. Більш того, 

за деякими винятками сама диференціація виправдана саме тому, що вона 

спрямована на встановлення такої соціальної рівності, яка вище за рівень, 

визначений принципом рівноправ’я [141, с. 170]. 

Необхідно відзначити, що наведені точки зору названих вище вчених 

цілком підтверджують домінанту, що єдність і диференціація діють у 

взаємозв'язку і взаємодії, без протиставлення одне одному [579, с. 243]. Саме до 

такого висновку приводить і нас аналіз наукових праць як вчених радянської 

школи трудового права, так і публікацій сучасних науковців. 

Отже, з урахуванням висловлених вище поглядів українських науковців, 

можна дійти висновку, що саме у взаємодії єдності й диференціації як 

важливих елементів правового регулювання і можливе досягнення 

оптимального регулювання соціально-трудових відносин, адже єдність 

правового регулювання не виключає, а навпаки, передбачає диференціацію. 

Мета досягається застосуванням як загальних правових норм, в яких 

виражається єдність, так і спеціальних правових норм, які закріплюють 

диференціацію, враховуючи специфіку окремих суб’єктів суспільних відносин, 

а, як наслідок, отримуємо – досягнення більш дієвого й результативного 

використання кожної з досліджуваних правових категорій. 

Варто наголосити, що все викладене у науці трудового права щодо ґенези 

єдності та диференціації властиве, й праву соціального забезпечення, але, 

зрозуміло, із специфікою особливостей розвитку галузі, а більшість 

обґрунтованих висновків, щодо становлення цих дефініцій у трудовому праві, 

безперечно, сприятимуть дослідженню проблем єдності та диференціації в 

науці права соціального забезпечення. У контексті висловленої нами тези 

достатньо конструктивним видається твердження О.Т. Панасюка, що єдність та 

диференціація правового регулювання є однією з вагомих особливостей 

трудового права і права соціального забезпечення [291, с. 126]. 
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Як уже відомо, у другій половині ХХ століття право соціального 

забезпечення виокремилось у самостійну галузь права. У зв’язку з цим, 

вважаємо доцільним у подальшому дослідженні сконцентрувати увагу на 

аналізі наукових праць, в яких вченими розглядалися питання єдності та 

диференціації безпосередньо у праві соціального забезпечення, і, насамперед, їх 

ролі у правовому регулюванні пенсійного забезпечення.  

Перш за все, відзначимо той факт, що наука права соціального 

забезпечення пройшла тривалий період свого становлення. Вона формувалася 

спочатку в рамках науки поліцейського (адміністративного) права і науки 

цивільного права, а пізніше, з впровадженням страхування робітників – у 

рамках науки трудового права, яка зароджувалась в умовах капіталістичної 

формації. Формування нової галузі відображало собою поступовий, складний і 

багаторівневий процес, на який впливала значна кількість різнорідних факторів 

[225, с. 3-8]. У перших працях із соціального направлення виділилися два 

відносно незалежних напрямки наукових пошуків. Першим напрямком було 

вивчення проблем соціальної допомоги (добродійності, піклування, трудової 

допомоги, працевлаштування і ін.). Другий напрямок проявлявся через 

дослідження соціально-страхової проблематики. Крім того, як науковцями, так 

і практичними працівниками в численних публікаціях висвітлювалися загальні 

соціальні проблеми [199; 77; 81; 220; 98; 86; 125; 397; 131; 549; 240; 80, с. 97-

118].  

Серед дореволюційних авторів, які займалися вивченням пенсійного 

законодавства, що діяло на час здійснення жовтневої революції, варто виділити 

Б.Г. Данского [96, с. 124; 97, с. 159] і А.М. Нолькена [269, с. 371]. В роботах 

цих дослідників відображено стан дореволюційної системи пенсійного 

страхування робітників, проведено її порівняння з радянською системою. Ці 

дослідження дозволили виявити позитивні й негативні сторони правового 

регулювання пенсійного страхування в Російській імперії та мали певне 

значення для подальшого розвитку цього інституту. У наукових працях 

професора М.А. Вігдорчика [63, с. 295] представлена теоретична розробка 
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інституту соціального страхування і його форм. Він також був одним із 

співавторів низки страхових законопроектів, введених у дію Державною думою 

в червні 1912 року. 

Доречно зазначити, що першими науковцями було сформульовано 

більшість основних правових положень соціального страхування, які не 

втратили свого значення й донині. Це, насамперед, визначення: соціального 

ризику й страхового випадку як підстави соціального страхування, визначення 

джерел страхування (за рахунок коштів роботодавця, самих працівників, 

державних коштів, або тих же коштів, але в різних пропорціях) і характеру 

соціального страхування (обов'язкового або добровільного, на цивільно-

правових або на особливих, соціально-страхових засадах), формування 

нормативної бази (за допомогою прийняття нового спеціального законодавства 

або наявного цивільного) тощо [21; 50; 84; 219; 262; 421; 577]. 

Як позитивний аспект відзначимо, що в перші післяреволюційні роки 

теоретичні проблеми соціального забезпечення і соціального страхування 

досліджувалися як вченими, так і практикуючими юристами, а також 

відповідальними за цю сферу державними чиновниками. Для напрацювання 

теоретичних основ радянського соціального страхування залучалися й відомі 

теоретики дореволюційної доби. Так, загальні тенденції розвитку соціального 

страхування розкриті у працях М.А. Вігдорчика, А.Й. Вишневецького, 

В.М. Дурденевського, Л.В. Забєліна, Б.А. Любимова, Б.Т. Мілютіна, 

З.Р. Теттенборн, А.П. Штейнберга, Б. Чорногота та ін. [65, с. 243; 260, с. 72; 

552, с. 33; 536, с. 113; 118, с. 112; 62, с. 190]. Основними завданнями ставилися: 

а) вироблення доктрини соціального захисту працюючих на страхових 

принципах; б) обґрунтування важливості інституту соціального страхування 

для соціального захисту робітників у нових економічних умовах; в) 

пристосування основних його положень до соціалістичної доктрини 

суспільного розвитку країни. 

Одним із провідних теоретиків соціального страхування радянського 

періоду, без перебільшення, можна назвати М.А. Вігдорчика. Передусім 
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відзначимо, що в його працях було теоретично обґрунтовано важливий 

галузевий інститут – інститут соціального страхування. Вчений дослідив всі 

складові елементи цього важливого для суспільства явища, дав визначення та 

чітку класифікацію видів соціального страхування [64; 62]. На думку вченого, 

джерелами фінансування виплат по соціальному страхуванню мають бути: 

внески роботодавців, муніципальних органів і держави. М.А. Вігдорчик вважав, 

що по ступеню поширення соціальне страхування йде від приватного й 

місцевого до загального, має охоплювати всю територію країни й усіх 

громадян, а по окремих видах страхування має доповнюватися міжнародними 

угодами [64, с. 55-56]. Наголосимо, що деякі погляди вченого, зокрема, такі 

принципіальні положення, як всезагальність і всебічність соціального 

страхування, організація управління соціальним страхуванням й на сьогодні не 

втратили актуальності. 

Як досить значиму для формування сучасної правової політики в сфері 

пенсійного страхування, варто відзначити й точку зору М.А. Вігдорчика про 

необхідність доповнення національного законодавства міжнародними угодами. 

Разом з тим, слід вказати й на помилковість наукової позиції цього науковця, 

яка виражалася в тому, що інститут соціального страхування з часом 

переродиться в державне забезпечення громадян, чого не відбулося (утім, варто 

пам’ятати, що в роки існування радянської держави цей висновок вченого у 

значній мірі був реалізований). 

Подібної позиції, яку обґрунтовував М.А. Вігдорчик, дотримувалася й 

З.Р. Теттенборн. Вона, зокрема, наголошувала, що метою соціалістичної 

держави залишається повне й всебічне забезпечення всіх без винятку членів 

суспільства [485, с. 5]. Наведене судження вченої підтверджує, що в її поглядах 

пропагується єдність в соціальному забезпеченні громадян. 

Теоретичним аспектам соціального страхування також присвячені 

дослідження А. Чекія (В. Яроцького) [532, с. 27] і Л.В. Забєліна. Зокрема, 

Л.В. Забєлін у 1926 р. опублікував курс лекцій «Теоретичні основи соціального 

страхування» [117, с. 223]. Важливо, що ця правова категорія вченими 
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розглядалася не тільки з юридичних позицій, а й як економічна категорія [58, с. 

51; 118, с. 112; 120, с. 128; 245, с. 72; 540, с. 143]. 

Слушно також відзначити, що серед науковців у перші роки Радянської 

влади сформувалась і домінувала теорія соціальних ризиків. Представниками 

даної теорії були М.А. Вігдорчик, Л.В. Забєлін, В.М. Догадов, М.О. Семашко. 

Ці вчені вважали, що з настанням соціального ризику в особи виникає право на 

соціальне забезпечення. Соціальне забезпечення мало розповсюджуватися на 

все населення, а не тільки на непрацездатних. Відмінний погляд на розуміння 

поняття суті соціального забезпечення висловлював В.М. Дурденевський. Він 

запропонував звузити обсяги соціального забезпечення винятково цільовим 

призначенням, що в подальшому стало одним із суттєвих факторів у 

формуванні наукової думки щодо визначення поняття соціального 

забезпечення. 

Розгляд наведених точок зору науковців підтверджує, що в своїх 

судженнях вони визнавали, що соціальне страхування має бути всезагальним, 

єдиним для всіх громадян, тим самим підкреслювали важливість ролі єдності у 

соціальному забезпеченні. Наукові позиції цих дослідників щодо значення 

єдності для регулювання правових відносин  отримали подальший розвиток, 

стали предметом досліджень наступних поколінь вчених-правознавців. 

Проте, незважаючи на значну кількість спеціальної правової літератури, 

що видавалася у цей період, питання взаємодії єдності й диференціації в 

регулюванні соціально-забезпечувальних відносин вченими майже не 

розглядалися, а у більшості публікацій відображалися лише юридичні та 

економічні аспекти соціального страхування. Необхідно також відзначити, що в 

20-х роках минулого століття актуальним напрямком досліджень у спеціальній 

літературі складали коментарі страхового законодавства [26, с. 582; 25, с. 208; 

52, с. 207], але в них також не аналізувалися вплив єдності й диференціації на 

формування законодавства. 

Характерною особливістю публікацій слід відзначити те, що майже вся 

література базувалася на загальносоюзному матеріалі, а тому роботи вчених не 
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відображали особливості функціонування соціального страхування в 

радянській Україні, саме через це не можна оминути увагою і важливо 

відзначити працю Б. Чорного «Соціальне страхування» [536, 113 с.], в якій 

автор провів порівняльну характеристику діяльності Головсоцстраху УСРР на 

фоні інших союзних республік. Ця праця була першою на теренах нашої 

держави і, безумовно, зробила свій внесок у розвиток українського 

республіканського соціального страхування.  

Таким чином, ми можемо констатувати, що вже у перші післяреволюційні 

роки (період становлення Радянської держави) дослідники, відзначали 

наявність єдності й диференціації в нормах, що регулювали відносини у сфері 

соціального забезпечення. Відмінність надання допомоги проявлялася в формах 

забезпечення і джерелах фінансування, а також у позбавленні окремих 

категорій громадян права на забезпечення. У цей відрізок часу в соціальному 

забезпеченні характерним було: часта зміна вектору соціальної політики 

держави – заміна соціального забезпечення соціальним страхуванням; введення 

спеціального пенсійного законодавства особам, які мали особливі заслуги перед 

революцією; вводилися посилені пенсії; існувала значна диференціація залежно 

від ступеня втрати працездатності (встановлювалося 6 груп інвалідності) [243, 

с. 5]. Зауважимо, що суттєва диференціація застосовувалася при забезпеченні 

інвалідів, диференціючим критерієм виступала втрата працездатності, від чого 

залежала група інвалідності, а пенсії призначались тільки інвалідам перших 

трьох груп, інваліди ж віднесені до інших груп отримували тільки допомогу по 

безробіттю. 

Модернізація соціально-економічних відносин (згортання НЕПу), 

основною складовою якої виявилася форсована індустріалізація, позначилася й 

на формуванні пенсійного законодавства. Під дією таких факторів соціальне 

страхування із форми соціального захисту трансформувалося в інститут 

соціально забезпечення робітників провідних галузей економіки. 

У спеціальній юридичній літературі 30-х років ХХ ст., представленій 

такими дослідниками, як М.І. Биховський [51, с. 40], А. Горбунов, М. Фридьєв 
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[87, с. 40], давалася, як правило, загальна характеристика системи соціального 

страхування в СРСР. Такі науковці, як В.В. Караваєв та Я.Г. Тідеман у своїх 

працях розкрили організаційну структуру страхових органів [149, с. 24]. 

Вченими також висвітлювалася участь професійних спілок у соціальному 

страхуванні [53, с. 64]. Як своєчасну і актуальну варто відзначити роботу 

Л.В. Забєліна «Соціальне страхування в житті робітника СРСР», в якій вченим 

було відображено основні завдання і значення соціального страхування в житті 

радянських людей [119, с. 90]. Серед науковців, які розвивали науку права 

соціального забезпечення у 30-40 рр., також необхідно відзначити вченого і 

практика М.О. Семашко, який запропонував своє бачення моделі соціального 

забезпечення (особливо вчений звертав увагу на проблеми в медичному 

обслуговуванні), але, на жаль, його основні праці, [404] як і більшість 

публікацій цього періоду, відповідали вимогам цензури і були ідеологічно 

спрямованими. 

Взагалі 30-40 роки характеризувалися послабленням уваги науковців до 

проблем соціального страхування. Соціальне страхування, як провідна форма 

соціального захисту, перестало належно сприйматись державою, що 

проявилось: а) у втраті фінансової самостійності страхових фондів; б) передачі 

призначення допомог і пенсій (після 1937 р.) та виплати соціальних допомог 

працюючим на підприємствах Наркомату соціального забезпечення; в) у 

ліквідації територіальних органів соціального страхування. 

Характерною особливістю літератури зазначеного періоду була повна 

відсутність робіт із теорії соціального страхування. Вченими не вивчався й 

вплив єдності та диференціації у правовому регулюванні пенсійного 

забезпечення. 

Досліджуючи пенсійне законодавство, В.А. Аралов у статті «Основні 

етапи розвитку пенсійного забезпечення» одним із перших порушує питання 

застосування диференціації у регулюванні пенсійного забезпечення і визначає 

принципи, які, на його думку, найбільш достовірно характеризують підвищене 

пенсійне забезпечення. З точки зору дослідника, перший принцип – це 
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виробничий підхід до тієї чи іншої категорії робітників. Умови та норми 

забезпечення встановлювались залежно від конкретної виробничої обстановки, 

в якій були зайняті робітники. Другий принцип – диференційований підхід до 

кадрів в середині тієї чи іншої галузі народного господарства, тобто з загальної 

кількості працюючих виокремлювались основні, провідні кадри. Третій 

принцип, який був покладений в основу підвищеного пенсійного забезпечення 

– це спеціальний трудовий стаж, тобто стаж роботи в даній галузі народного 

господарства. Його вимагали при призначені пенсій по старості [16, с. 44]. На 

наш погляд, визначені В.А. Араловим принципи досить чітко вказують на всі 

найбільш характерні ознаки тогочасних підвищених (пільгових) пенсій та 

підтверджують наявність диференційованого регулювання пенсійного 

забезпечення. 

Утім, впровадження підвищених пенсій відзначалося безпідставним 

введенням диференційованих норм, які відображали відомчий принцип 

забезпечення, мало місце суб’єктивне ставлення до робітників під час 

призначення таких пенсій. Передусім, законодавство про підвищені пенсії 

передбачало призначення окремим категоріям осіб пенсій по старості за 

зменшеного віку та стажу, ніж це вимагалось для звичайних пенсій, виплату 

пенсій у більших розмірах [8, с. 106]. Про застосування широкої диференціації 

в пенсійному забезпеченні також відзначали В.С. Сазонов і Я.М. Фогель [402, с. 

39]. Разом з тим в окремих галузях економіки в регулюванні підвищеного 

пенсійного забезпечення проявлялися елементи єдності, зокрема 

встановлювався однаковий вік виходу на пільгову пенсію, як для чоловіків, так 

і для жінок.  

Позитивною ознакою тогочасних досліджень слід вважати спробу 

наукового осмислення принципів соціального страхування. Так, 

А.С. Краснопольський вперше і глибоко з правової точки зору проаналізував 

основні принципи радянського державного соціального страхування [193, 

с. 141]. Важливо наголосити, що значна увага вченим була сконцентрована на 

дослідженні принципу диференціації ( гл. 9 ).  
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Починаючи з середини 50-х років, після прийняття двох базових законів: 

«Про державні пенсії» від 14 липня 1956 р. і «Про пенсії і допомоги членам 

колгоспів» від 15 липня 1964 р., відбулися досить суттєві зміни в пенсійному 

забезпеченні [426, с. 34-40]. У цей же період, особливо починаючи з 60-х років, 

проблемні питання теорії права соціального забезпечення, з тим чи іншим 

ступенем глибини, стали предметом дослідження багатьох радянських 

науковців. 

Необхідно відзначити, ще до виокремлення права соціального 

забезпечення у самостійну галузь права, С.Л. Рабінович-Захарін першим у 

радянській науці вказував на ряд суттєвих відмінностей у правовому 

регулюванні матеріального забезпечення різних категорій працівників. Він 

звертав увагу на те, що диференціація просліджується в рамках того або іншого 

конкретного інституту галузі. Наводячи приклад матеріального забезпечення по 

інвалідності, вчений вказував на відмінності у порядку фінансування пенсійних 

виплат [387, с. 96-97]. Цей приклад підтверджує, що критерієм диференціації 

виступає джерело фінансування.  

Водночас вчений звертав увагу й на застосування диференційованого 

регулювання при забезпеченні пенсіями окремих категорій працівників. 

Наприклад, зайнятим у провідних галузях народного господарства або на 

особливо важких роботах встановлювалися підвищені розміри пенсій [387, 

с. 96-97]. Отже, висловлені погляди цим авторитетним науковцем 

підтверджують наявність суттєвої диференціації у правовому регулюванні 

пенсійного забезпечення.  

Подібної точки зору в своїх твердженнях дотримується й інший 

авторитетний вчений професор Л.Я. Гінцбург. Аналізуючи положення норм 

прийнятих пенсійних законодавчих актів, він також висловлювався про 

наявність як єдності, так і диференціації у правовому регулюванні пенсійного 

забезпечення. Вчений вказував на відмінності у призначенні пенсій членам 

колгоспів та робітникам і службовцям [83, с. 35]. В іншому місці своєї роботи 

науковець стверджував єдність підходів при визначенні права на пенсію. 
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Л.Я. Гінцбург писав, що деталі розходжень перекриваються елементами 

подібності. Вони відносяться до багатьох моментів, як головних, принципових, 

так і другорядних. У підсумку зовсім очевидно, що розходження між пенсіями 

робітників та службовців і пенсіями колгоспників – це розходження всередині 

єдності [83, с. 36]. 

Співзвучні судження науковим поглядам С.Л. Рабіновича-Захаріна і 

Л.Я. Гінцбурга також неодноразово висловлював відомий український вчений 

професор М.Й. Бару. В своїх працях він часто відзначав наявність тенденції до 

єдності всієї системи норм, що регулюють суспільні трудові відносини і 

відносини з пенсійного забезпечення. Тенденцію до єдності вчений 

підтверджував прикладом поширення порядку обчислення пенсій, 

встановленого для робітників, службовців та їх сімей на членів колгоспів та їх 

сімей. На його погляд, інтенсивність процесу зближення дозволяє говорити вже 

про єдність регулювання, незважаючи на деякі незначні відмінності всередині 

цієї єдності [30, с. 73-75]. 

Про зближення правового регулювання правових відносин на державних, 

кооперативних підприємствах, в господарствах у своїх працях відзначав 

Б.К. Бегичев [32, с. 96-108]. Цю закономірність обґрунтовували й представники 

науки колгоспного права [537, с. 51]. Наявність такої тенденції проявлялася на 

практиці. Так, для значної групи членів колгоспів – голів, фахівців і 

механізаторів було закріплено державне пенсійне забезпечення й забезпечення 

по державному соціальному страхуванню відповідно до норм і правил, що 

діяли для робітників та службовців і членів їхніх родин [313]. 

Таким чином, проведений аналіз підтверджує, що вченими відзначається 

наявність значної диференціації в пенсійному законодавстві, але одночасно 

підкреслюється й тенденція до зближення пенсійного забезпечення осіб, до 

встановлення єдиних принципів.  

На нашу думку, можна погодитися з висловленими науковцями 

поглядами, але тільки в тому ракурсі, що така тенденція існувала, зближення 

відбувалося у регулюванні пенсійних відносин, що свідчило про єдність норм 
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законодавчих актів. Проте ми не можемо погодитися з тим, що зближення в 

пенсійному забезпеченні робітників і сільських працівників реально відбулося. 

Необхідно зауважити, що відмінності в пенсійному забезпеченні були 

істотними, зокрема, відмінності проявлялися у віці виходу на пенсію, суттєво 

відрізнялися розміри пенсій. У робітників, службовців та їх сімей пенсії були 

вищими ніж пенсії членів колгоспів та їх сімей. Фактично ж різниця у 

пенсійному забезпеченні колгоспників та робітників і службовців була 

ліквідована лише в кінці 1989 р. Таким чином, ми можемо констатувати, що на 

цьому етапі одним із провідних критеріїв диференціації в пенсійному 

забезпеченні залишалася приналежність до тієї чи іншої соціальної групи. 

Після виокремлення права соціального забезпечення у самостійну галузь 

права (середина 60-х – початок 70-х років минулого сторіччя), появляються 

дослідження проблем єдності й диференціації в працях вчених-юристів, які 

безпосередньо займалися як теоретичними, так і практичними проблемами 

нової галузевої науки. У цей період значний внесок у розвиток теорії права 

соціального забезпечення зробили відомі вчені: В.С. Андрєєв, Є.І. Астрахан, 

В.А. Ачаркан, А.М. Єгоров, О.Д. Зайкін, М.Л. Захаров, Р.І. Іванова, 

В.В. Караваєв, Т.М. Кузьміна, В.А. Тарасова, Я.М. Фогель, Ю.Я. Цедербаум, 

В.Ш. Шайхатдінов та багато інших відомих науковців. Саме цими вченими у 

системі радянського права була обґрунтована самостійність галузі права 

соціального забезпечення. Активно досліджуючи в своїх наукових працях 

теоретичні питання галузі, ці науковці підіймали й проблематику взаємодії 

єдності й диференціації у правовому регулюванні пенсійного забезпечення. 

Так, у науковій праці «Основні принципи радянського соціального 

страхування» В.В. Караваєв, визначаючи систему принципів, сформулював 

принцип – диференціації забезпечення на умовах врахування розміру заробітку, 

умов і особливостей праці та сімейного стану. Вчений визначив можливі 

варіанти диференційованого підходу в соціальному страхуванні [148, с. 36-42]. 

Дослідник відмічав наявність диференційованих норм, в яких враховувалися 

розмір заробітку, тривалість загального або безперервного стажу, членства в 
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профспілці, умов і особливостей праці робітника або службовців, їх сімейного 

стану і т. ін., а не зрівняльних (однакових для всіх) норм і розмірів 

забезпечення по соціальному страхуванню в СРСР [148, с. 4]. Ця точка зору 

одержала подальший розвиток і в наукових публікаціях Є.І. Астрахана. 

Характеризуючи пенсійне законодавство, вчений підкреслював, що наявність 

спеціальних норм, що стосуються, наприклад, працівників Крайньої Півночі, 

домашніх робітниць і т. ін., відображає такі засади єдності й диференціації, які 

властиві всьому радянському трудовому праву й, зокрема, законодавству про 

соціальне страхування [18, с. 11]. 

Про наявність єдиних і диференційованих підходів у праві соціального 

забезпечення наголошувала й Т.М. Кузьміна. Вона писала, що поряд із 

встановленням для всіх громадян рівних можливостей на одержання того або 

іншого виду матеріального забезпечення або соціального обслуговування 

законодавство впроваджує необхідну диференціацію правового регулювання 

соціального забезпечення різних категорій громадян, передбачаючи додаткові 

пільги для окремих категорій громадян [200, с. 78-79]. З цим твердженням 

вченої можна погодитися тільки частково, оскільки диференціація, звичайно, 

передбачає додаткові пільги, але не завжди, адже диференційовані норми 

можуть закріпляти й обмеження (наприклад, працюючим пенсіонерам розмір 

заробітної плати й виплачуваної пенсії не мав перевищувати в сумі – 300 карб., 

а для працюючих пенсіонерів, які отримували персональні пенсії в сумі – 350 

карб.). Звичайно, диференційовані норми хоча і встановлюють пільги або 

обмеження, все ж вони покликані сприяти справедливості і створювати 

підґрунтя для забезпечення рівності в реалізації громадянами права на пенсійне 

забезпечення.  

Інший відомий дослідник В.А. Ачаркан також констатував, що у сфері 

соціального забезпечення здійснюється диференційоване регулювання 

грошових виплат, надання послуг і натуральних форм забезпечення. Тим 

самим, за допомогою соціального забезпечення здійснюється одна з 

найважливіших функцій держави – регулювання міри споживання [23, с. 38]. 
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Ця думка вченого ще раз підтверджує, що по своїй природі диференційоване 

регулювання являє собою один із важливих і необхідних аспектів соціального 

законодавства та свідчить про його значимість для соціальної сфери, для 

правового регулювання пенсійного забезпечення. 

Застосування диференціації у більшості інститутів права соціального 

забезпечення неодноразово відмічав професор В.С. Андрєєв. Науковець писав, 

що норм, які виражають диференціацію, більше, ніж тих, які виражають єдність 

[6, с. 28-29]. Варто наголосити, що взагалі більшість дослідників бачать у 

поєднанні єдиного й диференційованого правового регулювання одне із 

принципових положень галузі [451, с. 60; 6, с. 28-29; 106, с. 74-75; 539, с. 47]. 

Дещо по-іншому підходили до висвітлення даного питання, і, тим самим, 

займали відмінну позицію А.М. Єгоров і О.Д. Зайкін. Зокрема, А.М. Єгоров 

дотримувався позиції, що серед декількох ознак, покладених в основу 

диференціації соціального забезпечення, можна виділити дві основні: принцип 

оплати за працею, що у праві соціального забезпечення відображається побічно, 

проявляється через середній заробіток і тривалість виробничого стажу; 

принцип залежності рівня забезпечення від сімейно-майнового стану громадян 

[107, с. 60]. 

Переконливо сформулював свою позицію і професор О.Д. Зайкін, коли 

писав, що типовою рисою пенсійних правовідносин ... є застосування до них 

(при забезпеченні по старості, інвалідності, у разі втрати годувальника) 

принципу «фамильяризації, тобто диференціації розмірів пенсій залежно від 

сімейно-майнового становища пенсіонера» [122, с. 25]. Дійсно, потрібно 

визнати, що охарактеризовані А.М. Єгоровим і О.Д. Зайкіним ознаки 

диференціації дозволяють диференціювати розміри соціальних виплат, хоча 

вони й не впливають на інші умови й норми соціального забезпечення 

(пенсійний вік, трудовий стаж та ін.). 

Продовжуючи аналіз висловлених у науці права соціального 

забезпечення суджень про диференціацію, вважаємо доцільним навести й точку 

зору М.Л. Захарова, який, розкриваючи принцип диференціації правового 
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регулювання в пенсійному забезпеченні, пропонує перелік найбільш важливих, 

на його думку, ознак диференціації. А саме, вчений визначає ті ознаки 

диференціації, які наступають залежно від характеру праці, тривалості 

виробничого стажу, причини інвалідності, тяжкості інвалідності, родинного 

стану й деяких інших обставин [450, с. 38-39].  

У 90-х роках минулого століття особливості диференційованого підходу в 

наданні соціального забезпечення аналізувала Л.І. Проніна. У її монографії 

досліджена, з погляду соціальної справедливості, можливість найбільш повного 

обліку соціально-економічних особливостей різних груп непрацездатних при 

наданні грошової форми забезпечення. У зв'язку з чим вчена виділяє три 

принципових напрямки, які визначають диференціацію: 1) перерозподіл коштів 

соціального забезпечення убік найменш забезпечених, з великим ступенем 

втрати працездатності людей похилого віку, інвалідів, дітей; 2) найбільш повне 

врахування трудового внеску в умовах і нормах пенсійного забезпечення; 3) 

індивідуалізація забезпечення [379, с. 48-56]. Таким чином, Л.І. Проніною 

зазначені підстави диференціації, що залежать від характеру праці, особливого 

стану здоров'я особи, причини інвалідності тощо. 

Наведені точки зору науковців дають нам можливість зробити висновок, 

що в радянський період у теорії галузевої науки права соціального 

забезпечення вченими постійно вказувалося на наявність значної диференціації 

у правовому регулюванні пенсійного забезпечення. Диференційовані норми 

дозволяли коригувати особисту міру споживання із врахуванням таких 

критеріїв, як: вік, стать, сімейний та майновий стан особи, стан її здоров’я, 

умови праці та ряд інших факторів і забезпечували більш справедливе 

забезпечення, у порівнянні з тим, якби диференціація взагалі була відсутньою. 

Вченими також відзначалася зростаюча тенденція до закріплення єдності 

в правовому регулюванні відносин із соціального забезпечення, утім в 

регулюванні пенсійних правовідносин на цьому етапі ще залишалося досить 

широке застосовування диференціації. Разом з тим у значній кількості 
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досліджень вченими вказувалося й на нерозривність єдності та диференціації в 

регулюванні цих правовідносин.  

Дослідження наукових праць періоду незалежності України підтверджує, 

що серед сучасних публікацій є немало робіт, присвячених вивченню різних 

аспектів соціальної сфери. Серед науковців, які досліджували проблеми 

правового регулювання пенсійного забезпечення, можна назвати: 

В.М. Андріїва, В.Я. Бурака, Т.З. Гарасиміва, В.В. Жернакова, М.І. Іншина, 

Т.В. Кравчук, Н.П. Коробенко, І.В. Оклей, П.Д. Пилипенка, С.М. Прилипка, 

С.М. Синчук, Г.В. Татаренко,  Н.М. Хуторян, А.А. Ширант, М.М. Шумила, 

О.М. Ярошенка та ін. У значній більшості досліджень увага цих відомих 

вітчизняних вчених зосереджувалася на правовому регулюванні соціально-

трудових відносин та висвітленні їх суттєвих ознак. Ці вчені у своїх працях 

також, у тій чи іншій мірі, торкалися проблеми єдності й диференціації 

правового регулювання як трудових відносин, так і відносин у праві 

соціального забезпечення, зокрема, при дослідженні проблем систематизації 

галузей права, при характеристиці їх джерел, при розкритті поняття та змісту 

галузевих принципів. 

Більш глибоко питання єдності і диференціації у галузевій науці права 

соціального забезпечення висвітлені у наукових працях Н.Б. Болотіної, 

І.Л. Бомбергера, Т.В. Колєснік-Омельченко, С.М. Прилипка, І.М. Сироти, 

Б.І. Сташківа, К.В. Федчишиної. Аналізу взаємодії єдності і диференціації у 

пенсійному забезпеченні присвячені й окремі праці автора цього дослідження 

[438, с. 433-437; 431, с. 128-135; 429, с. 43-48; 432, с. 102-112; 434, с. 409-412; 

435, с. 79-86]. Надалі зупинимося на сформульованих цими вченими точках 

зору, і, насамперед, на тих аспектах, які є цінними для нашого дисертаційного 

дослідження. 

Одним із перших серед українських вчених питання єдності та 

диференціації у пенсійному забезпеченні розглядав професор І.М. Сирота, він 

також першим визначив головну мету диференціації у соціальному 

забезпеченні [413, с. 70] та сформулював визначення диференціації у 
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пенсійному забезпеченні [412, с. 248]. Варто також відзначити, що цей 

дослідник, запропонував свою систему галузевих принципів права соціального 

забезпечення, серед яких чільне місце займає принцип диференціації (різниці) 

умов і норм соціального забезпечення залежно від характеру і продовження 

трудової діяльності, рівня заробітної плати й розмірів страхових внесків 

працівників [414, с. 27]. Раніше, у Курсі лекцій «Право пенсійного 

забезпечення в Україні», визначаючи принципи пенсійного права, одним із 

принципів вчений визначив принцип диференціації умов і норм пенсійного 

забезпечення [412, с. 47].   

Необхідно вказати, що й інші дослідники теоретичних проблем галузі 

права соціального забезпечення нерідко визначали єдність і диференціацію як 

галузевий принцип. Такий підхід ми знаходимо в працях Т.З. Гарасиміва [79, 

с. 146] та А.А. Ширант [549, с. 192]. 

Питання єдності та диференціації у пенсійному забезпеченні також 

активно досліджував М.Д. Бойко. Поміж принципів пенсійного права науковець 

визначив принцип диференціації умов і норм пенсійного забезпечення [37, с. 9]. 

Необхідно відзначити, що вчений визначив і всебічно охарактеризував критерії 

диференціації, що застосовуються у пенсійному забезпеченні [38, с. 56-57]. На 

застосуванні різних критеріїв диференціації, за якими здійснюється спеціальне 

правове регулювання пенсійних відносин акцентувала увагу й авторитетна 

вітчизняна вчена Н.Б. Болотіна [40, с. 133]. 

Проблеми єдності та диференціації у пенсійному забезпеченні стали 

предметом дослідження Т.В. Колєснік-Омельченко [169, с. 487-492]. Вчена 

відстоює точку зору, що вплив цих правових категорій у пенсійному 

забезпеченні визначається тим, що вони взаємопов’язані та взаємообумовлені, 

оскільки, вважає вчена, характерною ознакою пенсійного забезпечення є його 

єдність, що не виключає диференціації у правовому регулюванні пенсійного 

забезпечення окремих категорій пенсіонерів. Аналогічна позиція висловлена в 

працях І.В. Зіноватної [133, с. 134] та Т.З. Гарасиміва [79, с. 108]. Таким чином, 
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ці дослідники доводять наявність нерозривного зв’язку двох категорій – 

диференціації і єдності у правовому регулюванні пенсійного забезпечення. 

Ролі єдності та диференціації в пенсійному забезпеченні присвячена 

низка робіт К.В. Федчишиної [510, с. 25-28; 509]. У своїх дослідженнях вчена 

дійшла висновку, що в науці права соціального забезпечення склалися два 

підходи до визначення єдності і диференціації у вказаній галузі права: перший 

– характеризує їх лише як одну з рис методу правового регулювання відносин 

соціального забезпечення, другий – визнання єдності та диференціації 

одночасно з цим і принципом права соціального забезпечення [512, с. 334]. На 

нашу думку, К.В. Федчишина прийшла до вірного висновку, адже категорії 

єдність і диференціація при регулюванні відносин у праві соціального 

забезпечення взагалі, і у пенсійному забезпеченні зокрема, виступають 

одночасно і як принцип, так і як характерна риса методу вказаної галузі права. 

Важливий аспект єдності та диференціації, на якому акцентують увагу 

вітчизняні вчені, – це наявність невиправданої диференціації у пенсійному 

забезпеченні. Неодноразово, висвітлюючи питання диференціації в пенсійній 

сфері, М.М. Шумило вірно критикував ті законодавчі норми, що закріплювали 

невиправдану диференціацію, що позбавлена об’єктивних підстав [558, с. 29]. 

На неприпустимість дискримінації у пенсійному забезпеченні вказує й 

В.В. Жернаков [114, с. 22]. Відзначаючи необхідність диференційованого 

регулювання правових відносин, Б.І. Сташків аргументовано відстоює точку 

зору, що диференціація у пенсійному забезпеченні повинна мати певні межі 

[468, с. 135]. Таке розуміння вченими значення диференціації у пенсійному 

забезпеченні (а саме, наявність у пенсійному законодавстві обґрунтованої і 

справедливої диференціації) заслуговує всебічної підтримки. 

Як важливу подію у житті наукової спільноти України слід відзначити 

Всеукраїнську науково-практичну конференцію на тему: Єдність і 

диференціація трудового права та права соціального забезпечення, що 

відбулася 28 листопада 2014 р. у м. Харкові на базі Харківського національного 

університету внутрішніх справ. Напрацювання вчених, (тези В.Л. Костюка, 



108 
 

В.П. Мельника і С.В. Панасюк, П.М. Корнєвої та ін.) сприяли розумінню ролі 

єдності і диференціації в сучасних умовах, впливу цих правових категорій як на 

розвиток теоретичних питань галузевої науки, так і на значення їх у 

реформуванні пенсійного законодавства. 

Зокрема В.Л. Костюк акцентував увагу на тому, що сучасна система 

принципів права соціального забезпечення має відповідати певним критеріям, 

до яких вчений відносить і такий критерій, як посилювати єдність і 

диференціацію правового регулювання соціального забезпечення [187, с. 218].  

В.П. Мельник, С.В. Панасюк сформулювали визначення єдності і 

диференціації у праві соціального забезпечення. Під єдністю вони розуміють 

загальне спрямування права соціального забезпечення на основі врахування 

однакових підходів до правового забезпечення його інститутів та норм. Єдність 

відображають конституційні засади розвитку права соціального 

забезпечення…. Саме у ній криється єдина соціальна сутність права 

соціального забезпечення [241, с. 225-226]. На думку цих вчених, 

диференціація у праві соціального забезпечення – це спрямування соціального 

забезпечення на основі врахування особливостей, змісту (обсягу) підтримки 

(допомоги) окремим категоріям осіб. Особливе значення має врахування 

диференціації у правовому регулюванні соціального захисту інвалідів, 

виходячи із групи інвалідності, нозології, специфіки реабілітації та інших 

критеріїв [241, с. 226]. 

Дещо в іншому ракурсі роль єдності і диференціації у праві соціального 

забезпечення визначає П.М. Корнєва. Вчена розглядає ці правові категорії через 

призму принципу справедливості у праві соціального забезпечення [183, с. 252-

254] та робить висновок, що у пенсійному забезпеченні принцип 

справедливості має тісний зв'язок із принципом єдності і диференціації 

правового регулювання пенсійних правовідносин [181, с. 11]. Ми цілком 

підтримуємо таку точку зору, оскільки вважаємо, що правове регулювання 

пенсійних відносин має базуватися на принципі справедливості. 
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З огляду на викладене слід зазначити, що знання історії розвитку наукової 

думки, закономірностей її становлення і функціонування дозволяє побачити 

шлях, яким вона йшла до сучасного розуміння правових категорій єдності й 

диференціації, до визначення їх ролі в регулюванні правових відносин. У 

досліджених працях прослідковується певна аналогія поглядів на розуміння 

вченими ролі взаємодії єдності і диференціації у регулюванні пенсійного 

забезпечення, яке зводиться до того, що ефективне регулювання цих відносин 

можливе тільки в їх взаємодії.  

Відзначаючи значимість і цінність наукових праць вітчизняних вчених 

для розвитку науки права соціального забезпечення, вважаємо за потрібне 

більш глибоко проаналізувати їх наукові погляди в наступних підрозділах 

монографії при аналізі як теоретичних питань єдності та диференціації, так і 

визначенні впливу цих правових категорій на формування сучасного 

пенсійного законодавства, на правове регулювання пенсійного забезпечення в 

Україні.  

 

Висновки до Розділу І 

 

1. Рівень розвитку правової науки загалом і науки права соціального 

забезпечення зокрема залежить від рівня розробки і використання 

методологічних знань, від застосування науковцями інструментарію пізнання 

відповідного досліджуваному предмету, оскільки  істинність наукового знання 

у значній мірі залежить від адекватно обраних та послідовно реалізованих 

методів і прийомів пізнання. Для піднесення правової науки на більш високий 

рівень, постійною є потреба у виробленні нового і удосконаленні існуючого 

інструментарію пізнання правових явищ.   

2. Вибір методів науково-дослідної діяльності не може бути довільним, а 

зумовлюється певними методологічними правилами, У процесі наукового 

дослідження ролі правових категорій єдність та диференціація у правовому 

регулюванні пенсійного забезпечення використані класичні підходи до 
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наукового пізнання, а саме: обумовленість застосування методів дослідження 

його предметом; обов’язковість встановлення об’єктивної істини, достовірність 

якої можна доказати і перевірити; одержання нового наукового знання; 

необхідність виявлення соціальної сутності досліджуваних правових явищ. 

3. Використаний в дисертації методологічний інструментарій забезпечив 

можливість з різних позицій вивчити досліджувані правові категорії, надав 

можливість сформулювати власне уявлення взаємодії єдності та диференціації 

у регулюванні пенсійного забезпечення та визначити їх вплив на формування 

нової пенсійної системи. Зроблено висновок, що тільки у взаємодії і на основі 

принципів рівності і соціальної справедливості та врахування економічних 

можливостей держави, досліджувані явища зумовлюють законодавче 

закріплення державою загальної (єдиної для всіх) та спеціальної (особливої для 

конкретної соціальної групи, чи окремої категорії працівників) складових 

системи пенсійного забезпечення.  

4. Знання історії розвитку наукової думки, закономірностей її 

становлення і функціонування дозволяє пізнати шлях, яким вона йшла до 

сучасного розуміння правових категорій єдності й диференціації, до визначення 

їх ролі в регулюванні правовідносин у сфері пенсійного забезпечення. 

Аргументовано, що застосування правових категорій єдність і диференціація в 

регулюванні пенсійного забезпечення має власну тривалу історію. Вивчення 

єдності та диференціації правового регулювання пенсійного забезпечення 

зародилися і вдосконалювалися еволюційно. В сучасних умовах аналіз 

тенденцій і закономірностей застосування єдності і диференціації у праві 

соціального забезпечення є важливим і необхідним для прогнозування і 

визначення шляхів та способів подальшого розвитку і вдосконалення науки 

права соціального забезпечення, для реформування чинного пенсійного 

законодавства.  

5. Категорії єдність і диференціація супроводжували становлення 

законодавства про пенсійне забезпечення, застосовувалися законодавцем на 

всіх етапах формування пенсійної системи і залишаються актуальними на 
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сучасному етапі. Питання єдності регулювання правовідносин розглядалися 

вченими, як правило, в діалектичному зв'язку з диференціацією без 

протиставлення одне одному. У наукових працях, як представників радянської 

школи права, так і представників сучасної науки трудового права і науки права 

соціального забезпечення, прослідковується певна аналогія поглядів на 

розуміння вченими ролі єдності і диференціації у регулюванні пенсійного 

забезпечення, яка зводиться до того, що ефективне регулювання цих відносин 

можливе тільки в їх взаємодії, адже єдність правового регулювання не 

виключає, а навпаки, передбачає диференціацію.  

 

  



112 
 

РОЗДІЛ ІІ. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ЄДНОСТІ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІІ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 

ПОНЯТТЯ, ВЗАЄМОДІЯ, МОТИВИ І ЦІЛІ, КРИТЕРІЇ 

 

2.1. Поняття та взаємодія єдності та диференціації правового 

регулювання пенсійного забезпечення  

 

Застосування правових категорій єдності та диференціації в регулюванні 

пенсійного забезпечення появилося далеко не в часи розбудови сучасної 

правової системи України – воно має власну тривалу історію, супроводжує 

становлення законодавства про пенсійне забезпечення і є дуже актуальним на 

сучасному етапі розвитку науки права соціального забезпечення. Проте на 

сьогодні, серед науковців не склалося єдиної думки щодо досліджуваних 

дефініцій. Очевидно, що ця проблема лежить не лише в площині права 

соціального забезпечення, а є загальною, оскільки, тією чи іншою мірою, 

стосується більшості галузей права. Недостатня розробленість у науці права 

соціального забезпечення проблемних питань єдності й диференціації, 

дискусійний характер щодо їх місця у правовому регулюванні пенсійного 

забезпечення та, передусім, наукова і практична значимість цих дефініцій 

зумовлює особливий науковий інтерес і спонукає нас до продовження наукових 

пошуків. 

Зміни, які відбуваються в українському суспільстві показують, що з 

формуванням нових політичних та соціально-економічних факторів побудови 

правової держави, одночасно оновлюється й зміст нормативної бази, 

видозмінюються тенденції її вдосконалення й розвитку. С.С. Лукаш 

підкреслює, що від того, наскільки повно та всебічно опрацьовані питання, що 

пов’язані із їх правовим регулюванням, залежить і рівень забезпечення прав, 

свобод і обов’язків учасників цих взаємовідносин [222, с. 126-132]. Безперечно, 

від правової політики держави її ефективності, від визначеності напрямків 

правового регулювання суспільних відносин залежить не тільки ефективність 
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правової системи, а й розвиток держави взагалі. На наш погляд, тенденції 

розвитку правового регулювання всіх суспільних відносин вірно визначені 

М.І. Сенякіним. Вчений вважає, що такі тенденції умовно можна поділити на 

три великі групи. До першої групи належать: усебічне посилення 

законодавчого пріоритету; інтенсифікація і прагнення стабільності. До другої – 

уніфікація і супутні їй процеси: інтеграція, генералізація, універсалізація, 

прийняття комплексних нормативних актів. До третьої групи входить 

спеціалізація законодавства з різними формами її прояву: диференціацією, 

конкретизацією, деталізацією [481, с. 425]. Вважаємо, що сформульовані цим 

дослідником тенденції, в яких чітко просліджується поєднання єдності та 

диференціації у регулюванні правових відносин, повною мірою відносяться і до 

регулювання соціальної сфери. А розуміння й реалізація наведених вище 

тенденцій у непростий період реформування пенсійної системи в Україні не 

тільки сприятиме вдосконаленню пенсійного законодавства, а матиме й 

практичне значення та позитивно вплине на підвищення рівня пенсійного 

забезпечення громадян нашої держави. 

Проведений у першому розділі (підрозділ 1.2.) аналіз становлення 

теоретичної думки щодо місця єдності й диференціації у регулюванні 

соціально-правових відносин дає нам підґрунтя для більш детального їх 

розгляду та зобов’язує виявити особливі їм властивості, визначити їх роль у 

правовому регулюванні пенсійного забезпечення та сформулювати дефініції 

правових категорій, що досліджуються.  

Перед тим як продовжити вирішення поставленого у цьому підрозділі 

завдання, важливо відзначити характерну для єдності та диференціації 

особливість, що дані категорії притаманні всьому національному праву як 

нормативній системі і відображають таку його якісну властивість, як 

структурність. З цього приводу сучасні дослідники проблем теорії права 

професори В.М. Корельський і В.Д. Перевалов стверджують, що внутрішня 

структура права виявляється в єдності й узгодженості норм, що її складають, і 

одночасній їх диференціації на галузі й інститути та утворює систему права 
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[480, с. 324]. Подібну точку зору висловлює й Н.В. Антип’єва. На погляд 

вченої, диференційований підхід до правового регулювання суспільних 

відносин є надзвичайно значимим і розповсюдженим. Саме завдяки його 

використанню сформувалася сучасна система права: різні галузі відокремилися 

одна від другої, склалася їхня внутрішня структура [12]. Достовірність суджень 

цих вчених повністю підтверджується й при формуванні права соціального 

забезпечення як окремої галузі права. 

Безсумнівно, єдність і диференціація – взаємопов’язані правові категорії. 

І ми вважаємо, що вдосконалення чинної нормативної бази та прогресивне 

реформування нового пенсійного законодавства на сучасному етапі взагалі 

можливе тільки при їх збалансованому застосуванні в правотворчості. Тому 

цілком логічно, що у наукових дослідженнях вітчизняних вчених відзначається 

важливість і необхідність застосування поряд із загальним спеціального 

законодавства. А недостатнє висвітлення у галузевій науці й теорії права 

соціального забезпечення проблеми співвідношення і взаємодії таких правових 

категорій, як єдність і диференціація, відсутність закріплення на законодавчому 

рівні їх дефініцій, а також відсутність комплексного визначення науково 

аргументованих критеріїв диференціації не могли не відбитися негативно у 

пенсійному законодавстві (що підтверджують численні зміни та доповнення до 

нормативно-правових актів, а тим більше несприйняття значною частиною 

суспільства впроваджуваних владою нововведень).  

Враховуючи зазначене, вважаємо логічним надалі проаналізувати 

сутнісні аспекти категорій єдність і диференціація (а також, в необхідному для 

їх вивчення обсязі, розглянути правову категорію – уніфікація), надати 

авторське визначення цих явищ та розкрити їх роль у правовому регулюванні 

пенсійного забезпечення. Вирішення цього завдання має не тільки теоретичний 

інтерес, що цілком очевидно, але не менше й практичний, оскільки сприятиме: 

формуванню нової концепції соціальної і правової політики держави у 

соціальній сфері; більш чіткій підготовці нових законодавчих актів з пенсійного 
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забезпечення; стане цінним підґрунтям для створення сучасної пенсійної 

системи в Україні. 

Кожне наукове дослідження має свою відправну категорію, має свій 

початок. У правовому регулюванні будь-яких правових відносин єдність має 

бути визначальним, основним, первинним. Тому й дослідження ми б мали 

розпочати саме з цієї дефініції, але, на наш погляд, саме первинним у нашій 

роботі має стати аналіз диференціації, оскільки диференційований підхід 

завжди був характерним для пенсійного законодавства, як при прийнятті 

перших нормативних актів ще на етапі становлення пенсійного забезпечення, 

так і в сучасних умовах творення нової пенсійної системи в Україні. Вважаємо, 

що такий порядок дослідження сприятиме і формуванню власної позиції щодо 

значення місця і ролі диференціації в пенсійному забезпеченні, сприятиме 

визначенню її критеріїв, цілей та надасть можливість запропонувати авторське 

визначення цієї правової категорії.  

Слушно зауважити, що в різних галузевих науках відносно розуміння 

змісту диференціації не існує єдиного, універсального підходу. Термін 

«диференціація» вживається не тільки в юриспруденції, а й у таких сферах, як 

біологія, економіка, геологія, філософія та ін. Диференціація є однією з 

істотних закономірностей розвитку природи й суспільства, сприяє їх пізнанню. 

Так, у суспільному житті диференціація обумовлюється історичним 

виникненням та розвитком класів. Зокрема, в історії пізнання диференціація 

проявляється як безперервно триваючий процес в різних галузевих науках і т. д. 

[515]. Також є відмінності й у визначеннях цієї дефініції, які наведені в різних 

енциклопедичних, іншомовних та юридичних словниках.  

В першу чергу необхідно з’ясувати значення цього терміну, його 

етимологічне визначення, що дасть нам можливість більш глибоко вивчити 

особливості його застосування. Оскільки слово диференціація іншомовного 

походження (від лат. differentia), то вважаємо доречним навести визначення, які 

містяться в словниках іншомовних слів. Наприклад, у словнику за редакцією 

С.М. Локшиної та Б.Ф. Корицького диференціація визначається як поділ, 
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розчленовування, розшарування цілого на різноманітні й відмінні форми і 

ступені (частини) [445, с. 239]. В іншому словнику іноземних слів ми 

знаходимо подібне визначення, де зазначено, що диференціація – це 

розділення, розчленування, розшарування цілого на різні частини, форми та 

ступені, а диференціювати – розчленувати, розрізняти, виокремлювати 

складові елементи при розгляді, дослідженні чого-небудь [447, с. 175]. У 

словнику, за редакцією А.М. Чудінова, під характерними ознаками 

диференціації розуміється виділення, розмежування, відокремлення [446]. У 

свою чергу, в словнику російської мови С.І. Ожегов відмічав, що 

диференціювати, означає розчленувати, розрізняти окреме часткове при 

розгляді, дослідженні чого-небудь [276, с. 171]. Цілком подібне визначення 

цієї категорії зустрічається і у Великому тлумачному словнику сучасної 

української мови, у якому зазначено, що під поняттям диференціація треба 

розуміти поділ, розчленування чого-небудь на окремі різнорідні елементи 

[60, с. 224]. 

Отже, виходячи з етимологічного змісту наведених визначень 

диференціації, можна відзначити, що до найбільш характерних ознак  терміну 

«диференціація» відносяться: відмінність, розрізнення, розчленування, 

виділення, розмежування, відокремлення, розшарування, виокремлення та 

поділ. На наш погляд, ключовим терміном, який більш всього характеризує 

цю дефініцію у правовій сфері, є слово відмінність. 

Наведені вище характеристики диференціації, враховуючи сучасні 

дослідження вчених, можна було б продовжити, але, оскільки в 

проаналізованих наукових виданнях ми не знаходимо визначення даної 

дефініції в праві, то для більш повного розуміння значення диференціації 

наведемо судження науковців щодо визначення цього поняття в окремих 

галузевих науках. Такий підхід, вважаємо вірним, оскільки, як слушно 

відзначав С.С. Алексєєв, у міру подальшого розвитку суспільства 

диференціація в межах окремих галузей права ще більше підсилиться [5, 

с. 179]. А без ретельного вивчення диференціації, як доречно зауважує 
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В.М. Лебедєв, неможливо зрозуміти практичного наповнення, конкретного 

змісту соціально-трудових відносин, а, отже, і їх потреби у правовому 

регулюванні [207, с. 25]. Наведені судження вчених щодо розуміння 

диференціації хоч і висловлені в різні часові періоди, в повній мірі відносяться 

до правового регулювання пенсійного забезпечення в сучасних умовах. 

Для більш глибокого розуміння сутності єдності й диференціації взагалі і, 

зокрема, для визначення їх місця в праві соціального забезпечення, необхідно 

передусім звернутися до аналізу цих дефініцій, сформульованих у науці 

трудового права, оскільки вчені саме цієї галузі першими всебічно дослідили 

значимість правового феномену єдності й диференціації та визначили 

важливість їх взаємодії в регулюванні правових відносин (про що вже 

відзначалося в підрозділі 1.2.). Підтвердженням даної тези є думка 

Ю.В. Васильєвої, що наука права соціального забезпечення могла б багато чого 

запозичити в науки трудового права при вирішенні питання про 

співвідношення єдності й диференціації [57, с. 35]. Для нас важливо, що 

наведені слова вченої цілком співпадають з нашою позицією щодо напрямку 

подальшого дослідження. Доцільність такого кроку пояснюється й тим, що до 

виокремлення права соціального забезпечення в окрему галузь права інститут 

соціального забезпечення тривалий час розглядався вченими, як складова 

трудового права, і лише з часом, як комплексна, самостійна галузь права – 

право соціального забезпечення. А відносини, які раніше входили до предмету 

однієї галузі – трудового права, нині є предметом окремих самостійних галузей 

права. При цьому, не можемо не відзначити й характерний зв'язок трудових 

відносин з пенсійними відносинами, оскільки перші передують другим, а іншими 

словами пенсійні відносини в більшості витікають із трудових, що в даному 

випадку також є прикладом диференційованого підходу до предмету правового 

регулювання. Зупинимося стисло на точках зору, які, на наш погляд, є найбільш 

цінними для дослідження цих дефініцій в рамках нашої роботи. 

Першими дослідниками питання єдності та диференціації правового 

регулювання соціально-трудових відносин, як уже відзначалося, були 
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К.М. Варшавський, І.С. Войтинський, В.М. Догадов, П.Д. Камінська, Л.С. Таль. 

Але в своїх наукових працях вони не надали визначення дефініцій, які 

характеризували ці правові категорії. 

Одним із перших вчених-правників, який сформулював загальне 

визначення диференціації в трудовому праві радянського періоду, був професор 

С.Л. Рабінович-Захарін. На думку цього авторитетного дослідника, під 

диференціацією в широкому сенсі слід розуміти будь-які розходження і 

градації в нормах, що залежать від тих чи інших умов праці [386, с. 17]. Дещо 

пізніше, у 1952 р., вчений скоригував сформульоване ним же визначення і 

вказав, що основним змістом диференціації правового регулювання трудових 

відносин є корективи до загальних норм, пристосування загальних норм до 

окремих категорій працівників залежно від умов праці й підвищення або 

зниження гарантій для них у порівнянні із загальними нормами [387, с. 95]. 

З часом ґрунтовні дослідження проблем диференціації в регулюванні 

правових відносин проводила Ф.М. Левіант. Вчена наголошувала, що під 

диференціацією трудового права варто розуміти: поділ його норм відповідно до 

основних видів регульованих ними трудових відносин; розподіл норм 

трудового права відповідно до внутрішньої градації основних видів трудових 

відносин залежно від галузі народного господарства, умов праці, характеру 

трудового зв'язку працівника з підприємством і іншими особливостями праці 

[210, с. 26]. Таким чином, Ф.М. Левіант, формулюючи власне визначення 

диференціації, доповнює його такими важливими ознаками, як галузева 

приналежність та характер трудового зв'язку працівника з підприємством, тим 

самим розширює смислове значення досліджуваної дефініції, робить його 

більш розгорнутим.  

Інша відома вчена радянської доби І.О. Снігірьова під диференціацією 

трудового права розуміла відмінності у змісті правового регулювання 

робітничо-службових трудових відносин за певними стійкими ознаками. 

Дійсно, крім норм, які в рівній мірі відносяться до всіх робітників і службовців, 

в трудовому законодавстві є норми, які передбачають деякі більш-менш суттєві 
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відмінності порівняно із загальними нормами у правовому регулюванні праці 

для певних категорій працівників за певних умов [449, с. 83]. Дещо пізніше, 

визначення диференціації запропонував і В.І. Смолярчук. Диференціацію 

вчений визначав як особливе регулювання суспільних відносин, яке встановлює 

(в порядку доповнення до актів загального законодавства або в порядку 

вилучення з цих актів) спеціальні правила, що належать тільки до даної сфери, 

до певного кола осіб, до певного району тощо [375, с. 40]. 

Вагомий вклад у дослідження ролі диференціації у правовому 

регулюванні трудових відносин внесла В.М. Толкунова. Вчена суттєво 

поглиблює смислове значення досліджуваної правової категорії, 

обґрунтовуючи такий важливий соціально-правовий аспект диференціації, як її 

суспільна необхідність. Отже, проаналізовані трактування феномену 

диференціації показують, що в наведених вченими дефініціях є певні 

відмінності, але вони не є взаємовиключними, вони фіксують тільки її різні 

реальні аспекти та підтверджують багатогранність цього правового явища.  

Відмінний науковий підхід при визначенні диференціації зустрічається в 

роботах О.М. Давидової. Так, у визначенні диференціації нею пропонується 

надзвичайно широке трактування змісту цього поняття. Вчена розуміє під 

диференціацією відображення в нормах права різноманіття особливостей 

застосування праці, зумовлене характером держави, великою територією з 

різними кліматичними умовами, специфікою умов праці в галузях народного 

господарства і психофізіологічними особливостями працівників [94, с. 78]. З 

нашої точки зору, таке визначення є неповним, оскільки в ньому дослідниця 

тільки наводить доволі широкий перелік підстав диференціації і не акцентує 

увагу на таких важливих аспектах дефініції, як: суспільна необхідність, 

стійкість диференціючих критеріїв. Таким чином, неврахування цих важливих 

ознак у запропонованому вченою визначенні не розкриває у повному обсязі, а 

більш того, звужує сутність цієї правової категорії. 

Доволі глибоко до визначення ролі диференціації підходить сучасна 

дослідниця Є.В. Астраханцева, оскільки вона, вивчаючи питання трудових 
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відносин і відносин з пенсійного забезпечення медичних працівників, дає 

визначення цієї дефініції як у широкому, так і у вузькому значенні. На думку 

вченої, диференціація у праві, в її самому широкому розумінні, є вираженням 

суб'єктної та об'єктної множинності права в його змісті й відповідність такої 

змістовної множинності формам і методам права. Розподіл права на галузі й 

інститути, встановлення різних видів юридичної відповідальності, спеціальні 

норми в середині однієї галузі права [20, с. 14]. Далі вчена зазначає, що більш 

вузько диференціацію варто розуміти як врахування особливості реального 

статусу, встановлення різних правових підстав для суб'єктів через правові 

обмеження й привілеї по відношенню до загальної норми. При цьому, на її 

переконання, зміст диференціючої норми завжди обумовлений метою, 

поставленою загальною нормою права, і існуючою специфікою конкретного 

суспільного відношення [20, с. 14]. На наш погляд, таке розуміння 

Є.В. Астраханцевою суті і значення диференціації в регулюванні соціально-

трудових відносин є аргументованим і найбільш повним і, звичайно, заслуговує 

на підтримку. Твердження про доцільність застосування у правовому 

регулюванні пенсійного забезпечення обмежень і привілеїв також нами 

сприймається як позитивне. З нашої точки зору, цілком вірним є й положення, 

що зміст диференціючих норм має завжди відповідати меті, визначеній в 

загальних нормах права.  

Важливо відзначити, що аргументовані визначення диференціації ми 

зустрічаємо і в публікаціях сучасних українських науковців, які досліджують 

проблеми трудового права і права соціального забезпечення: Г.С. Гончарової, 

В.В. Жернакова, Т.А. Коляди, С.М. Прилипка, B.I. Прокопенка, 

О.М. Ярошенка. Так, під диференціацією Т.А. Коляда розуміє обумовлені 

цілями і завданнями трудового права відмінності у змісті, способах та засобах 

правового регулювання діяльності окремих категорій суб’єктів трудових 

правовідносин [173, с. 14]. У свою чергу, представники харківської школи 

трудового права – відомі науковці Г.С. Гончарова, В.В. Жернаков, 

С.М. Прилипко диференціацію визначають як відмінності в нормах права, 
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обумовлені суттєвими особливостями умов праці в тій чи іншій галузі, 

значенням її для народного господарства, відмінностями в суб’єктах трудових 

правовідносин, характером трудових зв’язків, кліматичними умовами [500, с. 

31]. 

Розглядаючи в монографічному дослідженні проблемні питання єдності 

та диференціації правового регулювання трудових відносин професор 

О.М. Ярошенко, на наш погляд, пропонує редакційно вдале визначення 

диференціації. Вчений під диференціацією розуміє розмежування правових 

норм на підставі юридично значимих чинників з метою конкретизації загальних 

положень законодавства про працю до окремих категорій працівників [579, с. 

250]. Узагальнити наукові позиції щодо розуміння диференціації в регулюванні 

правових відносин, доречно словами B.I. Прокопенка, що дослідження 

наукових позицій окремих вчених щодо характеру й змісту диференціації 

регулювання правових відносин свідчить, що, з їхньої точки зору, 

диференціація трудового законодавства – це відмінності у правовому 

регулюванні обсягу прав і обов'язків суб'єктів трудових відносин на певних 

підставах [378, с. 83]. 

Таким чином, проведений аналіз сформульованих вченими дефініцій 

диференціації в найбільш близькій науці соціального забезпечення – науці 

трудового права, дає нам підстави зробити наступний узагальнюючий 

висновок: одні вчені відносять до найбільш властивих ознак диференціації 

будь-які розходження і градації в нормах, що залежать від тих чи інших умов 

праці і які обумовлюються встановленими стійкими критеріями, або корективи 

до загальних норм, чи конкретизація загальних положень законодавства до 

окремих категорій працівників, підвищення або зниження для них гарантій у 

порівнянні із загальними нормами; інші науковці стверджують, що це 

спеціальні правила, що належать тільки до даної сфери, до певного кола осіб, 

до певного району тощо; окрема група авторів вважає, що це відмінності у 

змісті й обсязі прав та обов’язків суб’єктів правових відносин на законодавчо 

визначених підставах, способах та засобах правового регулювання діяльності 
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окремих категорій суб’єктів трудових правовідносин тощо. Утім, практично всі 

дослідники відзначають важливість і необхідність у сучасних умовах 

застосування в правових нормах диференційованого регулювання соціально-

трудових відносин. 

Вищезазначене підтверджує, що поняття диференціація багатогранне 

правове явище і має досить широке тлумачення, а серед науковців погляди 

щодо розуміння найбільш характерних ознак терміну досліджуваної дефініції в 

більшості деталей подібні, але одночасно мають місце й деякі відмінності. А ті 

ознаки, які були виділені у визначенні диференціації науковцями радянської 

школи трудового права, майже цілком відтворюються й у дефініціях 

диференціації, наведених представниками сучасної науки трудового права. 

Перш ніж сформулювати власне розуміння правової категорії 

диференціації в пенсійному забезпеченні та надати авторське визначення цієї 

дефініції, вважаємо доцільним розглянути визначення диференціації, 

запропоноване професором І.М. Сиротою, оскільки серед українських вчених-

правників, які досліджують проблеми науки права соціального забезпечення, 

визначення диференціації в пенсійному забезпеченні дає тільки цей науковець. 

Зокрема, під диференціацією пенсійного забезпечення І.М. Сирота розуміє 

різницю в розмірах пенсій, обумовлених розмірами заробітної платні, трудовим 

стажем, специфікою та характером умов праці [412, с. 248]. З плином часу, та 

враховуючи положення нині чинного Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», І.М. Сирота уточнює 

сформульоване ним раніше визначення диференціації і характеризує її як 

розходження в розмірах пенсій, обумовлених розміром заробітної плати, 

страховим стажем, специфікою і характером умов праці, страховими внесками 

[415, с. 384]. Отже, у більш пізньому варіанті вчений сформулював дещо 

розширене визначення цієї дефініції (а точніше осучаснив його), вказавши, 

зокрема, на таку ознаку, як страховий стаж (замінивши слова трудовий стаж) та 

доповнив важливою властивістю – страхові внески. Таким чином, у визначенні 

поняття «диференціація правового регулювання пенсійних відносин», що 
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пропонує І.М. Сирота, акцент зроблено на відмінності в розмірах пенсій, які 

визначаються розміром заробітної плати та залежать від тривалості 

страхового стажу, умов праці, в яких проходила трудова діяльність особи, та 

сплачених страхових внесків. 

Аналіз розуміння вченими диференціації показує, що запропоновані 

визначення (як представниками науки трудового права, так і науки права 

соціального забезпечення) в основних положеннях співпадають, а ознаки, що 

характеризують диференціацію, є цілком стійкими і вже сформованими та 

дають нам підстави сформулювати власну дефініцію диференціації в 

пенсійному забезпеченні. Таким чином, під диференціацією пенсійного 

забезпечення необхідно розуміти відмінності в правовому регулюванні за 

встановленими стійкими критеріями. Це затверджені державою в нормативних 

актах (порівняно з загальними нормами) відмінності у змісті й обсязі прав, які 

витікають із особливостей правового статусу суб’єктів пенсійних відносин і 

проявляються через правові обмеження й пільги. 

У сучасних умовах диференціація нами розцінюється як позитивне 

явище, навіть незважаючи на те, що вона часом і ускладнює правозастосовчу 

практику. Безперечно, застосування диференціації у пенсійному забезпеченні 

має вагоме значення, оскільки вона, закріплюючи переваги чи встановлюючи 

певні обмеження, тим самим забезпечує рівність при реалізації права на пенсію 

тим категоріям громадян, хто працював більше і краще, чи працював там де 

важче, чи тим, хто за станом здоров’я взагалі не міг працювати. 

З нашої точки зору, роль диференціації полягає не лише в забезпеченні 

наданих законом юридичних можливостей. Вона також має суттєве значення і 

під час вирішення ширших завдань, а саме: а) вона забезпечує проголошену 

правом можливість досягнення певного соціального блага за рахунок 

перерозподілу коштів; б) допомагає отримати максимально можливий на даному 

етапі розвитку суспільства позитивний соціально-економічний ефект за належне 

виконання трудової функції; в) позитивно сприяє правильному закріпленню 

загальноправових принципів рівності та справедливості як у галузі пенсійного 
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забезпечення, так і у праві взагалі, чим відновлює або встановлює у суспільстві 

соціальну справедливість як практичну категорію; г) має позитивний вплив для 

доктринальних досліджень, оскільки сприяє структурованості в аналізі та 

вивченні певних правових категорій, допомагає відрізняти феномени один від 

одного за конкретними ознаками тощо.  

З огляду на викладене, вважаємо, що відсутність легального визначення 

диференціації у чинному законодавстві України є суттєвим недоліком, що не 

сприяє підготовці і прийняттю законодавцем відповідних диференційованих 

норм. Тому доцільно внести зміни до чинного Закону України «Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», а саме: доповнити статтю 

1, що називається – Визначення термінів новим абзацом, в якому закріпити 

визначення дефініції – диференціація. Також у новому Пенсійному кодексі 

України має бути обов’язково закріплене визначення цієї дефініції, яке повинне 

відображати сутність та основні ознаки цього правової категорії, а не лише 

окремі ізольовані елементи (як варіант, можна використати визначення 

диференціації сформульоване автором). 

Охарактеризувавши основні властивості диференціації у регулюванні 

правових відносин, далі зосередимося на деяких аспектах протилежної 

диференціації категорії – єдності. Єдність, як і диференціація, має досить 

широке смислове значення. Так, зокрема, єдність тлумачиться як такий 

взаємозв'язок певних предметів, процесів, що утворює цілісну систему 

взаємодії, внутрішньо стійку в змінах і в той же час, яка, у кінцевому підсумку, 

включається в більш широку систему, – у складі нескінченного в часі й 

просторі світу [69]. У тлумачному словнику російської мови значення слова 

єдність визначається як «спільність, цілісність, згуртованість, нерозривність, 

взаємний зв’язок» [277, с. 186]. На нашу думку, ключовим поняттям, яке 

найбільш глибоко характеризує цю дефініцію, є слово цілісність, яке означає 

внутрішню пов'язаність усіх частин чого-небудь в єдине ціле. Смислове 

значення дефініції єдність, що розкривається в зазначеному словнику, 
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характеризує певним чином цю категорію й відносно права соціального 

забезпечення.  

У період становлення галузевих наук трудового права, а згодом і права 

соціального забезпечення представниками різних наукових шкіл приділялась 

увага дослідженню змістовного значення дефініції єдність та розглядався її 

вплив на регулювання правових відносин. Так, у своїх працях, Б.К. Бегичев 

зауважував, що єдність проявляється в: а) єдиному типі законодавства про 

працю, що виражає єдиний правовий режим для всіх суб'єктів регульованих 

відносин; б) єдності способів формування змісту суб'єктивних прав та 

обов'язків у трудових відносинах; в) єдності підстав виникнення, зміни і 

припинення трудових правовідносин; г) єдності заходів захисту суб'єктивних 

трудових прав і засобів забезпечення виконання обов'язків [33, с. 137]. У 

пізнішій роботі він же висловив більш чітку точку зору щодо розуміння цієї 

правової категорії, вказавши, зокрема, що єдність виражається в єдності 

принципів регулювання, єдиному типі законодавства про працю для всіх 

учасників трудових відносин, у єдності способів формування змісту прав та 

обов'язків у трудових правовідносинах, а також засобів захисту суб'єктивних 

трудових прав і забезпечення виконання трудових обов'язків [452, с. 97-98]. 

Наведені вище судження щодо розуміння категорії єдність находять подальший 

розвиток і в наукових дослідженнях О.В. Смирнова [501, с. 28].  

Аналогічної думки при характеристиці категорії єдності дотримується і 

дослідниця проблем трудового права і права соціального забезпечення 

Н.Б. Болотіна. Вчена переконливо аргументує, що єдність виявляється в 

загальних нормах, обов’язкових для всіх власників або уповноважених ними 

органів. При цьому вона висловлює важливу тезу, що ці норми може бути 

змінено тільки в бік поліпшення становища працівників порівняно з чинним 

законодавством [42, с. 216]. Співзвучне розуміння категорії єдність 

висловлюється також Т.А. Колядою [174, с. 305]. У свою чергу, професор 

О.М. Ярошенко відзначає, що загальність принципів, вихідних положень у 

регламентуванні відносин цієї царини всій території країни, взаємозв’язок 
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основних трудових прав та обов’язків працівників і роботодавців визначають 

єдність регулювання праці [578, с. 20]. Л.П. Грузінова й В.Г. Короткін 

висловлюють думку, що єдність полягає у спільності конституційних 

принципів, основних трудових прав та обов’язків працівників і роботодавців, у 

загальних нормативно-правових актах трудового законодавства, що 

поширюються на всю територію України [88, с. 19].   

Загалом же під єдністю у праві, на думку Є.В. Астраханцевої, слід 

розуміти первинне затвердження рівності прав, засноване на засадах 

загальності й загальнообов'язковості права, які можуть бути забезпечені за 

допомогою цілісної, несуперечливої системи законодавства [20, с. 13]. На наш 

погляд, таке розуміння вченою єдності змістовно охоплює всі основні грані цієї 

правової категорії та співпадає з більшістю суджень, що висловлювалися 

вченими на різних етапах вивчення цього явища в праві. 

Відносно регулювання правових відносин у праві соціального 

забезпечення єдність проявляється у спільності принципів правового 

регулювання, взаємозв’язку прав та обов’язків суб’єктів соціально- 

забезпечувальних правовідносин тощо. Вивчаючи проблеми єдності 

регулювання правових відносин у праві соціального забезпечення, 

М.В. Філіппова крім єдності принципів галузі, доречно вказує і на такий прояв 

єдності, як право всіх на соціальне забезпечення при настанні обставин, з якими 

законодавець зв'язує виникнення даного права (досягнення певного віку, у 

випадку хвороби, інвалідності, втрати годувальника, для виховання дітей і в 

інших випадках, установлених законом) [514, с. 99-100]. 

У контексті питання, що розглядається, привертає до себе увагу й позиція 

законодавця. Так, єдність правового регулювання пенсійного забезпечення 

визначається нормами Конституції України, Законами України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про пенсійне 

забезпечення», «Про недержавне пенсійне забезпечення», нормами інших 

законів і нормативних актів, що забезпечують загальні умови призначення 

пенсій. Єдність щодо правового регулювання призначення пенсій окремим 
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категоріям службовців проявляється і в Законі України «Про пенсійне 

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

Закон визначає умови, норми і порядок пенсійного забезпечення громадян 

України з числа осіб, які перебували на військовій службі в органах внутрішніх 

справ, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв'язку та 

захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, 

податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України, та 

деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом. Закон має на 

меті реалізацію особами, які мають  право на пенсію, свого конституційного 

права на державне пенсійне забезпечення, у випадках, передбачених 

Конституцією України та цим Законом, і спрямований на встановлення єдності 

умов та норм пенсійного забезпечення зазначених категорій громадян України 

[358]. 

Отже можемо констатувати, що аналіз тільки деяких положень законів 

України підтверджує, що єдність правового регулювання пенсійного 

забезпечення проявляється через загальні норми, які приймаються 

законодавчим органом держави з метою встановлення єдиних підходів 

регулювання цієї сфери. Зазначене вище цілком слушно характеризує 

Т.В. Колєснік-Омельченко, відзначаючи, що єдність, будучи однією з важливих 

рис сучасного національного пенсійного забезпечення, проявляється у 

загальності та обов’язковості для всіх видів пенсійних відносин та означає 

встановлення єдиних, однакових умов пенсійного забезпечення для всіх 

пенсіонерів [169, с. 490]. 

Таким чином, узагальнюючи вищезазначене, вважаємо, що до найбільш 

характерних ознак терміну єдність відносяться такі: а) єдність зумовлює 

існування загальних нормативних положень, які поширюються на весь спектр 

суб’єктів права та правовідносин, які виникають між ними; б) затверджує 

рівність у правах та обов’язках осіб, засобах захисту порушених прав; в) 

дозволяє уявити предмет правового регулювання в загальній системі 

взаємопов’язаних елементів; г) проявляється у дії нормативно-правових актів 
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вищої сили на всій території України та їх розповсюдженні на всіх суб’єктів 

правовідносин тощо. Виходячи з цього узагальнення, можна зробити висновок, 

що єдність у пенсійному забезпеченні, якщо мати на увазі її юридичні ознаки, 

характеризується встановленням загальних цілей і завдань правового 

регулювання, єдністю юридичних способів впливу на суспільні відносини, які 

становлять предмет регулювання, рівністю основних прав і обов'язків громадян, 

спільністю способів їхньої реалізації. 

Поряд з дослідженням значення єдності й диференціації не менш 

актуальним і важливим як у теоретичному, так і практичному плані 

залишається питання про визначення ролі уніфікації у правовому регулюванні 

відносин у сфері пенсійного забезпечення. Утім, оскільки основним питанням 

нашого дослідження є саме взаємодія єдності й диференціації, то в подальшому 

зупинимося тільки на аналізі ключових аспектів уніфікації (інтеграції), 

значимих для формування пенсійного законодавства. 

Як і при вивченні природи єдності та диференціації, аналіз терміну 

уніфікація доцільно розпочати з визначення його етимологічного значення, 

що, безперечно, дасть можливість всебічно охарактеризувати цю правову 

категорію. Визначення змісту поняття уніфікації та інтеграції наведено в 

різних тлумачних та енциклопедичних словниках, науковій літературі. 

Уніфікація в перекладі з латинської мови означає – unіо – єдність + fасеге – 

робити. Наприклад, у словнику іншомовних слів під інтеграцією розуміється 

об’єднання в ціле яких-небудь частин [445, с. 276]. 

Найбільш змістовне, як для нашого дослідження, так і для юридичної 

науки взагалі, визначення терміну уніфікація наведено у Великому 

юридичному енциклопедичному словнику, в якому ця категорія тлумачиться як 

встановлення однаковості, приведення чого-небудь до єдиної форми [28, 

с. 657].   

Слід також відзначити, що в Великому тлумачному словнику сучасної 

української мови сформульовані лаконічні визначення як інтеграції, так і 

уніфікації. Але у даному виданні наведене визначення інтеграції дещо відмінне 
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за смисловим значенням, а саме під цією категорією тлумачиться: об’єднання 

та координація дій різних частин цілісної системи; процес упорядкування, 

узгодження та об’єднання структур і функцій у цілому організмі [61, с. 500], а 

уніфікація у цьому словнику трактується як зведення чого-небудь до єдиних 

нормативів [61, с. 1508]. Аналіз зазначених понять дозволяє виділити таку 

важливу спільну рису, як єдність (цілісність) приведення до єдиної форми 

правового регулювання, що, безумовно, свідчить про їх тотожність.  

Оскільки правова категорія уніфікація іншомовного походження і 

запозичена в українську та російську мови, то в різних наукових виданнях ми 

зустрічаємо дещо подібні тлумачення зазначеного терміну. Етимологічний 

зміст наведених визначень показує, що до найбільш характерних ознак 

уніфікації відносяться: наближення, запозичення, взаємовплив, зведення чого-

небудь до єдиної форми, системи, єдиних нормативів тощо. 

Досить переконливою та аргументованою, на наш погляд, є наукова 

позиція професора О.В. Садікова щодо місця уніфікації у регулюванні правових 

відносин. Науковець акцентував увагу на позитивні сторони уніфікації 

законодавства, оскільки вони досить суттєві і їх не можна випускати із поля 

зору. На думку цього фахівця, уніфікація, по-перше, створює ряд переваг 

законодавчого характеру: зменшує обсяг нормативного матеріалу, виключає 

елементи нормативного дублювання, по-друге, вона полегшує вивчення й 

застосування правових норм. Нарешті, уніфікація усуває невиправдані випадки 

диференціації [401, с. 38].  

Досліджуючи проблеми теорії держави і права, професор О.Ф. Скакун 

глибоко розкриває поняття уніфікації і її роль в удосконаленні національного 

законодавства. Вчена відзначає широке застосування уніфікації. Зокрема 

уніфікація виявляє себе у процесі систематизації національного законодавства – 

виражається в об'єднанні всіх структурних елементів системи законодавства, 

усуненні розбіжностей у регулюванні схожих явищ, приведенні до однаковості 

правових норм нормативно-правового акта, галузей законодавства і 

національного законодавства в цілому [420, с. 387]. На думку вченої, уніфікація 



130 
 

відіграє значну роль як юридично-технічний прийом, що проводиться після 

здійснення систематизації, зокрема кодифікації. Така уніфікація – обов'язковий 

наслідок кодифікаційної роботи. Вона ж є умовою і передумовою інкорпорації. 

Суть такої уніфікації полягає в тому, що нормативні приписи законодавчих і 

підзаконних нормативних актів приводяться у відповідність з положеннями нових 

кодексів [420, с. 387].  

У свою чергу, Т.В. Колєснік-Омельченко відмічає, що у теорії права 

уніфікація законодавства розглядається як тенденція, що полягає в 

акумулюванні однотипних розпоряджень і створенні юридичних актів, що 

спрощували б законодавство, роблячи його доступним і однаковим [169, с. 487-

492]. Проте ми не можемо повністю погодитись з цією думкою, оскільки 

уніфікація – це не тільки акумулювання однотипних актів, а це, насамперед, 

процес їх вдосконалення, усунення наявних розбіжностей і приведення до 

єдиного узгодженого стану. 

На важливості уніфікації в пенсійному забезпеченні, ще на етапі 

становлення галузевої науки, акцентував увагу В.В. Караваєв. Вчений 

відзначав, що під уніфікацією норм пенсійного законодавства ми розуміємо не 

затвердження яких-небудь стандартних норм пенсійного забезпечення, 

наприклад, єдиних розмірів пенсій для всіх пенсіонерів, чи для тих, хто 

отримує пенсію одного виду, наприклад, для інвалідів однієї і тієї ж групи. 

Уніфікація пенсійного законодавства – це таке спрощення, в результаті якого 

різко скорочується число норм, які по-різному регулюють одні і ті ж питання по 

окремим видам пенсіонування (пенсії робітникам і службовцям, колгоспникам, 

військовослужбовцям тощо) без завдання шкоди при вирішенні тих чи інших 

питань [147, с. 60]. 

У такому контексті висловлюється й сучасна українська дослідниця 

пенсійних проблем Т.В. Колєснік-Омельченко, наголошуючи, що за допомогою 

уніфікації переборюється неузгодженість у структурі механізму правового 

впливу, усувається його перенасиченість, ліквідується невиправдана 

роз’єднаність і неузгодженість у правозастосуванні [169, с. 487-492]. З таким 
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твердженням вченої важко не погодитися, тому що уніфікація усуває не завжди 

виправдані розходження у змісті норм, спрощує нормативний матеріал, 

забезпечує його гармонійне застосування. В цьому й полягає важливість 

уніфікації в правотворчості. Безперечно, позитивні сторони уніфікації 

достатньо вагомі і їх слід брати до уваги при проведенні роботи по 

вдосконаленню пенсійного законодавства. 

Тому не дивно, що останнім часом в публікаціях все частіше 

зустрічаються висловлювання про те, що в розвитку законодавства все більше 

спостерігається тенденція до уніфікації правового регулювання різного роду 

суспільних відносин (така позиція підтримується й автором даного 

дослідження). Зокрема, висловлюється думка, що сучасна реформа 

соціального захисту спрямована на значне скорочення диференціації і на 

встановлення єдиних умов соціального захисту для населення [40, с. 197]. 

Підтверджують зазначену тезу і останнім часом прийняті Верховною Радою 

України ряд законів [348; 334; 331; 333; 332], які значною мірою уніфікували 

пенсійне законодавство. 

Таким чином, можна дійти висновку, що значення уніфікації полягає у 

тому, що цей процес дозволяє спростити нормативний матеріал, забезпечити 

його однакове застосування шляхом усунення не завжди виправданих 

розходжень у змісті норм та сприяє утвердженню єдиних начал у регулюванні 

відносин. Незважаючи на те, що уніфікація, єдність і диференціація є 

відмінними, а часом і протилежними категоріями у процесі правотворення – 

саме завдяки їх взаємодії і проявляються позитивні напрями в законотворчості. 

Отже, значення цієї правової категорії в регулюванні пенсійного забезпечення у 

взаємодії з єдністю й диференціацією доволі важливе, а особливо для 

практичного врегулювання цих відносин. 

Вважаємо логічним подальше дослідження продовжити з аналізу 

співвідношення дефініцій єдність і уніфікація, а також визначення позитивних 

аспектів взаємодії цих правових категорій для правотворчості. Варто нагадати, 

що в наукових публікаціях вченими доволі часто висловлюється думка, що 
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єдність і уніфікація правових норм – взаємозалежні категорії, але не ідентичні. 

Зокрема, таку точку зору сформулював Л.Ф. Петренко. Науковець констатував, 

якщо єдність припускає спільність основних принципів і спільність вихідних, 

основних позицій, то уніфікація має на увазі усунення розбіжностей у 

регулюванні певних відносин [299, с. 9]. 

Питання єдності й уніфікації в регулюванні правових відносин, на наш 

погляд, всебічно розкрив відомий український вчений З.К. Симорот. Так, у 

монографії «Єдність радянського законодавства про працю» дослідник 

відзначав, що поняття єдності радянського законодавства про працю не 

ідентичне такому поняттю, як уніфікація законодавства, яке передбачає 

усунення відмінностей, які містяться в нормативних актах у правовому 

регулюванні одних і тих же суспільних відносин [408, с. 4]. При цьому, вважає 

вчений, уніфікація вимагає єдиних підходів правового регулювання не тільки в 

головному, в істотному, принципово важливому, але і в деталях. Єдність не має 

нічого спільного з однаковістю, зі схожістю, подібністю [408, с. 4]. Проте, 

зауважимо, що у даній тезі З.К. Симорот, на наш погляд, висловлює дещо 

спірну точку зору, на що вірно вказує В.Я. Бурак. У даному випадку ми 

погоджуємося з зауваженням цього вченого, що уніфікація у більшості 

випадків не може передбачати правового регулювання трудових відносин в 

деталях, оскільки тоді не залишається місця для децентралізованої 

нормотворчості [47, с. 22-23]. До речі, такий підхід суперечить положенню ст. 3 

Кодексу законів про працю України [161]. 

Подібне тлумачення співвідношення цих понять ми зустрічаємо й у 

працях професора М.Й. Бару. Вчений пише, що єдність та уніфікація 

(інтеграція) правових норм – це не ідентичні поняття. У першому випадку 

передбачаються загальність принципів, вихідних, основоположних позицій, в 

другому – усунення відмінностей у регулюванні певних відносин [29, с. 45]. 

Продовжуючи свою думку, М.Й. Бару зауважує, що однак, незважаючи на 

розходження в поняттях єдності та уніфікації, між ними є суттєвий зв'язок. Цей 

зв'язок – діалектичний, взаємопроникаючий. Уніфікація у певному сенсі 
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створює умови для наростання елементів єдності всієї системи і сприяє цьому 

процесу. Уніфікуючи норми, що регулюють окремі елементи трудових 

відносин, законодавець створює умови для наростання процесу, що формує 

єдність. Уніфікація норм розчищає шлях для єдності [29, с. 45]. У цьому, на  

погляд вченого, й полягає органічний зв'язок між уніфікацією і єдністю.  

Аналогічні погляди на взаємодію цих явищ висловлюють й сучасні як 

зарубіжні, так і вітчизняні вчені. Так, вважаємо цілком достовірним твердження 

російських дослідників С.П. Мавріна і Е.В Хохлова, що з юридико-технічної 

точки зору уніфікація норм трудового права призводить до його єдності [499, с. 

207]. Таке саме твердження висловлює й український дослідник професор 

О.М. Ярошенко. Вчений вважає, що уніфікація забезпечує єдність, або інакше 

зміцнює останню [579, с. 250]. 

По суті ідентичну, але дещо іншими словами думку про співвідношення 

єдності й уніфікації, уже в законодавстві про пенсійне забезпечення 

обґрунтовує Т.В. Колєснік-Омельченко, відзначаючи, що єдність правового 

регулювання знаходиться в органічному зв’язку з уніфікацією законодавства 

[169, с. 487-492]. Така думка вченої нам видається слушною і вважаємо, що 

саме органічний зв'язок цих правових явищ сприятиме забезпеченню 

відновлення принципу справедливості у пенсійному законодавстві, яке 

знаходиться в активній фазі реформування.  

Таким чином, наведені точки зору підтверджують, що науковці, 

відзначаючи деякі смислові відмінності цих правових категорій і не вважаючи 

їх тотожними, одночасно вказують на їх взаємодію та суттєвий зв’язок. 

Погоджуючись з наявністю певних відмінностей між правовими категоріями 

єдність і уніфікація, в подальшому дослідженні ми вважаємо доцільним 

виходити з тієї позиції, що єдність і уніфікація взаємозв’язані категорії, а 

уніфікація сприяє, а вірніше веде до єдності (у певному сенсі створює умови 

для наростання елементів єдності) у правовому регулюванні пенсійного 

забезпечення. 
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Найбільш важливо в рамках нашого дослідження проаналізувати 

взаємодію єдності й диференціації (оскільки це питання є ключовим 

завданням дисертації), що дозволить глибше зрозуміти як їх природу, так і ті 

функції, що виконують ці правові категорії у правовому регулюванні 

пенсійного забезпечення.  

Передусім звернемо увагу, що у правовій літературі, при аналізі правових 

категорій єдність і диференціація, часто зустрічається термін 

«співвідношення» єдності й диференціації. Але, ми вважаємо, що при вивченні 

впливу цих явищ на правовідносини більш виваженою є позиція тих 

дослідників, які вживають термін «поєднання» єдності й диференціації. Таким 

чином, в певній мірі, можна погодитися з точкою зору Р.І. Кондратьєва та 

В.Я. Бурака, але тільки в тій частині, що термін «поєднання» є більш 

придатним ніж термін «співвідношення», але не зовсім відповідним ролі цих 

правових категорій в регулюванні правовідносин. Нагадаємо, що першим, ще в 

70-ті роки минулого сторіччя, запропонував вживати термін «поєднання» 

професор Р.І. Кондратьєв [178, с. 6]. З часом, таку саму думку висловив і 

В.Я. Бурак. На погляд цього вченого, застосування терміну «співвідношення» 

єдності й диференціації обумовлює те, що ці два явища певним чином 

протиставляються одне одному, цей термін не в повному обсязі розкриває 

зв’язок між цими двома явищами. Оскільки обидва явища не можуть існувати 

одне без одного, то більш правильним є термін «поєднання» єдності й 

диференціації правового регулювання трудових відносин [47, с. 22-23]. Утім 

аналіз наукових поглядів відомих вчених показує, що в правовому регулюванні 

відносин у сфері пенсійного забезпечення є місце як для єдності правового 

регулювання, так і для їх диференціації, тим самим і проявляється їх взаємний 

зв’язок у регулюванні цих відносин. Вважаємо, що така аргументація 

виправдовує використання замість терміну «поєднання» – термін «взаємодія» 

єдності й диференціації. Значимість саме взаємодії цих правових категорій у 

формуванні законодавства і регулюванні пенсійного забезпечення нами уже 

неодноразово підкреслювалась. 
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Продовжуючи дослідження взаємодії єдності й диференціації, вважаємо 

доцільним навести слова академіка М.І. Іншина. Науковець відзначає, що 

проблема співвідношення єдності і диференціації належить до спірних, а, отже, 

і до невирішених проблем юридичної науки [142, с. 378]. Така позиція нерідко 

висловлювалася і знаходила підтримку серед науковців у різні періоди розвитку 

вчення про призначення диференціації в регулюванні правових відносин [85, с. 

75; 479, с. 407; 275, с. 179; 383, с. 33]. Висловлену тезу ми в певній мірі 

підтримуємо, оскільки у нас не виникає ніяких сумнівів, що ці правові категорії 

потребують постійного теоретичного осмислення і подальшого вивчення, адже 

у процесі розвитку суспільства виникають нові відносини, які вимагають 

належного правового врегулювання.  

Відзначимо, що на протязі останніх десятиліть окремі питання взаємодії 

єдності та диференціації в регулюванні правових відносин досліджувалися 

вченими галузевих юридичних наук і, насамперед, представниками науки 

трудового права [4; 33; 449; 299]. Зокрема науковцями радянської доби 

концентрувалася увага на тому аспекті, що єдність та диференціація є 

взаємодоповнюючими явищами, бо саме «диференціація сприяє єдності 

трудового права, а єдність створює умови для диференціації правового 

регулювання» [136, с. 317]. Про взаємодію єдності й диференціації в 

регулюванні правових відносин у свій час резонно висловлювалися 

Р.З. Лівшиць і М.Й. Бару. Єдність, з точки зору професора Р.З. Лівшиця, тільки 

тоді є справжньою, коли вона диференційована, а диференціація досягає мети 

тільки тоді, коли вона єдина [213, с. 39]. Така взаємодія, вважає М.Й. Бару, 

діалектична: диференціація сприяє єдності права, а єдність створює умови для 

його диференціації. Значимість такого поєднання в тім, що процеси уніфікації й 

диференціації в сукупності є необхідними способами досягнення найбільш 

ефективного регулювання [29, с. 46]. Незаперечним вважаємо й твердження 

М.Й. Бару, що диференціація безперечно удосконалює процес правового 

регулювання, підвищує його ефективність, сприяє охопленню різнорідних 

відносин і проникненню у їх суть [29, с. 46]. З цією тезою в тій або іншій мірі 
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погоджуються всі вчені, які займалися проблемами єдності й диференціації в 

регулюванні правових відносин, незалежно в якій галузі права ними 

проводилися дослідження. 

На думку сучасних українських науковців Г.І. Чанишевої та 

Н.Б. Болотіної однією з особливостей трудового права також є єдність і 

диференціація правового регулювання праці [530, с. 54-55; 531 с. 58]. Водночас, 

слушно наголошує В.Я. Бурак, ці категорії потрібно розглядати не окремо, а в 

системі, оскільки розгляд їх у сукупності, дозволяє зробити висновок про 

невіддільність єдності від диференціації і навпаки, оскільки ці два явища не 

існують в трудовому праві окремо, а доповнюють одне одного [47, с. 22-23]. 

Такий зв’язок не тільки передбачає взаємонепротиставлення, але й вимагає 

забезпечення єдності за допомогою диференціації, а диференціації – за 

допомогою єдності [578, с. 23]. Такої ж думки дотримуються й В.В. Жернаков, 

С.М. Прилипко та Г.С. Гончарова, констатуючи, що єдність не виключає, а, 

навпаки, передбачає диференціацію [497, с. 42].  

Досліджуючи питання взаємодії єдності й диференціації в законодавстві 

про пенсійне забезпечення, Т.В. Колєснік-Омельченко висловлює співзвучну 

точку зору з приводу категорій єдність та диференціація. Вчена вважає, що це 

взаємопов’язані та взаємообумовлені категорії, оскільки кожна держава 

намагається створити рівні умови для всіх учасників правовідносин, у той же 

час, з огляду на певні умови або певних суб’єктів, завжди існує необхідність 

вибору конкретного підходу для регулювання правовідносин [169, с. 487-492]. 

На взаємодію цих дефініцій у регулюванні як трудових відносин, так і 

відносин з пенсійного забезпечення неодноразово вказувала й дослідниця 

Є.В. Астраханцева. Вона пише, що в теорії права відзначається нерозривність 

єдності й диференціації, тому що належна рівність можливостей може бути 

забезпечена тільки нормами, що враховують специфіку суспільних відносин 

різних суб'єктів, а значить, диференціація необхідна для забезпечення цілей 

права [20, с. 14]. Цілком погоджуючись з цим висновком, ми можемо лише 

додати, що в самій природі соціально-трудових відносин закладено передумови 
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для єдності і диференціації їх правового регулювання. Таке розуміння питання, 

на наш погляд, є визначальним і безперечно необхідним для забезпечення цілей 

права. Зрозуміло, що при цьому повинні бути дотримані гарантії для 

працівників, передбачені загальним законодавством.  

Узагальнюючи судження вчених, провідних представників науки 

трудового права і права соціального забезпечення, варто відзначити, що у 

більшості праць констатується тісний зв'язок єдності і диференціації в 

регулюванні соціально-трудових відносин, відзначається їх взаємодія без 

протиставлення цих категорій одна одній. Ми поділяємо і цілком підтримуємо 

таку позицію науковців, оскільки тривалий період формування пенсійного 

законодавства підтверджує, що такий підхід є цілком логічним і виправданим.  

Дослідження термінологічного змісту і вивчення наукових поглядів 

відомих вчених щодо з'ясування суті та юридичної природи правових категорій 

єдність та диференціація, аналіз їх взаємодії у правовому регулюванні 

пенсійного забезпечення дозволяє зробити низку теоретичних узагальнень.  

Єдність у пенсійному забезпеченні, якщо мати на увазі юридичні ознаки, 

характеризується: встановленням загальних цілей і завдань правового 

регулювання; рівністю основних прав та свобод людини і громадянина (витікає 

зі ст.ст. 21, 24 Конституції України); єдністю юридичних способів впливу на 

суспільні відносини та єдністю засобів їхньої реалізації. Єдність у правовому 

регулюванні відносин у сфері пенсійного забезпечення проявляється: в 

однозначності дії законодавчих норм (у дії загальних норм), які закріплюють 

єдиний правовий режим для всіх суб'єктів регульованих відносин та 

забезпечують єдність умов призначення пенсій незалежно від особливостей 

професії, спеціальності чи кваліфікації особи, тобто у рівних можливостях у 

єдності підстав виникнення, зміни й припинення пенсійних виплат; у рівності 

обов'язку для усіх осіб щодо сплати страхових внесків; у єдності засобів 

захисту суб'єктивних прав і засобів забезпечення виконання обов'язків тощо. 

Диференціація у регулюванні пенсійного забезпечення має базуватися на, 

вироблених як теорією, так і практикою принципах: соціальної обумовленості, 
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наукової обґрунтованості, стабільності, демократичності й гуманності, 

справедливості, погодженості інтересів особи і держави, пріоритетності прав 

людини, відповідності міжнародним стандартам, прозорості й гласності. 

Диференціація: а) сприяє вирівнюванню стартових можливостей громадян у 

набутті пенсійних прав; б) застосовується з метою захисту прав громадян, які 

особливо потребують соціального захисту держави; в) встановлюється з метою 

забезпечення охорони здоров'я населення. Втім, впровадження даної правової 

категорії не може бути виправдане в тих випадках, коли в її основі лежить 

тільки службове становище окремих категорій чиновників (суддів, державних 

службовців). 

У правовому регулюванні пенсійного забезпечення важливою 

особливістю виступає взаємодія єдності та диференціації, оскільки у самій 

природі цих відносин є передумови як для єдності правового регулювання, так і 

для їх диференціації, вони є необхідними прийомами досягнення найбільш 

ефективного результату. Доведено, що взаємодія єдності та диференціації у 

правовому регулюванні пенсійного забезпечення проявляється двояко: а) 

встановленням єдиних (однакових) умов пенсійного забезпечення для всіх 

громадян; б) закріпленням за певних обставин для окремих категорій громадян 

особливих умов реалізації права на пенсійне забезпечення, законодавство не 

може розвиватися в якому-небудь одному напрямку. Обґрунтовано доцільність 

використання терміну взаємодія єдності та диференціації. Саме у взаємодії 

єдності й диференціації, як важливих елементів правового регулювання, і 

можливе досягнення оптимального регулювання досліджуваних відносин. 

 

2.2. Мотиви і цілі єдності та диференціації правового регулювання 

пенсійного забезпечення 

 

Однією з основних задач соціальної держави і створеної нею системи 

соціального забезпечення є гарантованість забезпечення достатнього рівня життя 

тим членам суспільства, які не мають можливості працювати, або коли винагорода 
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за працю чи інші виплати (у тому числі й пенсійні виплати) недостатні для цього. 

При цьому держава має враховувати такі обставини, як різні можливості 

громадян та неоднакові умови, в яких вони знаходяться. 

Застосовуючи в конкретних ситуаціях правові норми держава виконує 

важливу функцію – регулятивну. Таким чином вона впливає як на інтереси 

особи, так і на інтереси різних соціальних груп. Виникає складна проблема 

узгодження інтересів особи й окремих груп з державними. У цій ситуації 

важливо дотримуватися правила, – інтереси держави не повинні і не можуть 

суперечити інтересам окремих особистостей чи соціальних груп (звичайно, 

якщо інтереси громадян відповідають законодавству і принципам соціальної 

держави), оскільки наслідки ігнорування цього принципу, на переконання 

В.В. Кудашкіна, можуть бути доволі сумними [198, с. 65]. Таким чином, з 

метою «вирівнювання» можливостей усіх членів суспільства реалізувати свої 

права як осіб, не здатних у силу тих або інших причин їх здійснювати, так і 

осіб, здатних повною мірою користуватися правами й свободами, держава 

направляє додаткові засоби, у тому числі й правові, для забезпечення соціальної 

захищеності нужденних у захисті [189, с. 13]. 

Для того, щоб право діяло, як вірно відзначає Г. Еллінек, воно повинне 

забезпечуватися належними засобами, мати гарантії [109, с. 333]. Забезпечення 

ж реалізації правових норм це в більшій мірі прямий обов’язок держави, адже 

охорона прав, свобод і законних інтересів громадян це її конституційне 

призначення. Водночас, суспільство і держава не мають права ігнорувати той 

факт, що норми права застосовуються до різних, неоднакових людей. Більш 

того, держава не тільки має врахувати, а й зобов’язана забезпечити визначені в 

законі права кожної людини і це має стати її прямим обов’язком (на жаль, зараз у 

нашій державі цей принцип у повному обсязі не діє). У цьому має бути 

заінтересований не тільки сам громадянин, а й все суспільство, що обумовлює 

необхідність врахування принципу узгодження інтересів.  

Суспільство і держава мають усвідомлювати те, що норми права 

застосовуються до різних людей, але при цьому необхідно брати до уваги й те, 
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що за допомогою державного регулювання співвідношення обсягів прав, 

обов’язків і пільг, які мають окремі категорії громадян, підтримується їх 

сумарна рівноправність. Фактична (соціальна) рівність у чомусь нерівних осіб 

досягається шляхом суспільного визнання істотної різниці між людьми, яка 

зумовлена об’єктивними причинами і надання додаткових прав, пільг і переваг, 

що дозволяють компенсувати вказану різницю [3, с. 66]. Це першорядне для 

держави завдання може бути вирішене тільки при створенні належного 

правозахисного механізму та високофункціональної правової системи в цілому. 

З цього приводу, як переконливо відзначає авторитетний вітчизняний вчений 

М.І. Іншин, в процесі побудови демократичної та соціально орієнтованої правової 

держави істотно зростає роль правозахисного механізму стосовно прав і свобод 

людини як найвищої соціальної цінності [142, с. 514]. Не буде перебільшенням, 

якщо ми наголосимо, що більше всього в сучасних умовах належного правового 

регулювання потребує соціальна сфера держави, і, зокрема, її пенсійна система. На 

наш погляд, це складне завдання – поєднання інтересів конкретної людини і 

держави у пенсійному забезпеченні можливо вирішити при тісній взаємодії єдності 

та диференціації в регулюванні цих відносин. 

Аналіз пенсійного законодавства показує, що при запровадженні єдиних 

засад і диференційованих норм у пенсійному забезпеченні законодавець 

ставить різні цілі і завдання. Так, норми пенсійного законодавства, що є за 

своєю суттю єдиними, регулюють суспільні відносини за участю різних 

категорій громадян: працівників, державних службовців; військовослужбовців; 

осіб, які навчаються; літніх громадян; дітей та інших членів сім’ї (дружини 

(чоловіка), батьків), які втратили годувальника; осіб, які працюють на 

підземних та інших тяжких роботах; громадян, які стали інвалідами внаслідок 

загальної хвороби, трудового каліцтва, професійної хвороби та ін. Існує також 

значна категорія осіб, які при виконанні трудової функції переносять інтенсивні 

розумові навантаження, постійне емоціональне та психічне напруження, вплив 

шкідливого середовища, інші негативні фактори, характерні для окремих 

професій, що можуть призвести до втрати професійної працездатності раніше 
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передбаченого пенсійного віку. Тому для окремих категорій працівників 

державою встановлені спеціальні правила призначення пенсій, що дозволяє 

враховувати специфіку їхньої професії.  

Врахування цих обставин у пенсійному законодавстві викликає появу 

різного роду виключень, доповнень, винятків із загального правила. Іншими 

словами, через ряд зазначених причин виникає об’єктивна необхідність 

диференційованого підходу в регулюванні відносин з пенсійного забезпечення 

окремих категорій громадян. На підтвердження висловленої думки слушно 

навести слова С.В. Поленіної, яка зазначає, що процес диференціації правового 

регулювання може розглядатись як нормальний, природний процес розвитку 

законодавства в міру ускладнення суспільних відносин [305, с. 180]. Така 

диференціація проводиться за допомогою встановлення пільг шляхом 

прийняття спеціальних нормативних актів чи введення окремих норм 

(спеціальних положень) до законодавчих актів про пенсійне забезпечення, які 

поширюються лише на певну групу громадян (закріплення пенсійних пільг 

громадянам, які проживають у гірських районах), а також шляхом виключення 

можливості застосування окремих положень загального законодавства про 

пенсійне забезпечення до деяких категорій осіб (наприклад, призначення 

пенсій за вислугу років артистам театрально-концертних та інших 

видовищних закладів, підприємств і колективів лише при звільненні з 

роботи, яка дає право на таку пенсію).  

Відмінною рисою сучасної вітчизняної пенсійної системи й дотепер 

залишається значне застосування пільг, що проявляється у широкому 

застосовуванні диференціації в нормах пенсійного законодавства. 

Українська дослідниця, відомий фахівець теорії права О.Ф. Скакун не 

виключає можливості застосування законодавцем різного роду стимулів. Вона 

висловлює думку про те, що як виняткові засоби правового регулювання 

можуть виступати правові пільги, привілеї, імунітети [419, с. 296]. За 

допомогою правових пільг законодавець виділяє становище тієї або іншої групи 

громадян у певній сфері суспільних відносин. З нашої точки зору, в сучасних 
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соціально-економічних умовах розбудови України як правової і соціальної 

держави обґрунтоване застосування пільг у пенсійному законодавстві 

необхідно розцінювати як позитивне явище, яке має зберегтися й при 

подальшому реформуванні пенсійної системи. А встановлення пільг в 

правовому регулюванні пенсійного забезпечення є очевидним прийомом 

застосування диференціації. 

У різних енциклопедичних виданнях пільга визначається як надання 

кому-небудь переваг, часткове звільнення від виконання встановлених правил, 

обов'язків або полегшення умов їхнього виконання [276, с. 334; 455, с. 733]. В 

теорії права під правовими пільгами (лат. beneficium, англ. ргіvі1еgе) 

розуміється – правомірне полегшення становища суб'єкта права через надання 

будь-яких переваг або часткового звільнення від виконання встановлених 

загальних правил і обов'язків [419, с. 296]. Подібне розуміння цієї правової 

категорії зустрічається й у працях І.П. Лаврінчук. Вона визначає пільги, як 

переваги, що надаються особі (чи групі осіб) порівняно з іншими особами [59, 

с. 631]. На думку О.Є. Мачульської, пільги – це норми, що встановлюють 

додаткові права для осіб не спроможних реалізувати загальну для всіх правову 

норму по незалежних від них причинам, або для осіб з особливими заслугами 

перед державою з метою їх заохочення [236, с. 142-143]. У свою чергу, 

І.С. Морозова вважає, що правові пільги являють собою юридичні засоби за 

допомогою яких створюється режим сприяння для задоволення інтересів і 

потреб суб'єктів, що має для останніх компенсаційне, стимулююче або 

гарантуюче значення [252, с. 14]. Іншими науковцями при характеристиці пільг 

робиться акцент на правомірне полегшення становища суб’єкта, що дозволяє 

йому більш повно задовольнити свої інтереси [27]. Є.Г. Крилатих взагалі 

розглядала пільги як засіб диференціації правового регулювання, що полягає в 

наділенні окремих категорій громадян правом на одержання виду соціального 

забезпечення або обслуговування на кращих умовах у порівнянні із загальними 

підставами їх надання [197, с. 11]. Підтримуючи таку точку зору, також варто 

наголосити, що окрім названих властивостей правових пільг, необхідно вказати 
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ще й на таку важливу ознаку, як їх мотивуюча роль, оскільки характер впливу 

цих юридичних засобів у пенсійному забезпеченні проявляється саме в 

добровільності, зацікавленості, волі вибору місця роботи. Адже, як вірно 

наголошує А.В. Малько, особа не зобов'язується, а спонукається (авт. 

мотивується) до більш високої активності» [230, с. 68]. Певна річ, у сучасних 

умовах стимулювання є основним засобом формування правової активної 

поведінки працівника [99, с. 105]. 

О.Ф. Скакун, досліджуючи проблематику правових пільг, визначає ряд 

характерних для них властивостей, а саме: 1) виражаються в створенні 

сприятливішого режиму для задоволення інтересів суб'єкта права; 2) доповнюють 

основні права і свободи суб'єкта права специфічними можливостями юридичного 

характеру, створюють його спеціальний статус; 3) фіксуються в нормативних 

актах відповідно до демократичних процедур правотворчості як правомірні 

винятки (законні вилучення) [419, с. 296]. І.П. Лаврінчук вважає, що пільгам 

притаманна ще й така ознака, що вони проявляються у звільненні тих чи інших 

осіб від відповідних обов’язків або надання їм додаткових гарантій. Важливою 

особливістю в теорії права соціального забезпечення, яка сприяє 

характеристиці пільг, є їх класифікація. Зокрема, О.Є. Мачульська вважає, що 

пільги можна групувати: за суб'єктами, за змістом, за джерелами фінансування 

[236, с. 143-144]. 

Визначені вченими характерні властивості правових пільг досить всебічно 

розкривають цю правову категорію. Але, на наш погляд, при характеристиці 

пільг необхідно відзначати ще й таку суттєву їх властивість, як мотивація для 

прийняття конкретного рішення (наприклад, значні пенсійні пільги, а саме: 

зниження пенсійного віку на 10 і більше років, підвищений мінімальний розмір 

пенсії, який складає не менше трьох прожиткових мінімумів, є вагомою 

мотивацією при виборі професії шахтаря, оскільки  праця на підземних роботах 

передбачає такі пільги). У цьому сенсі цілком логічним є твердження 

С.М. Волошиної, що серед шляхів формування поведінки працівників особливе 

місце займає мотивація. Вона, перш за все, дозволяє досягти і закріпити 
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найбільш соціально-цінну правоактивну поведінку працівника …. . Це є 

особливістю і відрізняє стимулювання та мотивацію від інших інструментів 

формування поведінки працівника, наприклад, примусу [73, с. 107]. У зв’язку з 

зазначеним, під мотивацією, яка визивається законодавчо закріпленими 

пільгами, слід розуміти – процес формування поведінки особи, спонукання 

людини здійснювати певні дії для досягнення особистих цілей. 

Дослідниками проблем теорії держави і права висловлюється точка зору, що 

правові пільги виконують ряд функцій, зокрема: компенсаційну і стимулюючу. 

Компенсаційна – формує приблизно рівні можливості для розвитку осіб, які 

перебувають в нерівних умовах у силу біологічних і соціальних причин. 

Стимулююча – спрямована на суспільно-корисну діяльність, створює 

сприятливі умови для задоволення власних інтересів особи [419, с. 296]. 

Характеризуючи функції пільг, О.Ф. Скакун висловлює думку, що компенсаційна 

і стимулююча функції правових пільг тісно взаємозалежні. Але ця точка зору, на 

наш погляд, не є в повній мірі однозначною для всіх галузей права. Наприклад, у 

трудовому праві взаємозалежність цих функцій проявляється більш виразно. 

Так, компенсаційна функція правових пільг проявляється у створенні 

особливих умов праці для сліпих; наданні пільг інвалідам і учасникам 

Великої Вітчизняної війни; поліпшенні умов праці вагітним жінкам тощо. 

Стимулююча функція паралельно встановлює податкові пільги, що сприяє 

розвитку підприємництва, інвестиційної діяльності та ін. Проте в праві 

соціального забезпечення взаємозалежність названих функцій виражається не так 

тісно, вони діють більш опосередковано. Але ми можемо впевнено стверджувати, 

що в пенсійному забезпеченні правові пільги виконують аналогічні функції: 

стимулюючу і компенсаційну. Водночас, у пенсійному забезпеченні крім названих 

функцій, правові пільги виконують і мотивуючу функцію, що витікає із 

вищезазначеного. 

Правові пільги встановлюються, як правило, для осіб: 1) інтереси яких не 

можуть одержати необхідного забезпечення (реалізації, охорони і захисту) у 

межах загальних правил (стан здоров'я, специфіка праці – у шкідливих умовах 



145 
 

та ін.); 2) у корисній діяльності яких зацікавлені суспільство і держава [419, 

с. 296]. До нормативних актів, які встановлюють пенсійні пільги, в першу 

чергу, відносяться Закони України: «Про пенсії за особливі заслуги перед 

Україною», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів війни, гарантіях 

їх соціального захисту». Про встановлення значних пенсійних пільг для широкого 

кола осіб підтверджує аналіз норм пенсійного законодавства, зокрема, це чітко 

відображено в Законі України «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування» у 

Розділі XIV1 – Пенсійне забезпечення окремих категорій громадян. Окрім законів, 

певний період пільги в сфері соціального забезпечення передбачалися й 

підзаконними нормативно-правовими актами. Згадаємо, що тривалий час у 

радянському законодавстві існував інститут персональних пенсій, що 

встановлювалися особам, які мали особливі заслуги перед державою. 

Підставою для їх надання служили заслуги особи в різних сферах 

революційної, державної, суспільної й господарської діяльності, видатні 

заслуги в сфері культури, науки й техніки і т. д. [314, с. 666]. Держава і в 

сучасних умовах не відмовилася від врахування особливих заслуг громадян при 

визначенні права на пенсію. Зокрема, у законодавстві України цей інститут 

частково відродився в нормах Закону України «Про пенсії за особливі заслуги 

перед Україною». Ми вважаємо, що держава не повинна відмовлятися від 

застосування пільг й у майбутньому, оскільки у праві соціального забезпечення 

завжди діяв принцип диференціації, без якого воно точно так само, як і при 

відсутності єдності, може ввійти в суперечність з ідеями про соціальну 

справедливість у цій сфері правового регулювання. 

Таким чином, пільги встановлюються не тільки для осіб, які їх 

потребують з об'єктивних причин (інваліди, старі, багатодітні матері т. ін.), але 

й тим суб'єктам у соціально корисній діяльності яких зацікавлена держава, 

суспільство в цілому (наприклад, пенсійні пільги для працівників освіти, 

медичних працівників, деяких категорій працівників установ соціального 

забезпечення свідчить про значимість їх праці для суспільства). 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=796-12
http://zakon.nau.ua/doc/?code=796-12
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Базуючись на проведеному аналізі вищенаведених суджень вчених про 

значення і місце пільг у регулюванні правовідносин, маємо підстави зробити 

висновок, що пільги у праві соціального забезпечення – це переваги (додаткові 

права) для визначених у законодавстві осіб, виділених за певними ознаками, які 

дають підстави для їх додаткового соціального захисту. Пільги можна 

розглядати як особливу підставу диференціації правового регулювання, що 

проявляється в наділенні окремих категорій громадян правом на одержання 

соціального забезпечення на кращих умовах у порівнянні із загальними. Пільги 

встановлюються спеціальними нормами для тих осіб, які не мають можливості 

реалізувати загальну для всіх правову норму по незалежним від них причинам, 

або для осіб, з особливими заслугами перед державою, з метою їхнього 

заохочення. 

Оскільки привілеї є найбільш близькою до пільг правовою категорією, то 

вважаємо доцільним коротко вказати на деякі характерні для них риси. У 

перекладі з латинської «привілей» це «спеціальний закон для виняткової 

особи». Привілеї були відомі давно. Вони розглядалися і використовувалися як 

один з важливих інструментів державного управління [246, с. 158]. 

О.Ф. Скакун під правовими привілеями розуміє спеціальні (виняткові) правові 

пільги, встановлені для конкретних суб'єктів вищого ешелону влади, необхідні 

для повного і якісного здійснення ними обов'язків. На її думку, також у певних 

випадках правові привілеї встановлюються для громадян, підприємств, установ, 

організацій [419, с. 296-297]. Варто нагадати, що перші згадки про привілеї ми 

знаходимо вже в Законах 12 таблиць. Зокрема, таблиця дев'ята свідчила: 

«привілеїв, тобто відступів у свою користь від закону, нехай не просять» [524, 

с. 86-87]. Наведений приклад із стародавнього нормативного акту вказує на 

чіткість позиції законодавця щодо застосування цього феномену в римському 

праві.  

Привілеї передбачаються для встановлення найбільш ефективного 

здійснення громадянами, покладених на них особливих державних або 

суспільних функцій, посиленого захисту від необґрунтованих зазіхань і 
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створення сприятливих умов роботи. Таким чином, вірною вважаємо позицію 

М.С. Бондаря про те, що несправедливо надавати поняттю «привілей» 

винятково негативний зміст (що має місце у нашому суспільстві), однак дане 

позитивне виключення повинне бути винятково гарантіями якісного й 

безперешкодного виконання функцій і службових обов'язків, бути відповідно 

виправданим і справедливим [45, с. 48-52]. Тому в сучасних умовах розбудови 

України як правової і соціальної держави наболілим є судження, висловлене 

О.Ф. Скакун, що важливо, щоб привілеї не встановлювалися пануючою елітою 

в обхід закону [419, с. 297]. Ми цілком підтримуємо цю точку зору вченої, 

оскільки питання встановлення пільг чи привілеїв (часто необґрунтоване) має 

досить актуальну для нашого суспільства реальність. 

Підтверджуючи значимість для суспільства такого явища як пільги і 

привілеї, вважаємо, що їх надання громадянам має бути тільки правомірним, 

повинне відповідати суспільним інтересам і мати своєю метою захист окремих 

категорій осіб. Оскільки у пенсійній системі України пільги мають ще досить 

ширшу сферу застосування, тому в подальшому дослідженні ми будемо 

використовувати саме термін пільги. На нашу думку, саме надання пільг у 

пенсійному забезпеченні виступає як стимул, який: по-перше, мотивує особу 

працювати там, де важче, де шкідливі умови, де більші емоціональні 

навантаження і, як наслідок, при настанні умов, передбачених у законодавстві, 

сприяє призначенню гідної пенсії; по-друге, для деяких категорій громадян з 

фізичними вадами (інваліди по зору І групи – сліпі, особи, хворі на 

гіпофізарний нанізм (ліліпути) і диспропорціональні карлики та ін.) 

виступатиме гарантією забезпечення принципу рівності при реалізації права на 

пенсійне забезпечення. 

Аналіз фахових публікацій та окремих правових норм дає нам підстави 

вважати справедливим, що в сучасних умовах у регулюванні пенсійних 

відносин законодавець може застосовувати таку правову категорію, як пільги, 

оскільки їх наявність у чинних нормативних актах з пенсійного забезпечення 

сприяє закріпленню справедливої диференціації, але яка в жодному разі не 
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повинна породжувати порушення норм Основного закону держави – 

Конституції України. Значимість правових пільг, їх соціальне призначення 

полягає в тому, щоб викликати мотивацію, спрямувати особу на ефективну 

правову поведінку, високу результативність дій, на підвищення зацікавленості 

виконувати ту роботу, яка корисна і необхідна суспільству й державі в 

конкретний період їх розвитку, сприяти добровільності вибору тої чи іншої 

роботи залежно від волі самих громадян. 

Підкреслюючи вплив правових пільг, зауважимо, що сфера їх 

застосування потребує вдосконалення, а точніше потребує вироблення прозорої 

та зрозумілої для населення системи надання пільг. Безперечно, це питання 

можна вирішити тільки шляхом створення продуктивного соціального 

законодавства. В підтвердження зазначеного, доречно згадати слова відомого 

дослідника права радянського періоду Б.В. Шейндліна, який писав, що право, 

регулюючи, впливає на поведінку та дії людей. Воно звернене до їхньої волі й 

свідомості [544, с. 108-109]. Подібну наукову позицію дещо раніше 

висловлював і французький дослідник Жан Карбонье. Ще в 1958 році, 

вивчаючи проблему ефективності права, він писав, що ефективність закону, 

який забезпечує свободу дії, полягає не в дії, а в самій свободі, тобто 

можливості вибирати будь-який припустимий варіант дії. Такий закон завжди 

має невидиму ефективність завдяки своєму психологічному впливу на людей 

[581, с. 6-7]. Таке саме обґрунтування ефективності правової норми 

сформулювала й Т.Я. Насирова. Вчена констатує, що законодавець 

встановлюючи норму, передбачає в наслідок її реалізації досягнення певних 

соціальних результатів [257, с. 99]. Таку ж точку зору у своїх працях 

підтримував і російський вчений В.І. Нікітінський [260, с. 15-16; 261, с. 280]. 

Судження цих науковців є цілком переконливими, з якими можна погодитися, 

але з уточненням, що правова норма, в якій закріплена певна свобода дії, може 

бути ефективною і досягне соціального результату лише за умови дійсної 

можливості вибору будь-якого припустимого варіанта поведінки. У царині 
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пенсійного забезпечення це важливе завдання має вирішити держава, 

створивши ефективне пенсійне законодавство. 

Досліджуючи соціальну цінність правових норм, Ф.Н. Фаткуллін і 

Л.Д. Чулюкін стверджують, що поняттям ефективності правових норм 

фіксується їхня певна внутрішня властивість, зокрема їх здатність виявити 

реальний позитивний вплив на об'єкт у заданому напрямку (авт. мотивувати 

суб’єкта) при даних конкретних соціальних умовах [507, с. 21-27]. У свою 

чергу, відзначаючи мотивуючу дію норми права, дослідник Г. Еллінек 

зауважує, «... необхідно, щоб був гарантований психологічний вплив його. 

Гарантоване ж право в тому випадку, якщо здатність норм його діяти як 

мотивів настільки підкріплюється соціально-психологічними чинниками, що 

очікується, що всупереч протидіючим індивідуальним мотивам норма зуміє 

прокласти собі шлях як стимул певної поведінки» [109, с. 333]. Така точка зору 

науковців, безумовно, є логічно-виваженою і нам видається слушною. Як 

бачимо, в їх поглядах чітко відзначається психологічний вплив норми права – 

мотивація на формування у особи відповідної поведінки. 

Враховуючи зазначене, нам видається важливим зупинитися на суті 

категорії мотив. Мотив (від лат. movere – призводити до руху, штовхати) має 

кілька значень: по-перше, він розкривається як спонукання суб'єкта до 

діяльності, що пов'язана з задоволенням його потреб, або сукупність зовнішніх 

та внутрішніх умов, які викликають активність суб'єкта та визначають її 

спрямованість; по-друге, мотив вважається предметом, що визначає вибір 

спрямованості діяльності; по-третє, мотив характеризується як усвідомлена 

причина, що лежить в основі вибору дій та вчинків особистості [254, с. 7]. Проте 

для нашого дослідження найбільш значимою є друга ознака даної правової 

категорії – предмет, що визначає вибір спрямованості діяльності. Загалом 

мотивація – це комплексне соціально-економічне і психологічне поняття. Це 

процес спонукання людини, соціальної групи або спільності людей здійснювати 

спадково закріплені або набуті досвідом дії, спрямовані на задоволення різного 

роду потреб і досягнення особистих, групових і громадських цілей. Вона 
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базується на сукупності внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, що спонукають 

людину до діяльності, які визначають її форми й межі та надають їй 

спрямованість, орієнтовану на досягнення певної мети [73, с. 107-108]. 

Таким чином, з викладеного вище ми можемо зробити висновок про 

присутність в окремих нормах пенсійного законодавства (у спеціальних, 

диференційованих нормах, в яких закріплений особливий, відмінний від 

загального механізм регулювання пенсійного забезпечення громадян), 

визначених законодавцем пільг, що мотивують особу до дії для отримання в 

майбутньому (при реалізації права на пенсійне забезпечення) бажаного 

результату. Отже, мотиви диференціації проявляються через пільги, які 

закріплюються в спеціальних, диференційованих нормах. Наявність 

встановлених пільг, які спонукають (підштовхують) певні групи населення чи 

окремих осіб заради них робити вибір, виступають у пенсійному забезпеченні 

мотивами диференціації. Адже ціннісною значимістю диференційовані норми 

володіють не як такі, не самі по собі, а лише для окремого адресата. У цьому й 

полягає найважливіша значимість прагматичного аспекту норми. Тільки суб'єкт 

здатний сприймати викладену в правовій нормі інформацію як цінну для нього, 

тим самим формує свою поведінку і мотивує себе для прийняття певного 

рішення. Таким чином, у прагматичному плані, пільга, закріплена у 

диференційованій нормі, мотивує поведінку особи, спонукає її до дії, що так і 

тільки так вона повинна поступати, оскільки лише така й тільки така поведінка 

є ціннісно виправданою для конкретної особи. 

Застосування диференційованого регулювання завжди має певні цілі, що 

проявляється у встановленні законодавцем відмінностей за допомогою 

прогнозованих правових засобів. У спеціальній літературі ціль розуміється як 

ідеальне, уявне передбачення результату діяльності. В якості безпосереднього 

мотиву ціль направляє й регулює людську діяльність. Зміст цілі залежить від 

об'єктивних законів дійсності, реальних можливостей суб'єкта й застосовуваних 

засобів [456, с. 1462]. Є.Г. Тучкова стверджує, що диференціація, будучи 

свідомим встановленням розходжень за допомогою правових норм, 
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запрограмованих законодавцем, завжди має певну ціль [503, с. 15]. Також 

доречно навести судження Ю.Б. Волєгова, який вважає, що ціль диференціації 

проявляється в досягненні єдності правового регулювання шляхом 

встановлення «уточнюючих коефіцієнтів», тобто норм, які враховують 

особливості регулювання відносин на основі об’єктивних факторів і факторів 

суб’єктивних, пов’язаних з особою [71, с. 50]. Тому законодавець  зобов’язаний 

враховувати низку обставин, які вимагають свого підходу до змісту правових 

норм, що регулюють пенсійні відносини, це зокрема: умови праці, статевовікові 

та фізіологічні особливості громадян тощо. 

Цілі диференціації в галузевих науках різні. Які ж цілі диференціації у 

правовому регулюванні пенсійного забезпечення? У певній мірі відповідь на це 

питання у своїх працях дають як зарубіжні, так і сучасні українські вчені-

юристи О.Є. Мачульська, Є.В. Астраханцева, І.М. Сирота, М.Д. Бойко. Але 

передусім зауважимо, що на різних етапах становлення пенсійного 

законодавства цілі диференціації відрізнялися. Так, наприклад, у період 

НЕПу, диференційовані норми закріпляли чітко виражену класову 

направленість у пенсійному забезпечені. Зокрема, враховуючи особливості 

соціальної політики Радянської держави, законодавець в цей час приймав 

спеціальні правові норми або застосовував вилучення із чинних норм, тим 

самим виконував вагому політичну функцію – функцію обмеження і 

витіснення капіталістичних елементів [423, с. 236-242]. А в післявоєнний 

період впровадження підвищеного пенсійного забезпечення сприяло  

вирішенню завдання матеріального заохочення інженерно-технічних 

працівників, інших провідних спеціалістів соціалістичного виробництва [425, 

с. 175-178]. 

У сучасних умовах, як слушно зауважує О.Є. Мачульська, диференціація 

об'єктивно необхідна, ціль якої вирівнювання матеріального положення різних 

груп соціально незахищених громадян і відновлення їхнього статусу як 

повноцінних членів суспільства [238, с. 42]. Більш широко визначає цілі 

диференціації у праві соціального забезпечення Є.В. Астраханцева. Зокрема, 
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вчена виділяє наступні цілі: 1) забезпечення рівності осіб, що відносяться до 

однієї категорії (групи) як суб'єктів, що підлягають соціальному забезпеченню; 

2) додатковий захист деяких категорій громадян, які потребують підвищеного 

соціального захисту, в тому числі й захисту від ризику втрати професійної 

працездатності внаслідок впливу важких і шкідливих виробничих факторів; 

3) визнання особливих заслуг перед суспільством і державою [20, с. 49]. 

На думку вітчизняного науковця, професора І.М. Сироти, ціль 

диференціації можна визначити як спосіб стимулювання праці, служби: облік 

конкретного соціального призначення того чи іншого виду забезпечення, 

виключення в тих випадках, коли вимагають інтереси суспільства чи окремих 

категорій працівників, порівняльного підходу до рішення питань соціального 

забезпечення, створення деяких переваг для тих, хто більше і краще працював, 

трудився або служив у важких умовах [413, с. 70]. Подібну точку зору 

висловлює й М.Д. Бойко. Цей дослідник вважає, що основною метою 

диференціації є призначення конкретного виду соціального забезпечення для 

відповідної категорії осіб, в залежності від тих чи інших життєвих обставин 

(юридичних фактів) та створення в деяких випадках певних переваг для тих, хто 

більше і краще працював, працював там, де важче [38, с. 56]. Таким чином, у 

своїх публікаціях українські вчені М.Д. Бойко і І.М. Сирота підтримують точку 

зору, яка на сьогодні є домінуючою в юридичній науці.  

Наведені міркування вчених дають змогу вказати на певну відмінність в 

їх поглядах щодо визначення цілей диференціації на сучасному етапі розвитку 

правової науки, але в них чітко просліджується, що диференціація, перш за все, 

відображає специфіку правового регулювання забезпечення певних категорій 

осіб з урахуванням їх особливостей, обумовлених як об'єктивними даними 

(тобто незалежними від особи працівника), так і суб'єктивними (залежними від 

індивідуальності конкретної особи). 

Таким чином, аналіз пенсійного законодавства і наукових праць вчених 

дає нам можливість запропонувати власне бачення основних цілей 

диференціації у пенсійному забезпеченні, а саме: 1) забезпечення рівності 
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суб’єктів пенсійних правовідносин, що відносяться до однієї категорії (групи) 

працівників; 2) надання додаткового захисту деяким категоріям громадян, що 

потребують підвищеного соціального захисту (тобто врахування суб'єктних 

особливостей особи), в тому числі й захисту від ризику втрати професійної 

працездатності внаслідок впливу негативних виробничих факторів; 

3) врахування природно-кліматичних умов і техногенних факторів для окремих 

категорій працівників; 4) визнання особливих заслуг перед суспільством і 

державою. Вважаємо – провідна ціль диференціації проявляється у 

встановленні на основі об'єктивних критеріїв, на відміну від дискримінації, 

розходжень у вигляді переваг або обмежень, створення в різних сферах рівних 

можливостей. Важливо також акцентувати, що цілі диференціації у праві 

соціального забезпечення відмінні від цілей диференціації в інших галузях 

права, оскільки соціальне забезпечення поширюється, насамперед, на 

непрацездатних осіб, які потребують додаткової уваги від держави і 

суспільства. 

Одним із важливих у теорії права залишається питання взаємовідношення 

диференціації й дискримінації (дотримання межі між цими категоріями) у 

правовому регулюванні відносин, і, перш за все, це питання залишається досить 

актуальним для правового регулювання пенсійного забезпечення. Крім того, ця 

проблема належним чином не вивчалася як науковцями радянської правової 

школи, так і в сучасній українській юридичній науці. При цьому необхідно 

враховувати, що питання ролі цих категорій розглядається через дослідження 

таких явищ як справедливість і рівність. Звичайно, розглянути ґрунтовно в 

межах одного підрозділу роботи ці правові категорії складно, тому зупинимося 

лише на найбільш характерних для них ознаках. 

Чинне пенсійне законодавство регулює різноманітні відносини, 

суб’єктами яких виступають різні категорії громадян: ті, які працювали в різних 

галузях економіки, у найрізноманітніших виробничих і природних умовах, ті, 

хто не міг взагалі працювати і, крім того, не однакових за своїми особистими 

психофізичними і статевими особливостями. Врахування цих обставин (за 
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умови, що закон застосовується в конкретній ситуації й у конкретних 

відносинах), викликає в пенсійному законодавстві появу різного роду 

виключень, доповнень, винятків із загального правила. Певна річ, наявність 

зазначених причин обумовлює об’єктивну необхідність диференційованого 

регулювання відносин з пенсійного забезпечення. Але, безумовно, 

обов'язковою умовою в цих випадках має бути додержання норм права і 

принципу справедливості. Проте на практиці так виходить не завжди. 

Аналіз прийнятих в останні роки законів показує, що в незалежній 

Україні пенсійне забезпечення здійснюється за двома напрямками: на загальних 

умовах – при досягненні загальновстановленого пенсійного віку і наявності 

відповідного страхового (трудового) стажу; і на спеціальних (пільгових) умовах 

– як правило, за умови зниженого пенсійного віку та при наявності страхового 

стажу або вислуги років меншої, ніж для призначення пенсій на загальних 

умовах, а також більш пільгових умов нарахування розмірів пенсії та їх 

перерахунку. Така відмінність реалізується за допомогою диференціації: 

шляхом встановлення пільг окремим категоріям громадян, шляхом прийняття 

спеціальних нормативних актів чи введення окремих норм (чи спеціальних 

положень) до загальних законодавчих актів про пенсійне забезпечення, які 

поширюються лише на певну групу осіб, а також шляхом виключення 

можливості застосування окремих норм загального законодавства про пенсійне 

забезпечення до деяких категорій осіб. У зв’язку з цим виникають питання: 

наскільки справедливо диференційовані норми забезпечують рівноправність, 

яка є однією з найважливіших основ правового статусу особи? Чи не ведуть 

положення, закріплені в окремих нормах, до дискримінації в пенсійному 

забезпеченні? 

Для того, щоб усвідомити межу між диференціацією й дискримінацією, 

необхідно, в першу чергу, звернутися до аналізу поняття дискримінація. Так, у 

Великому енциклопедичному словнику дискримінація визначається як 

применшення (фактично або юридично) прав якої-небудь групи громадян за 

ознаками їх національності, раси, статі, віросповідання й т. ін. [43, с. 394]. 



155 
 

Більш змістовне поняття дискримінації випливає з міжнародних правових актів. 

Насамперед, варто згадати Конвенцію №111 і Рекомендацію №111 Про 

дискримінацію в сфері і праці й занять, які прийняті в м. Женеві 25 червня 1958 

р. Зокрема, в пункті 1 ст. 1 даної Конвенції визначено, що «в цілях цієї 

Конвенції термін «дискримінація» включає: а) усяке розходження, виключення 

або переваги, засновані на ознаках раси, кольору шкіри, статі, релігії, 

політичних переконань, національної приналежності або соціального 

походження, які визивають ліквідацію або порушення рівності можливостей 

або обігу в сфері праці  й занять; б) усяке інше розходження, виключення або 

перевага, що мають своїм результатом ліквідацію або порушення рівності 

можливостей або поводження у сфері праці й занять, які можуть визначатися 

відповідним членом Організації після консультації із представницькими 

організаціями підприємців і трудящих, де такі існують, чи з іншими 

відповідними органами [339].  

В Юридичній енциклопедії ми зустрічаємо дещо відмінне розуміння 

дискримінації. Це (лат. discriminatio – відокремлення, розділення, розрізнення) 

– умисне обмеження або позбавлення прав певних юридичних та фізичних осіб. 

Відбувається шляхом прийняття відповідного законодавства, фактично чи 

приховано [567, с. 195]. Подібне визначення дискримінації наведено і у 

Великому енциклопедичному юридичному словнику [59, с. 185]. Сутнісне 

розуміння дискримінації закріплено в ст. 21 Кодексу законів про працю України 

(в редакції Закону № 785-VIII від 12.11.2015 р.) [161]. 

У сфері соціального забезпечення питання дискримінації громадян вже 

давно хвилює міжнародну спільноту, зокрема, заборона дискримінації й 

дотримання принципу рівності відносно всіх людей знайшли закріплення в ряді 

міжнародних актів, а саме: у Конвенціях Міжнародної організації праці «Про 

мінімальні норми соціального забезпечення» від 28 червня 1952 р. № 102, «Про 

рівноправність громадян країни, іноземців і осіб без громадянства в області 

соціального забезпечення» від 28 червня 1962 р. № 118, «Про ліквідацію всіх 

форм дискримінації відносно жінок» від 18 грудня 1979 р., «Про права 
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інвалідів» від 13 грудня 2006 р. і ін. Крім названих конвенцій, слід назвати й 

такі важливі міжнародні акти, як: Декларацію про расу й расові забобони від 27 

листопада 1978 р., Хартію соціального забезпечення, вироблену X Всесвітнім 

конгресом профспілок у Гавані  від 15 лютого 1982 р., Європейську соціальну 

хартію від 3 травня 1996 р. 

Як відомо, в різних публікаціях поняттям дискримінація охоплюються всі 

різноманітні форми та види приписів і дій, які ведуть до закріплення нерівності 

чи встановлення переваг щодо людей за будь-якими ознаками, але єдиного 

поняття дискримінації в сучасній правовій науці не вироблено. На наш погляд, 

серед науковців найбільш розширене визначення дискримінації дають 

Н.С. Бондарь і Ю.В. Капранова, які під дискримінацією розуміють будь-яке 

розходження, обмеження, виключення або перевагу за ознаками раси, статі, 

національності, сімейного, майнового положення, релігійних і політичних 

переконань, що мають своїм результатом ліквідацію або порушення рівності 

правових можливостей людини й громадянина в різних сферах його 

суспільного й особистого життя [45, с. 46]. Таке розуміння дискримінації 

цілком відображає суть цієї дефініції і в повній мірі може бути враховане в 

праві соціального забезпечення при прийнятті Пенсійного кодексу України і 

при впровадженні диференційованих норм у нині чинні нормативні акти. 

З першого погляду може здатися, що відмінність між диференціацією й 

дискримінацією абсолютно очевидна. Проте на практиці межа між цими 

поняттями в сфері пенсійного забезпечення дуже тонка. Деякі правові норми, 

що з самого першого їх застосування мали метою відобразити диференціацію в 

цій сфері, сприймаються більшістю як дискримінаційні. Тому ми цілком 

погоджуємося з точкою зору Б.І. Сташківа, що диференціація соціального 

забезпечення через встановлення певних пільг окремим групам громадян 

повинна мати певні межі [468, с. 135]. На нашу думку, межі диференціації у 

пенсійному забезпеченні мають обумовлюватися цілями диференціації. Межі 

диференціації – це такі допустимі відмінності, виключення, переваги чи 

обмеження прав громадян, які визначаються виключно законами і які не 
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являються дискримінаційними по відношенню до інших осіб. Тому, 

диференціація у праві соціального забезпечення допустима у випадку, коли 

ефективне правове регулювання при реалізації права на пенсійне забезпечення 

неможливе за допомогою загальних норм і тоді диференціація має забезпечити 

відносну рівність можливостей особам, які здійснювали трудову діяльність у 

неоднакових умовах, чи взагалі не мали можливості працювати, або коли 

надання допомоги обумовлене особливою турботою держави про осіб, котрі 

потребують підвищеного соціального захисту. 

Дискримінацією у пенсійному забезпеченні ми можемо вважати ті 

випадки, коли спеціальні норми (закріплені у спеціальних законах), що 

регулюють призначення пенсій окремих категорій працівників, виходять за 

межі допустимої диференціації, визначеної в загальних нормах пенсійного 

законодавства. Таким чином, дискримінаційними варто вважати спеціальні 

норми, що не відображають особливості тяжких і шкідливих умов праці або не 

обумовлені особливою турботою держави про осіб, що потребують 

підвищеного соціального захисту, або не продиктовані необхідністю 

забезпечення інтересів держави (наприклад, тривалий час державним 

чиновникам пенсії відповідно до Закону України «Про державну службу» 

призначалися у розмірі до 90 відсотків заробітної плати).  

Диференціація – це встановлені правовими нормами об’єктивні 

відмінності в регулюванні пенсійного забезпечення окремих категорій 

громадян. У свою чергу, дискримінація – це переваги або обмеження, 

встановлені відносно певних категорій осіб при реалізації права на пенсійне 

забезпечення, не пов'язані з об'єктивними причинами. Таким чином можна 

зробити логічний висновок, що диференціація є способом правового 

регулювання пенсійного забезпечення, який за допомогою спеціальних норм 

дозволяє окремим категоріям працівників нарівні з іншими особами реалізувати 

своє право на пенсію, а дискримінація – способом незаконного обмеження 

здійснення такого права. 
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Слід також підкреслити, що не кожна диференціація є дискримінаційною. 

Виходячи з вищезазначеного, потрібно не лише встановлювати критерії 

розрізнення, але й крім того враховувати наслідки такого розрізнення. Якщо в 

результаті такої диференціації зводяться нанівець чи применшуються права 

особи, то таке розходження в пенсійному забезпеченні носить 

дискримінаційний характер, тому відповідно до міжнародних норм, а також 

положень національних законодавчих актів такі дії неприпустимі. 

Аналіз положень пенсійного законодавства дозволяє зробити висновок 

про перевищення меж диференціації в частині правової регламентації 

призначення пенсій певним категоріям працівників за допомогою спеціальних 

норм (наприклад, така практика існувала до 1 жовтня 2017 р. при призначенні 

пенсій окремим категоріям державних чиновників, а зараз надвисокі пенсії 

призначаються суддям). Загалом, сучасна пенсійна реформа ще демонструє 

дефіцит справедливості, а ринкові відносини не вирішують багатьох 

економічних і тим більше соціальних завдань, вони не спрямовані на 

досягнення стратегічних цілей і байдужі до проблем бідності. Безсумнівно, 

диференціація в законодавстві про пенсійне забезпечення не повинна 

суперечити ідеї соціальної рівності і справедливості, оскільки встановлені 

законом відмінності в пенсійному забезпеченні мають своєю метою не просто 

створення пільг певним категоріям працівників, а повинні відобразити в нормах 

права ті критерії, які сприймає суспільство і в яких зацікавлена держава, які 

визначають право на пенсію на умовах відмінних від затверджених у загальних 

нормах. 

Досліджуючи поняття «диференціація» і «дискримінація», необхідно 

виходити з того, що в пенсійному забезпеченні ці явища, як уже нами 

відзначалося, тісно пов'язані з соціальними категоріями справедливість і 

рівність. І, взагалі, побудова соціальної держави без врахування цих категорій-

принципів – неможлива. Тому основне завдання нашої держави у сфері 

соціально-правової політики, однією із цілей якої є соціально-правовий захист 

громадян, можливо визначити як – забезпечення соціальної рівності шляхом 
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створення умов для вільного і всебічного розвитку особистості, для її гідного 

існування. У зв’язку з зазначеним, лаконічною і ґрунтовною вважаємо точку 

зору С. Приходько, який констатує, що вихідним положенням державної 

політики соціально-правового захисту мають бути принципи справедливості та 

рівності [329, с. 22-26]. А найбільш важливим питанням яке неодмінно постає 

при розгляді та розмежуванні диференціації і дискримінації, звичайно, є 

забезпечення принципу рівності, тому проаналізуємо цю категорію 

досконаліше. 

У сучасних умовах за допомогою державного регулювання 

співвідношення обсягів прав, обов’язків і пільг, які мають окремі категорії 

громадян, підтримується їх сумарна рівноправність. Отже, принцип рівності не 

перешкоджає тому, щоб закон установлював неоднакові норми у відношенні 

категорій осіб, що знаходяться в різному становищі [307, с. 191], – наголошує 

С.В. Попов. На важливість принципу рівності при застосуванні диференціації в 

регулюванні правових відносин також вказує М.І. Іншин, відзначаючи, що 

диференціація дозволяє досягти більш реальної рівності у порівнянні з тією, що 

встановлюється загальним законодавством. Більш того, за деякими винятками 

сама диференціація виправдана саме тому, що вона спрямована на 

встановлення такої соціальної рівності, яка вище за рівень, визначений 

принципом рівноправ’я [141, с. 170]. Цілком схожу точку зору щодо 

призначення диференціації висловлює й дослідниця Н. Щербюк [565, с. 64].  

Дещо з іншої позиції підходить до висвітлення даного питання професор 

М.С. Бондар. На його думку, сучасна концепція конституційного права 

допускає відхилення від принципу рівності у вигляді різного роду обмежень і 

переваг. Переваги являють собою або вилучення суб'єктів з-під дії загальної 

норми шляхом установлення за допомогою спеціальних норм особливого 

статусу у вигляді додаткових прав і пільг (привілеїв), або у вигляді обмеження 

прав і пільг; або підтягнення до загального правового статусу суб'єктів, які 

цього потребують (за допомогою пільг) [45, с. 49-52]. Але, на наш погляд, 

використовувати термін «відхилення від принципу рівності» не зовсім вірно, 
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оскільки саме такий підхід є не відхилення, а забезпечення рівності. Адже 

принцип рівності, як вірно підкреслював Ф. Люшер, не суперечить тому, щоб 

закон установлював неоднакові норми щодо категорій осіб, які знаходяться в 

різному становищі, але це можливо лише за умови, якщо така невідповідність 

виправдана реальним розходженням у становищі і не є несумісною з кінцевою 

метою закону [227, с. 201]. Таке розуміння категорії рівність можна 

застосовувати і в пенсійному забезпеченні.  

Отже, у праві соціального забезпечення і, зокрема, у пенсійному 

забезпеченні під рівністю необхідно розуміти вимогу однакового відношення 

до осіб, які перебувають у рівних або подібних ситуаціях і вимогу відмінного 

відношення до осіб, які перебувають у різних ситуаціях.  

Важливо визначити конкретний критерій, еталон, з яким слід зрівняти 

норму права соціального забезпечення, щоб зробити висновок чи забезпечує 

вона рівні умови громадянам. За загальним правилом, таким еталоном повинні 

бути норми Основного закону країни – Конституції. Так, згідно зі ст. 24 

Конституції України, громадяни мають рівні конституційні права і свободи і є 

рівними перед законом [179]. Ця загальна, конституційна норма 

конкретизується в різних законодавчих актах: наприклад, у преамбулі Закону 

України «Про пенсійне забезпечення» зазначено, що цей Закон відповідно до 

Конституції України гарантує всім непрацездатним громадянам України право 

на матеріальне забезпечення за рахунок суспільних фондів, встановлює єдність 

умов і норм пенсійного забезпечення [359]. У Законі України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» закріплений принцип 

рівноправності застрахованих осіб щодо отримання пенсійних виплат (ст. 7). 

Право на отримання пенсій та соціальних послуг із солідарної системи мають 

як громадяни України, які застраховані згідно з цим Законом, так і іноземці та 

особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, якщо 

інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких 

надана Верховною Радою України (п.п. 1, 4 ст. 8) [342]. Також і в Законі 

України «Про недержавне пенсійне забезпечення» одним з принципів 
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недержавного пенсійного забезпечення визначено рівноправність всіх 

учасників пенсійного фонду, які беруть участь в одній пенсійній схемі [352]. 

У Конституції України не лише проголошена рівність громадян перед 

законом, але й закріплена норма щодо недопустимості привілеїв чи обмежень 

за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, 

статі, етнічного чи соціального походження, майнового стану, місця 

проживання, за мовними та іншими ознаками (про наявність такого поняття, як 

привілей у регулюванні пенсійних відносин ми відзначали вище). Тлумачачи 

цю норму Конституції, Конституційний Суд України відзначає, що всі 

відмінності у привілеях чи обмеженнях щодо різних категорій індивідів, 

встановлені законом, не можуть бути пов’язані з ознаками, передбаченими 

частиною другою статті 24 Конституції України. Зазначений принцип визначає 

загальне правило неприпустимості встановлення за соціальними або 

особистими ознаками привілеїв чи обмежень і не є абсолютним [ 393 ]. Із 

вищенаведеного можемо зробити висновок, що норма Конституції закріплює 

принцип недискримінації, який в повній мірі має реалізовуватися у пенсійному 

забезпеченні через диференціацію. 

Вважаючи під дискримінацією будь-які відступи від вимог 

рівноправності, законодавець водночас вимушений у правовому регулюванні 

пенсійного забезпечення застосовувати диференціацію, оскільки об'єктивні й 

обґрунтовані правові нерівності держава може і повинна використовувати для 

виправлення фактичної нерівності, тим самим забезпечувати справедливу 

рівновагу між охороною інтересів суспільства й повагою прав і свобод людини. 

Тому, усвідомлення неприпустимості дискримінації в царині пенсійного 

забезпечення має розвиватися паралельно з концептуалізацією ідеї про 

необхідність диференційованого регулювання правових відносин. Саме 

законність і соціальна справедливість зумовлюють відкритість та прозорість 

встановлення особливостей пенсійного забезпечення окремих категорій 

громадян, тим більше, коли вони пов'язані із пільгами [114, с. 22]. 
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Підсумовуючи, можемо стверджувати, що регулювання правових 

відносин у сфері пенсійного забезпечення з позиції дотримання принципу 

рівності повинне складатися з норм загальних, які відносяться до всіх категорій 

громадян та забезпечують принцип формальної рівності, і норм спеціальних, в 

яких враховані реально існуючі особливості, визначені на основі об'єктивних 

критеріїв, що забезпечують принцип рівності.  

 

2.3. Критерії диференціації правового регулювання пенсійного 

забезпечення 

 

Особлива роль у вирішенні завдань гуманізації і солідарності суспільства, 

забезпечення високого рівня життя громадян належить державі. Розкриваючи 

соціальне призначення держави Б. Кістяковський писав: «Держава сама по собі є 

визначальною формою солідарності між людьми і разом з тим вона призводить 

до створення та вироблення найбільш повних та всебічних форм людської 

солідарності. Загальне благо – ось формула, в котрій виражаються цілі й 

завдання держави» [155, с. 142]. Відзначаючи роль держави в реалізації прав її 

громадянами, на дещо інших суттєвих цілях держави робить акцент відомий 

вітчизняний науковець академік С.М. Прилипко, на його думку мета держави – 

врахувати загальнонародні інтереси, загальну солідарність і взаємність 

громадян, а саме у задоволенні кожного справедливого інтересу кожного 

громадянина … . Це – інтерес загальний, народний, державний [322, с. 84]. 

Існуюча в Україні ринкова економіка сама по собі не породжує механізми 

соціального захисту населення, тому що вони вимагають значних матеріальних 

витрат і не приносять прибутку. Тому завдання створення системи соціального 

захисту населення виконує держава [414, с. 6]. Висловлена точка зору 

І.М. Сироти є цілком вірогідною й актуальною. Означену тезу також 

підтверджує професор Л.В. Ярова, акцентуючи увагу на тому, що соціальна 

відповідальність держави пов’язується з наданням населенню певних, 

законодавчо закріплених соціальних благ – гарантованого соціального 
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мінімуму [576, с. 3]. В цій частині ми підтримуємо, висловлені вченими 

точки зору, адже в умовах ринкової трансформації економіки, така позиція є 

логічно-виваженою. 

Зважаючи на вищезазначене вважаємо, що забезпечення потреб і інтересів 

як усього суспільства, так і необхідність врахування інтересів кожного 

громадянина має бути не тільки метою держави, а є її прямим обов’язком. 

Вирішенню цього важливого державного завдання-обов’язку, а іншими словами, 

реалізації цілей і задач соціальної держави має сприяти відповідна законодавча 

база, адже будь-яка держава вирішує покладені на неї завдання саме за 

допомогою права.  

У цьому сенсі, цілком слушним видається судження професора 

П.Д. Пилипенка, що при створенні нової нормативної бази держава так чи 

інакше змушена враховувати інтереси розвитку суспільних відносин і 

забезпечувати виконання покладених на неї завдань з метою впливу на ці 

відносини [319, с. 3]. Проте така політика, зауважує Н.І Чудик-Білоусова, може 

бути реалізована успішно тільки тоді, коли правотворчість у сфері соціального 

забезпечення буде здійснюватися на відповідному рівні, уповноваженими 

суб'єктами і вчасно, шляхом диференціації умов надання відповідних видів 

соціального забезпечення [538, с. 501-502]. Вважаємо, що така точка зору 

відповідає дійсності і не перебільшує ролі диференціації у правовому 

регулюванні соціально-забезпечувальних відносин (і, зокрема, відносин у сфері 

пенсійного забезпечення). Зазначене підтверджує доцільність подальшого 

дослідження диференціації як однієї із тенденцій правового регулювання 

пенсійного забезпечення, оскільки, як слушно наголошує професор 

Г.І. Чанишева, диференціація – це шлях чи до пільг, чи до обмежень, тому 

визначити її об’єктивні критерії дуже важливо [531, с. 59]. Ми також вважаємо, 

що наукове осмислення критеріїв, з якими законодавець пов'язує особливі 

правові наслідки у сфері пенсійного забезпечення, має вагоме практичне 

значення та є актуальним.  
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Відзначаючи важливу роль критеріїв диференціації, у вітчизняній науці 

права соціального забезпечення, варто зауважити, що вони не піддавалися 

ґрунтовному науковому аналізу. Також в теорії права соціального забезпечення 

вченими-правниками дотепер не вироблено єдиного підходу до обґрунтування 

критеріїв диференціації, це питання трактується неоднозначно і до цього часу не є 

загальновизначеним. Залишається невизначеним і питання класифікації критеріїв 

диференціації пенсійного забезпечення.  

У цьому сенсі слушною є думка Н.В. Антип’євої, яка переконливо 

доводить, що сьогодні важливим завданням є дослідження сутності категорії 

«критерій диференціації правового регулювання» і визначення умов, наявність 

яких дозволяє розглядати ту або іншу обставину як достатню для встановлення 

особливостей правового впливу на суспільні відносини [12]. У свою чергу, є 

сенс підтримати й точку зору Е.Г. Тучкової, яка акцентує на значенні ролі критеріїв 

диференціації у розподілі соціальних благ, відмічаючи, що наскільки ці критерії 

обґрунтовані, справедливі, соціально необхідні, у кінцевому результаті й залежить 

ефективність системи в цілому [452, с. 402]. Ми схиляємося до поглядів цих 

вчених, оскільки вони є переконливими і такими, що підтверджують 

доцільність комплексного дослідження критеріїв диференціації, на підставі 

яких відбувається диференційоване регулювання пенсійного забезпечення. 

Досягнення ж цілей диференціації у царині пенсійного забезпечення можливе 

лише за допомогою формування й використання адекватної системи 

диференціючих критеріїв.  

Однак, перш ніж говорити про визначення критеріїв та їх класифікацію, 

необхідно, насамперед, проаналізувати застосування вченими терміну (під яким 

ми розуміємо критерії), оскільки в правовій літературі науковці називають його 

по-різному, тобто до досліджуваної дефініції проявляється термінологічна 

неоднозначність, що викликає певні наукові дискусії. Більш того, важливо 

усвідомлювати, що в будь-якому науковому дослідженні, тим більше у сфері 

права, повинні використовуватися тільки чітко окреслені, індивідуалізовані 

поняття. У зв’язку з зазначеним, нам видається цілком слушною думка 
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А.С. Піголкіна і Г.Т. Чернобеля, що при формулюванні такого спеціального 

поняття, як термін, його назва повинна бути однозначною [570, с. 60-61]. 

При характеристиці досліджуваної правової категорії, вченими-юристами 

вживаються різні терміни, а саме: «критерії диференціації» [502, с. 401-412], 

«фактори диференціації» [542, с. 121], «підстави диференціації» [552], 

«найхарактерніші ознаки диференціації підстав надання соціального 

забезпечення» [38, с. 56] тощо. Не вдаючись до глибокої термінологічної 

дискусії, проаналізуємо деякі наукові позиції. Інколи в юридичній літературі ці 

терміни науковцями вживаються як тотожні, синонімічні за значенням. 

Наприклад, професор Е.Г. Тучкова, досліджуючи критерії диференціації у 

соціальному забезпеченні, вживає при визначенні дефініції термін «критерії», а 

в дужках поряд позначає її терміном «підстави». У даному випадку вчена 

розуміє зазначені терміни як синоніми. Досліджуючи питання критеріїв 

диференціації в найбільш спорідненій галузі права – трудовому праві, 

Ф.Б. Штивельберг висловлює таку точку зору, що використовувані в науці 

трудового права різними вченими поняття «критерії диференціації» і «фактори 

диференціації» є синонімами й характеризують те саме явище. Сам же 

Ф.Б. Штивельберг вважає більш вірним іменувати цей правовий феномен – 

«підставами диференціації» [554]. На нашу ж думку, за своїм смисловим 

значенням названі терміни практично співпадають і за своєю сутністю вони не 

мають принципових розбіжностей. Але, ми вважаємо, що більш доцільним є 

використання найчастіше вживаного в юридичній літературі терміну – критерії 

диференціації. Саме цей термін в подальшому дослідженні ми й будемо 

використовувати.  

Враховуючи те, що нашим завданням є обґрунтування критеріїв 

диференціації в пенсійному забезпеченні, то вважаємо доцільним зупинитися 

на тому, що ж розуміється в галузевій науці, власне, під терміном критерії 

диференціації, яке смислове значення закладене в цій дефініції. Варто звернути 

увагу на визначення критеріїв диференціації, запропоноване вченою 

Є.В. Астраханцевою, яка визначаючи критерії диференціації правового 
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регулювання в сфері праці й соціального забезпечення, дає ґрунтовне 

визначення цієї правової категорії. На думку дослідниці критеріями 

диференціації є об'єктивно існуючі, стійкі, науково-обґрунтовані, визнані 

законодавцем суспільно-значимі обставини, що спричиняють необхідність 

встановлення розходжень у правовому регулюванні праці й соціального 

забезпечення окремих категорій працівників [20, с. 9]. Також заслуговує на 

увагу й наукова позиція Е.Г. Тучкової щодо тлумачення даного поняття. Вчена 

відзначає, що у сфері соціального забезпечення критерії (підстави) 

диференціації – це обставини, визнані державою соціально значимими, за 

умови  врахування яких вона гарантує конкретну міру споживання соціальних 

благ у вигляді певного соціального стандарту [501, с. 403]. Визначення, 

запропоноване Є.В. Астраханцевою, на нашу думку, є більш вдалим, на відміну 

від дефініції, яку обґрунтовує професор Е.Г. Тучкова, оскільки таке розуміння 

критеріїв глибше розкриває суть цього правового явища, вказуючи на такі 

ознаки, як: стійкість, наукову обґрунтованість, встановлення розходжень у 

правовому регулюванні правових відносин. На наш погляд, зазначені ознаки 

найбільше притаманні критеріям диференціації. 

Окрім уже названих науковців, обґрунтовує визначення критеріїв 

диференціації у своїх працях і Н.В. Антип’єва. Але ця вчена звужує зміст 

значення критеріїв рамками теми дослідження і формулює власну дефініцію з 

урахуванням особливостей праці і пенсійного забезпечення окремої категорії 

службовців (у даному випадку військовослужбовців), посилаючись на те, що 

вони  виконують особливі професійні обов’язки. Так, на її думку, критеріями 

диференціації регулювання відносин з соціального забезпечення 

військовослужбовців може бути система юридично значимих факторів, що 

враховуються в процесі врегулювання відповідних суспільних відносин, з 

метою досягнення найбільш повної компенсації соціального ризику завдяки 

належній оцінці особливостей військово-службової діяльності як форми 

реалізації військового обов'язку й форми реалізації права на працю [12]. 

Неважко помітити, що у наведеному визначенні дефініції критеріїв 
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диференціації Н.В. Антип’єва акцентує увагу на тих особливих факторах, які 

враховує держава при регулюванні відносин соціального забезпечення 

військовослужбовців, а саме звертає увагу, що це має бути система юридично 

значимих факторів, мета яких досягнення найбільш повної компенсації 

соціального ризику, викликаного саме проходженням служби окремими 

особами. 

Під критеріями диференціації у праві соціального забезпечення 

К.В. Федчишина розуміє, закріплені в законодавчих актах науково 

обґрунтовані, абсолютно або відносно стійкі обставини, що спричиняють 

необхідність установлення особливостей у правовому регулюванні відносин у 

сфері соціального забезпечення шляхом встановлення додаткових прав (пільг), 

обмежень та обов’язків для окремих категорій осіб [512, с. 8]. 

Як бачимо, наведені приклади визначень критеріїв диференціації 

свідчать, що науковцями до цього часу не вироблено єдиного 

загальноприйнятого підходу і не сформульовано загального розуміння категорії 

– критерії диференціації. А відсутність у чинному законодавстві дефініції, у 

свою чергу, не сприяє визначенню та чіткій систематизації критеріїв 

диференціації правового регулювання пенсійного забезпечення. Тому в 

сучасних умовах існує нагальна потреба в конкретизації визначення критеріїв 

диференціації. 

Вважаємо, що під критеріями диференціації пенсійного забезпечення 

необхідно розуміти об'єктивно існуючі, стійкі, науково обґрунтовані, визнані 

законодавцем суспільно-значимими обставини, що спричиняють необхідність 

встановлення розбіжностей у правовому регулюванні призначення пенсій 

шляхом встановлення пільг чи обмежень, які застосовуються лише щодо 

окремих категорій працівників (осіб). 

Як уже відзначалося, пенсійне законодавство України переживає фазу 

кардинальних змін. Приймаючи нові правові акти законодавець, враховуючи 

різноманітність суб’єктів пенсійного забезпечення, досить часто на підставі різних 

критеріїв застосовує диференціацію в регулюванні призначення пенсій, закріплює 
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певні пільги окремим категоріям осіб, також спостерігається певна динаміка 

зміни критеріїв диференціації. На таку особливість диференціації, як змінність її 

критеріїв, ще в 50-ті роки минулого століття вказував професор С.Л. Рабінович-

Захарін [387, с. 101-103].  

Ще до виділення права соціального забезпечення у самостійну галузь 

окремими науковцями робилися спроби визначення критеріїв диференціації 

пенсійного забезпечення та пропонувались різні варіанти їх класифікації. Так, 

зокрема, В.В. Караваєв вважав, що критеріями диференціації можуть бути: 

1) індивідуальний заробіток робітника або службовця, що визначається від 

якості й кількості затраченої праці; 2) важкі умови виконуваної роботи; 

3) надання пільг залежно від місця роботи; 4) надання пільг працівникам 

певних професій – працівникам освіти, медичним працівникам, зоотехнікам, 

ветеринарам, працівникам РТС, шкіл механізації, МТС і спеціалізованих 

станцій, деяким категоріям працівників театрів і театрально-видовищних 

підприємств, працівникам льотно-підйомного складу цивільного повітряного 

флоту й повітроплавання, агрономам у сільських місцевостях; 5) відношення 

особи до праці; 6) членство у профспілковій організації; 7) встановлення 

особливих норм для окремих видів забезпечення; 8) облік специфіки оплати 

праці, робочого часу і т. д. окремих груп працівників; 9) причини 

непрацездатності; 10) встановлення привілею для окремих груп працівників: 

інвалідам Вітчизняної війни, інвалідам, жінкам-новаторам і передовикам 

виробництва, жінкам, нагородженим орденом; 11) врахування в необхідних 

випадках сімейного стану робітників та службовців при наданні матеріально 

забезпечення по соціальному страхуванню [148, с. 36-42]. На наш погляд, 

запропоновані вченим характерні для того часу особливості диференційованого 

регулювання у соціальному забезпеченні, які залежали від певних умов 

(наприклад, членство у профспілковій організації) не в повній мірі 

відповідають сучасному розумінню правової категорії – критерії диференціації. 

Тому нам вважається вірогідною позиція Є.В. Астраханцевої, яка 
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проаналізувавши точку зору В.В. Караваєва відзначає, що вчений виділив 

можливі варіанти (напрямки) диференціації, а не самі підстави [20, с. 50].  

Таким чином, аналізуючи точку зору В.В. Караваєва щодо розуміння 

варіантів (напрямків) диференціації, вважаємо перелік їх надто широким і не в 

повній мірі обґрунтованим. Утім варто відзначити, що запропонований вченим 

більше як пів століття тому підхід до розуміння диференціації в соціальному 

забезпеченні радянського періоду були позитивною спробою визначення 

критеріїв диференціації, навіть незважаючи на те, що точка зору вченого мав 

певні недоліки. 

Є сенс навести і підтримати точку зору В.А. Ачаркана, який стверджував, 

що в пенсійному забезпеченні суттєвими диференціючими підставами є стаж 

роботи й умови праці. Вчений підкреслював, що наявність стажу певної 

тривалості й умови праці в минулому мають вирішальне значення при 

визначенні права на пенсію і її розмір [23, с. 147-154]. Характеризуючи 

особливості формування радянської системи пенсійного забезпечення, 

В.С. Сазонов і Я.М. Фогель, відзначали, що законодавцем вводилися різні 

критерії диференціації, яка залежала від галузі народного господарства, в якій 

був зайнятий працівник, та від умов праці [402, с. 33]. У свою чергу, як і 

В.А. Ачаркан, науковці В.С. Сазонов і Я.М. Фогель критерієм диференціації 

виділяли умови праці. На відміну від В.В. Караваєва, ці дослідники вказували 

на наявні критерії диференціації, які мали реальне відображення в пенсійному 

законодавстві радянської епохи. 

Ґрунтовно розглядалася диференціація правового регулювання в сфері 

пенсійного забезпечення Є.І. Астраханом. Вчений вважав, що аналіз 

нормативних актів, дозволяє виділити шість основних критеріїв диференціації, 

які впливали на рівень пенсійного забезпечення, це: 1) ступінь важкості праці: 

робітники зайняті на підземних роботах або на роботах зі шкідливими умовами 

праці, виділялися в першу категорію пенсійного забезпечення; 2) галузь 

народного господарства, в якій працює особа (машинобудівна, вугільна 

промисловість та ін.); 3) соціальне становище; 4) загальний трудовий стаж; 
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5) безперервний трудовий стаж; 6) ступінь виробничої активності [19, с. 104-

105]. Така позиція вченого щодо визначення критеріїв диференціації, на наш 

погляд, є цілком вірною, адже саме за цими ознаками і проходила 

диференціація в пенсійному забезпеченні. У даному випадку було 

започатковано новий підхід до визначення критеріїв диференціації, які 

знайшли втілення в нормах пенсійного законодавства і визначалися, 

насамперед, кількістю і якістю тієї праці, яку особа надавала державі. 

Варто зауважити, що в період становлення галузевої науки права 

соціального забезпечення хоч і не було вироблено чіткої системи критеріїв 

диференціації пенсійного забезпечення, проте її представниками ґрунтовно 

досліджувалися окремі критерії. Наприклад, А.М. Єгоров у своїх працях 

виділяв такі підстави диференціації в соціальному забезпеченні, як сімейно-

майнове положення, а відносно диференціації забезпечення у зв'язку із втратою 

працездатності, крім причин інвалідності, указував і її групу [451, с. 54, 60]. 

Інший відомий дослідник проблем пенсійного забезпечення професор 

О.Д. Зайкін виділив таку підставу диференціації в пенсійному забезпеченні, як 

приналежність до певної соціальної категорії трудящих: робітники (службовці) 

і колгоспники (так само як і військовослужбовці й інші категорії громадян) 

[122, с. 41-43]. На закріплення у праві соціального забезпечення додаткових 

пільг для окремих категорій осіб вказувала й Т.М. Кузьміна [200, с. 78-79].  

Узагальнюючи наведені вище погляди вчених, підкреслимо, що поряд із 

встановленням для всіх громадян рівних можливостей на одержання того або 

іншого виду забезпечення, у законодавчих актах закріплялася відповідна 

диференціація правового регулювання соціального забезпечення різних 

категорій громадян, а сформульований у радянський період підхід до 

визначення критеріїв диференціації у значній частині успадкований і 

сучасними як зарубіжними, так і вітчизняними вченими. 

В нових умовах формування пенсійної системи важливо враховувати, що 

диференціація пенсійних норм здійснюється не тільки на підставі традиційних 

критеріїв (важкі, шкідливі умови праці тощо), а й на підставі якісно нових 
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критеріїв, пов'язаних, у першу чергу, з переглядом джерел фінансового 

забезпечення пенсійних виплат. 

При наявності деяких наукових дискусій, критерії диференціації значною 

більшістю вчених прийнято ділити на об'єктивні і суб'єктивні, з подальшим 

поділом кожної із цих груп на декілька підвидів (класів). Подібний підхід до 

поділу критеріїв диференціації підтриманий і в галузевій науці права 

соціального забезпечення [48, с. 29-30; 57, с. 40; 56, с. 76]. Ми також вважаємо, 

що такий підхід до класифікації критеріїв диференціації може бути прийнятним 

й у сучасній вітчизняній науці права соціального забезпечення. 

У нових умовах розвитку науки права соціального забезпечення, 

вченими-юристами здійснювалися певні спроби класифікувати критерії 

диференціації пенсійного забезпечення. Так, досліджуючи питання 

диференціації в пенсійному законодавстві вчені М.О. Буянова, С.І. Кобзєва, 

З.А. Кондратьєва відзначають, що критерії диференціації можуть носити 

об'єктивний характер (це природно-кліматичні умови, шкідливі, важкі і 

особливо шкідливі умови праці) або залежати від суб'єктивних властивостей 

учасників правовідносин, наприклад фізіологічних особливостей, стану 

здоров'я (жінки, неповнолітнього, інваліда). До соціально значимих чинників 

диференціації відносять причини втрати працездатності (нещасний випадок на 

виробництві, професійне захворювання, військова травма. На зміст права 

громадянина у сфері соціального забезпечення, на погляд цих науковців, 

впливають численні соціально значимі обставини: вік, стан здоров'я, сімейний 

стан, наявність утриманців, багатодітність, виховання дітей у неповній сім'ї, 

проживання на певних територіях і в регіонах, набуття статусу безробітного, 

перебування у відпустці по вагітності та пологах, по догляду за дитиною і т. д. 

[48, с. 29-30].  

У дещо пізніших публікаціях Г.В. Сулейманова і С.І. Кобзева, вказуючи 

на наявність різних критеріїв диференціації пенсійного забезпечення, водночас 

поділяють їх на дві великі групи: об'єктивні (природно-кліматичні умови, 

шкідливі, небезпечні умови праці й т.д.) і суб'єктивні (фізіологічні особливості, 
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стан здоров'я, вік громадянина і т.д.) фактори [316, с. 90; 470, с. 51-52]. Подібну 

наукову позицію висловлюють вчені Д.А. Ніконов та О.В. Стрємоухов. Окрім 

того, ці вчені додатково виділяють і відносять до суб’єктивних критеріїв: 

участь у Великій Вітчизняній війні та збройних конфліктах; участь у ліквідації 

наслідків радіаційних аварій [264, с. 17].  

Не поділяючи критерії диференціації на об’єктивні і суб’єктивні, як 

це робили вищеназвані дослідники, Є.О. Мідонова також підтверджує 

наявність у чинному пенсійному законодавстві низки різноманітних 

критеріїв диференціації, а саме: особливі умови праці (технологічний 

характер праці, місце виконання роботи, складність виконання робіт, умови 

праці і їхня інтенсивність); шкідливі і тяжкі умови праці; тривалість роботи; 

медико-біологічні фактори (стан здоров'я); соціальні фактори (материнство, 

виховання дітей-інвалідів); природно-кліматичні умови життя й праці [243, 

с. 517]. На відміну від попередніх дослідників, Є.О. Мідонова акцентує увагу 

на медико-біологічних і соціальних факторах. Ця точка зору вченої, на наш 

погляд, є правильною і нам цілком зрозумілою, оскільки такий підхід 

(неврахування медико-біологічних ризиків) при визначенні критеріїв 

диференціації є традиційним як для російської, так і для вітчизняної науки 

права соціального забезпечення. 

Авторитетні науковці М.Л. Захаров і Е.Г. Тучкова до числа 

найпоширеніших критеріїв диференціації правового регулювання у відносинах 

із соціального забезпечення відносять: трудову діяльність (специфіка умов 

праці й професії і т. д.); місцевість, де виконувалася робота (служба) або живе 

людина; суб'єктивні особливості людини і його родини (стать, вік, стан 

здоров'я, причини непрацездатності, наявність дітей та їх число і т.п.); 

матеріальне становище [128, с. 124]. Подібні погляди на питання, що 

досліджується висловлює й М.В. Філіппова [514, с. 99-100]. У свою чергу, 

відзначають О.Є. Мачульська і Ж.А. Горбачова, соціальне забезпечення не 

може ігнорувати такі фактори, як стать, вік, умови минулої праці, стан здоров'я 

та інші обставини, що впливають на працездатність і в багатьох випадках 
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призводять до втрати джерела засобів існування. Критерії диференціації, 

зауважують далі ці вчені, можуть не мати ніякого зв'язку з суб'єктом відносин, 

тобто носити об'єктивний характер: природно-кліматичні умови, шкідливі, 

важкі і особливо шкідливі умови минулої праці, або залежати від суб'єктивних 

властивостей учасників правовідносин, наприклад, фізіологічних особливостей 

і стану здоров'я (жінки, неповнолітні, інваліди) [239, с. 45-46].  

Проаналізуємо детальніше праці відомих науковців Е.Г. Тучкової і 

Ю.В. Васильєвої, оскільки їх наукові погляди розуміння критеріїв диференціації 

мають певні особливості. Як вважає Е.Г. Тучкова, обсяг соціальних благ, що 

надаються через систему соціального забезпечення, жорстко нормується 

шляхом законодавчого закріплення кола забезпечуваних суб’єктів, видів 

забезпечення, умов їх надання та розмірів. Критерії такого нормування можуть 

бути універсальними, тобто застосовуються до всіх, і спеціальними, коли міра 

споживання нормується з розрахунку лише на певну частину населення або 

навіть на окрему соціальну групу. Спеціальні критерії, на погляд вченої, є 

критеріями диференціації соціальних благ, а ефективність національних систем 

соціального забезпечення визначається кінцевим результатом їх 

функціонування, тобто досягненням (або недосягненням) тих цілей, заради 

яких ці системи створені [502, с. 401]. Отже, дослідниця пропонує інший підхід 

щодо класифікації (поділу) критеріїв диференціації у соціальному забезпеченні, 

зокрема, вона поділяє їх на універсальні і спеціальні. Саме критерії нормування 

соціальних благ, як універсальні, так і спеціальні, переконує вчена, виконують 

важливу роль у розподілі зазначених благ, оскільки є «інструментами», за 

допомогою яких вся система працює в напрямку досягнення основної, головної 

мети [502, с. 401]. Певна річ, ефективність системи соціального забезпечення 

взагалі і пенсійного забезпечення зокрема залежить в кінцевому підсумку від того, 

наскільки диференціючі критерії обґрунтовані, соціально необхідні і, що важливо 

для суспільства, справедливі. Але, на нашу думку, універсальні критерії слід 

розглядати через призму принципу єдності, а не диференціації. Адже 
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застосування нормування «до всіх» відображає саме єдність, тоді як спеціальні 

критерії – це яскравий приклад для диференціації. 

Повною і в той же час науково-незаангажованою є наукова позиція 

Ю.В. Васильєвої до розуміння сутності диференціації і її критеріїв у пенсійному 

забезпеченні. На думку вченої, в науці права соціального забезпечення 

диференціація розуміється специфічно в порівнянні з іншими юридичними 

науками, які, як правило, розмежовують диференціацію й індивідуалізацію. 

Вона вважає, що в галузевій науці права соціального забезпечення інший хід 

суджень, яка по суті справи, розцінює індивідуалізацію як граничний ступінь 

диференціації [57, с. 23]. Цілком очевидно, що диференціація, за загальним 

правилом, зв'язана в юриспруденції з відмінністю норм права, а норми права на 

відміну від актів його реалізації не індивідуалізовані. Тому Ю.В. Васильєва 

визначає в праві соціального забезпечення як суттєвий прояв диференціації – 

індивідуалізацію. 

Розвиваючи свою наукову позицію, вчена вважає, що, враховуючи 

принцип «фамильяризації» у праві соціального забезпечення [122, с. 25; 107, 

с. 60], є підстави стверджувати про двоступінчастий характер диференціації 

правового регулювання соціально-забезпечувальних відносин: по-перше, це 

диференціація норм права, що охоплює відмінності не індивідуалізованих 

правил; по-друге, диференціація індивідуалізованих правил у конкретних 

правовідносинах, у тому числі пенсійних [54, с. 162-163]. Таким чином, вчена 

обґрунтовує висновок про двоступінчастий характер диференціації пенсійних 

норм і тим самим певною мірою розділяє диференціацію і індивідуалізацію. 

Вважаємо що таке розуміння диференціації є логічним і у цій частині ми 

погоджуємося з позицією вченої. 

При диференціації правового регулювання пенсійних відносин, констатує 

Ю.В. Васильєва, варто виходити із двох базових положень: 1) зв'язку норм 

пенсійного забезпечення із суспільно-корисною діяльністю і 2) необхідності 

обліку в цих нормах особливостей і потреб самих забезпечуваних [56, с. 76]. 

Враховуючи зазначене, вчена вважає, що всі підстави для диференціації пенсійних 
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норм варто розділити на об'єктивні та суб'єктні. Таким чином, розділивши, як і 

більшість науковців, критерії диференціації пенсійних норм на дві групи: 

об’єктивні й суб’єктні, Ю.В. Васильєва до першої групи відносить підстави, які 

дозволяють застосовувати спеціальне правове регулювання до суб'єкта 

пенсійних відносин незалежно від його суб'єктної якості, але, як правило, вони 

пов'язані з характеристикою його суспільно-корисної діяльності. Друга група 

підстав, на відміну від першої, витікає із суб'єктних особливостей 

забезпечуваного контингенту [56, с. 76]. Крім того, дослідниця у кожній із 

визначених груп, у свою чергу, виділяє родові підстави диференціації, зокрема, 

серед об’єктивних вона виділяє шість родових груп (родів), водночас деякі із 

визначених родових груп мають свої види. 

Отже, першу родову групу серед об'єктивних підстав диференціації, на 

думку вченої, визначають особливості функціональних завдань працівників. В 

пенсійному забезпеченні ці особливості проявляються, по-перше, в установленні, 

в деяких ситуаціях, понижених вимог до віку, по-друге, у відмінних умовах 

призначення пенсій за вислугу років. 

Друга об'єктивна підстава диференціації пенсійних норм пов'язана з 

особливостями умов праці. Йдеться про сукупність шкідливих, важких, 

небезпечних для здоров'я й працездатності громадянина характеристик 

виробничого середовища. Саме такі умови праці більшість вітчизняних і 

зарубіжних дослідників виділяють як найбільш значимий критерій 

диференціації. 

Третя об'єктивна підстава для диференціації пов'язана з особливостями 

території, на якій протікала суспільно-корисна діяльність (можна говорити про 

територіальну диференціацію). Цей критерій дає підстави для визначення 

спеціальних правил для осіб, які працювали в районах Крайньої Півночі й 

прирівняних до них місцевостях, а також для громадян  переселенців з інших 

країн тощо. 

Четверта підстава для об'єктивної диференціації пенсійних норм 

визначається характером зв'язку між працівником і роботодавцем. Так, особливі 
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правила обчислення загального трудового стажу встановлені для громадян, які 

працювали в організаціях сезонних галузей промисловості, а також на водному 

транспорті в навігаційний період. 

П'ята підстава об'єктивної диференціації обумовлена роботою, а в деяких 

випадках і проживанням громадян у регіонах, що зазнали впливу екологічних 

лих і катастроф (постраждали від радіаційного забруднення)  – регіональна 

диференціація.  

Шоста об'єктивна підстава диференціації пенсійних норм пов'язана із 

причетністю громадян до подій Великої Вітчизняної війни… . Вона 

проявляється як у встановленні особливих умов призначення пенсій, так і в 

більш високих розмірах виплат [57, с. 39-47].  

Підстави для суб'єктної диференціації, на думку Ю.В. Васильєвої, 

систематизувати складніше, ніж об'єктивні фактори, тому що відповідні обставини 

досить різнорідні. Так, сучасне пенсійне законодавство Росії містить щонайменше 

15 підстав такої диференціації.  

Першою найважливішою обставиною, що визначає застосування спеціальних 

правил пенсіонування за суб'єктною ознакою, є стать пенсіонера. Інші суб'єктні 

фактори Ю.В. Васильєва розділяє на три групи: 1) залежно від рівня соціальної 

захищеності пенсіонера; 2) залежно від наявності в громадянина особливих 

заслуг перед державою й суспільством; 3) у зв'язку із застосуванням раніше до 

громадянина необґрунтованих примусових заходів [57, с. 39-47]. На наш погляд, 

така класифікація критеріїв диференціації у пенсійному забезпеченні має певну 

логіку та заслуговує на схвалення, адже автору вдалося чітко систематизувати їх 

за двома ознаками, а саме: залежністю чи незалежністю від особи. Проте 

виникають і окремі зауваження щодо запропонованої класифікації. На нашу 

думку, виділення автором шість родових груп є надмірним для класифікації 

диференціючих критеріїв. Так, наприклад, такі критерії, як особливості 

функціональних завдань працівників і особливі умови праці – реально 

відображають критерій «характер і умови праці»; особливість території, на якій 

протікала суспільно-корисна діяльність, і проживання громадян у регіонах, що 
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зазнали впливу екологічних лих і катастроф, доцільно об’єднати в критерій – 

особливість території, де проходила трудова діяльність; а такі критерії, як 

причетність громадян до подій Великої Вітчизняної війни (Ю.В. Васильєва 

відносить до об’єктивних критеріїв) і наявність у громадянина особливих 

заслуг перед державою й суспільством – (суб’єктивний критерій) – доцільно 

було б об’єднати в один критерій – правовий статус громадян. 

Варто відзначити, що більшість українських науковців виражає 

співзвучну наукову позицію щодо визначення і класифікації критеріїв 

диференціації у пенсійному забезпеченні. Так, вітчизняний вчений-правник 

професор І.М. Сирота в своїх працях до найбільш характерних ознак (підстав) 

диференціації соціальних виплат, відносить такі: умови праці, характер 

трудової діяльності і служби, страхові ризики, ступінь і причина втрати 

працездатності, розмір заробітної плати. Вчений відзначає, що норми пенсійного 

забезпечення вище у тих працівників, що були зайняті в підземних роботах, на 

роботах з особливо шкідливими й особливо тяжкими умовами праці, у 

військовослужбовців і працівників органів внутрішніх справ, державних 

службовців і науковців. Підвищення пенсій передбачене у законодавстві і для 

інвалідів війни в залежності від групи інвалідності, а також сім'ям загиблих 

військовослужбовців та деяких категорій громадян [413, с. 69].  

Б.І. Сташків також підтверджує широке застосування диференціації у 

соціальному забезпеченні, що суттєво впливає на його рівень. Вчений вважає, що 

нормативні акти передбачають диференціацію видів, умов і рівня (норм) 

забезпечення залежно від низки соціально-значимих обставин, що 

характеризують, зокрема, суб'єктивні властивості особи та її сім'ї (стать, вік, 

сімейний стан, наявність утриманців тощо), трудову діяльність (тривалість 

трудового (страхового) стажу, розмірі заробітної плати), характер зазначеної 

діяльності (зайнятість на підземних роботах, роботах з особливо шкідливими й 

особливо важкими умовами праці, специфіка професії), місцевість, де живе 

людина (гірські населені пункти), нужденність [468, с. 135].  
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Дослідниця Н.Б. Болотіна неодноразово акцентувала увагу на застосуванні 

різних критеріїв диференціації, за якими здійснюється спеціальне правове 

регулювання пенсійного забезпечення. На її думку, диференціація проявляється 

залежно: від віку, статі, кількості дітей, виду суспільно корисної діяльності, 

тривалості трудового (страхового) стажу, розміру попереднього заробітку, 

проживання на особливих територіях, майнового становища тощо [40, с. 196]. 

Аргументуючи принцип диференціації умов та рівня соціального захисту в 

іншій праці, вчена цілком доречно стверджує, що принцип диференціації дає 

змогу коригувати індивідуальну міру споживання з урахуванням зазначених 

критеріїв [40, с. 133]. Очевидність і доцільність більшості означених цими 

науковцями критеріїв диференціації пенсійного забезпечення підтверджує й 

професор В.В. Жернаков [114, с. 22]. 

Отже, українські науковці у своїх дослідженнях обґрунтовують точку 

зору, яка в пострадянській юридичній науці у дослідженні даного питання є 

домінуючою. Аналіз наукових праць показує, що більшість вітчизняних і 

зарубіжних дослідників фактично визначають аналогічні критерії, а одним із 

найбільш значимих критеріїв диференціації виділяють важкі і шкідливі умови 

праці. Ми також вважаємо, що особливе виділення даного критерію 

диференціації в пенсійному законодавстві України є найбільш доцільним, 

оскільки у порівнянні з цим критерієм інші чинники, що визначають 

диференціацію правового регулювання пенсійного забезпечення залежно від 

умов праці, мають дещо менше значення. 

На наш погляд, серед сучасних українських дослідників найбільш 

ґрунтовно критерії диференціації пенсійного забезпечення охарактеризував 

М.Д. Бойко. На його думку, найхарактернішими ознаками (авт. критеріями) для 

диференціації підстав надання того чи іншого виду соціального забезпечення є: 

1) характер та умови трудової діяльності; 2) тривалість трудового (страхового) 

стажу; 3) стать – зниження жінкам пенсійного віку і стажу; 4) категорія 

працівників; 5) правовий статус громадян; 6) тяжкість інвалідності та причини її 
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настання; 7) розмір заробітку та розмір внесків до Пенсійного фонду та фондів 

соціального страхування [38, с. 56-57]. 

Можна погодитися з більшістю визначених М.Д. Бойко критеріїв, 

оскільки вони є певним узагальненням поглядів вчених на класифікацію 

критеріїв диференціації та охоплюють практично всі можливі випадки 

диференціації правового регулювання пенсійного забезпечення (але це не 

виключає появи в майбутньому інших підстав для диференціації). Проте така 

класифікація критеріїв, хоч і є достатньо повною, в окремих елементах 

залишається дискусійною. Наприклад, визначення такого критерію 

диференціації, як категорія працівників, вважаємо не зовсім коректно 

сформульованим критерієм, оскільки поняття – категорія працівників можна 

вжити і в інших вказаних в класифікації критеріях. На нашу думку, доцільніше 

було б визначити даний критерій диференціації як: специфіка професії, 

(працівники з підвищеною в порівнянні із суспільно-нормальною 

інтенсивністю праці). Звичайно, питання вибору критеріїв диференціації не 

належить до простих, а деякий різнобій у точках зору дослідників щодо 

визначення критеріїв у пенсійному забезпеченні обумовлений, в першу чергу, 

різними підходами до їх визначення і класифікації. 

Варто відзначити, що окрім визначених вченими критеріїв часто 

виділяються й інші критерії диференціації в пенсійному забезпеченні. Це, 

зокрема, причина припинення трудових або державно-службових відносин, 

наявність заслуг перед державою, ступінь втрати здоров'я, нездатність до 

самообслуговування й ін. У відносинах із соціального забезпечення окремих 

категорій громадян використовуються й деякі спеціальні критерії 

диференціації. Наприклад, такими критеріями, як відзначає Н.В. Антип’єва, 

можуть бути: підстави призову на військову службу й військове звання для 

військовослужбовців; сумарна ефективна доза опромінення для осіб, що 

постраждали внаслідок ядерних випробувань на Семипалатинському полігоні 

[12].  
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Вважаємо, що сформульовані науковцями критерії диференціації 

достовірно визначають доцільність і необхідність диференційованого 

регулювання пенсійного забезпечення. 

Проаналізувавши та узагальнивши наукові позиції широкого кола 

авторитетних вчених щодо визначення і класифікації критеріїв диференціації 

правового регулювання пенсійного забезпечення, вважаємо доцільним 

визначити наступні критерії диференціації, які суттєво впливають на 

формування сучасного пенсійного законодавства України: 

– характер та умови праці;  

– особливість території, де проходила трудова діяльність; 

– тривалість страхового (трудового) стажу чи спеціального стажу 

(вислуги років);  

– суб'єктивні властивості особи та її сім'ї; 

– специфіка професії працівників; 

– правовий статус громадян; 

– група інвалідності та причини її настання; 

– розмір попереднього заробітку та розмір внесків до Пенсійного фонду 

України.  

У свою чергу, визначені критерії диференціації, що застосовуються у 

пенсійному законодавстві України, доцільно розділити на дві основні групи: на 

об’єктивні (умови та характер праці, специфіка професії) і суб’єктивні (вік, 

стать, фізіологічні особливості організму). Така класифікація критеріїв 

диференціації, на наш погляд, є соціально-виправданою і найбільш прийнятною 

у сучасному праві соціального забезпечення, саме за цими критеріями 

здійснюється диференціація в пенсійному забезпеченні. Охарактеризуємо більш 

детальніше сутність визначених нами критеріїв диференціації. 

Характер та умови праці. В законах України, визначені окремі види 

пенсій, що призначаються раніше загальновстановленого пенсійного віку, 

залежно від юридичних фактів, узагальнених під поняттями «характер» і 

«умови» праці – це пільгові пенсії за віком і пенсії за вислугу років. Так, згідно 
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з нормами Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування», умови призначення пенсій працівникам, зайнятим на підземних 

роботах, роботах із шкідливими та особливо важкими умовами праці суттєво 

відрізняються від умов призначення пенсій осіб, які працюють на роботах із 

звичайними умовами праці, вони мають пільги щодо пенсійного віку та 

тривалості страхового (трудового) стажу. Найсуттєвіші пільги щодо пенсійного 

забезпечення визначені працівникам, зайнятим повний робочий день на 

роботах, віднесених до Списку № 1 виробництв, робіт, професій, посад і 

показників, затверджених Кабінетом Міністрів України та за результатами 

атестації робочих місць. Відповідно до ст. 114 цього Закону, вказані працівники 

мають право на пенсію за віком: чоловіки після досягнення 50 років і при 

загальному стажі роботи не менше ніж 25 років, з них не менше ніж 10 років на 

зазначених роботах; жінки після досягнення 50 років і при загальному стажі 

роботи не менше ніж 20 років, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених 

роботах. У даному випадку має місце зниження пенсійного віку до 10 років та 

зниження вимоги до страхового стажу до 15 років [359]. А окремі категорії 

працівників, мають право на пенсію незалежно від віку, якщо вони були зайняті 

на визначених у Законі роботах не менше 20-25 років. Подібний механізм 

надання пенсійних пільг законодавцем визначений і особам, зайнятим повний 

робочий день на роботах, віднесених до Списку № 2, а також для тих кому 

передбачені законом пенсії за вислугу років.  

Таким чином, враховуючи такий критерій, як характер та умови праці, 

держава гарантує пільгове забезпечення для працівників тих підприємств та 

галузей економіки, в яких в силу об’єктивних причин немає можливості 

ліквідувати негативні фактори і тим самим покращити умови праці.  

Особливість території де проходила трудова діяльність. Диференціація 

по даному критерію проявляється відносно тих осіб які працювали і 

проживають на території гірських населених пунктів, зокрема, їх розмір пенсій 

збільшується на 20 відсотків [370].  

Наступний критерій диференціації в пенсійному забезпеченні, зазначений 
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нами як тривалість страхового (трудового) стажу чи спеціального стажу 

(вислуги років). У чинному пенсійному законодавстві важливу роль відіграє оцінка 

трудового внеску особи, оскільки більшість видів пенсійного забезпечення, також 

їх розмір законодавцем поставлено в залежність не стільки від наявності 

страхового стажу, а, насамперед, від його тривалості. Варто вказати на таку 

особливість, – згідно з пунктом 4 ст. 24 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування», трудовий стаж як умова пенсійного забезпечення 

застосовується тільки до набрання чинності цим законом, а з 1 січня 2004 р. 

юридичне значення в пенсійному забезпеченні має страховий стаж. Трудовий 

стаж (в сучасних умовах страховий стаж) в юридичному складі, який викликає 

динаміку пенсійного правовідношення у зв’язку з забезпеченням по старості, є 

як правоутворюючим, так і правозмінюючим юридичним фактом [477, с. 40]. 

Однією з обов’язкових умов призначення пенсій у солідарній пенсійній 

системі є наявність страхового стажу певної тривалості, кожний місяць якого 

впливає на розмір коефіцієнту страхового стажу, а тим самим і на розмір пенсії. 

Зокрема, право на пенсію за віком виникає при досягненні визначеного віку і 

наявності у громадян по 31 грудня 2017 року –15 років страхового 

стажу (починаючи з 1 січня 2018 року – не менше 25 років, а починаючи з 1 

січня 2028 року – не менше 35 років) [342]. Якщо час дії трудового 

правовідношення повністю не відповідає тривалості страхового стажу, 

необхідного за законом для призначення пенсії в повному обсязі (для чоловіків 

35 років, а для жінок 30 років), то у суб'єктів виникає право на отримання пенсії 

не в повному розмірі (вони мають право на отримання пенсії пропорційно 

наявному у них трудовому стажу, виходячи з мінімального розміру пенсії за 

віком). 

Законом також закріплено право на пенсію за вислугу років артистам 

театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і 

колективів. Цій категорії працівників встановлений стаж творчої діяльності від 

20 до 35 років. 
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Аналізуючи четвертий із визначених нами критеріїв – суб'єктивні 

властивості особи та її сім'ї, насамперед, варто відзначити, що в пенсійному 

законодавстві стать особи завжди була і зараз залишається суттєвим фактором 

диференціації. Так, при призначенні пільгових пенсій за віком і пенсій за 

вислугу років пенсійний вік жінок і стаж ще залишається нижчими ніж у 

чоловіків, а при визначенні розміру мінімальної пенсії за віком, для жінок 

зменшена вимога до наявності страхового стажу на 5 років (для жінок стаж 

визначено – 30 років, а для чоловіків – 35 років). 

Вплив у пенсійному забезпеченні визначеного нами критерію, 

підтверджують і такі приклади: при наявності утриманців до пенсій за віком і 

пенсій по інвалідності, непрацюючим пенсіонерам призначаються надбавки; 

одиноким пенсіонерам, які за висновком медичної установи потребують 

постійного стороннього догляду, також нараховується надбавка до пенсії на 

догляд за ними. 

Вирівнювання в сучасних умовах пенсійного віку чоловіків і жінок 

вважаємо прийнятним кроком законодавця у реформуванні пенсійної системи. 

Проте, ми передбачаємо можливість розходження в пенсійному віці між 

чоловіками й жінками. Ми вважаємо, що диференціація правового регулювання 

пенсійного забезпечення жінок за цим критерієм необхідна тільки в результаті 

специфічних життєвих обставин біосоціального походження, властивих 

винятково жінкам. Це факт материнства та їх внесок у розвиток і виховання 

дітей. У такому випадку диференціація пенсійного забезпечення жінок зовсім 

не буде дискримінаційним обмеженням прав чоловіків, скоріше навпаки, 

підтверджує соціальну рівноправність чоловіків і жінок. 

Специфіка професії працівників виступає окремим критерієм 

диференціації. Спеціальними законами передбачене більш пільгове ніж на 

загальних підставах пенсійне забезпечення для працівників з підвищеною в 

порівнянні із суспільно-нормальною інтенсивністю праці (працівники поліції, 

військовослужбовці). Разом з тим умови та порядок призначення цих пенсій 

для кожної категорії неоднакові, а, більше того, суттєво відрізняються. Слід 
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відзначити, що до внесених змін у спеціальні закони, багатьом категоріям 

чиновників пенсія призначалася в розмірі до 90 % заробітної плати (а 

призначена раніше пенсія, й після відміни низки спеціальних законів, у таких 

відсотках виплачується й дотепер), коли значна більшість пенсіонерів отримує 

пенсію значно менше ніж 50 % заробітної плати. 

Суттєва відмінність проявляється і при призначенні пенсій у зв’язку з 

втратою годувальника, оскільки на реалізацію права на цей вид пенсійного 

забезпечення впливає професія працівника (визначає закон застосовування), що 

в свою чергу впливає на розмір пенсії. Так, відповідно до норм Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсія на одного 

непрацездатного члена сім’ї становить – 50 % від пенсії за віком померлого 

годувальника (близько 20 – 25 % заробітку), тоді як за нормами Закону України 

«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких 

інших осіб» на одного непрацездатного члена сім’ї (в залежності від причини 

смерті годувальника) – 30 та – 70 % грошового забезпечення [358]. А 

призначені пенсії відповідно до норм законів «Про наукову і науково технічну 

діяльність» та «Про прокуратуру» виплачуються відповідно – 40 % пенсії 

наукового (науково-педагогічного) працівника [350, с. 165] та – 60 % на одного 

утриманця від заробітної плати прокурорського працівника [367]. 

На наш погляд, суть даного критерію у тому, що виокремлення деяких 

категорій працівників у пенсійному забезпеченні повинне бути зв'язане не 

тільки й не стільки з характером їх професії, скільки з визнанням державою 

особливої ролі результатів їх діяльності для суспільства. 

Правовий статус громадян. Застосування у законодавстві даного 

критерію передбачає встановлення істотних пільг у пенсійному забезпеченні 

особам, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи, особам, які мають 

статус ветерана війни та праці, тим особам, які мають особливі заслуги перед 

державою тощо.  

Наприклад, пенсія за особливі заслуги встановлюється (авт. як надбавка) 

до розміру пенсії, на яку має право особа згідно із Законом України «Про пенсії 
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за особливі заслуги перед Україною» у розмірі від 20 до 40 відсотків 

прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність. Ця 

пенсія збільшує розмір пенсії. Утім, і в нормах цього Закону законодавцем 

закладені певні преференції залежно від виду заслуг особи [355], що також 

підтверджує диференціацію. 

Група інвалідності та причини її настання. Відповідно до норм чинного 

законодавства пенсії по інвалідності диференціюються залежно від групи 

інвалідності, які встановлюються МСЕК, причини інвалідності, тривалості 

страхового стажу (при інвалідності від загального захворювання). 

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» особи, визнані інвалідами, мають право на пенсію по 

інвалідності, залежно від групи інвалідності, за наявності (враховується вікова 

група) такого страхового стажу на час настання інвалідності або на день 

звернення за пенсією: для інвалідів I групи – від 1 до 10 років; для інвалідів II 

та III груп – від 1 до 14 ровів. У разі настання інвалідності внаслідок трудового 

каліцтва чи професійного захворювання пенсія, взагалі, призначається 

незалежно від наявного страхового (трудового) стажу. 

Розмір пенсії по інвалідності також диференціюється і призначається в 

таких розмірах: інвалідам I групи – 100 відсотків пенсії за віком; інвалідам II 

групи – 90 відсотків пенсії за віком; інвалідам III групи – 50 відсотків пенсії за 

віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 цього Закону [342]. 

Суттєво впливає причина інвалідності на розмір пенсії по інвалідності 

військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів 

внутрішніх справ. Так, пенсії призначаються в таких розмірах: а) особам з 

інвалідністю внаслідок війни I групи – 100 процентів, II групи – 80 процентів, 

III групи - 60 процентів відповідних сум грошового забезпечення (заробітку); 

б) іншим особам з інвалідністю I групи – 70 процентів, II групи – 60 

процентів, III групи – 40 процентів відповідних сум грошового забезпечення 

[358].  
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І останній із визначених нами критеріїв – розмір попереднього заробітку 

та розмір внесків до Пенсійного фонду України. Одним із основних факторів, 

що впливає на розмір пенсії, є заробітна плата, а також розмір внесків до 

Пенсійного фонду. Варто відзначити, що зміни, внесені законодавцем до ст. 28 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», 

збільшили залежність призначення мінімального розміру пенсії від наявності 

страхового стажу, підтверджують про надання законодавцем переваги при 

визначенні розміру пенсії страховому стажу. Такі зміни демонструють 

посилення системи пенсійного страхування, в основі якої лежить залежність 

розміру пенсії від здійснених внесків до страхових фондів (у нашому випадку 

відрахування до бюджету Пенсійного фонду).  

Вважаємо, що даний критерій диференціації істотно проявиться на 

пенсійних виплатах після впровадження другого рівня пенсійної системи – 

накопичувальної системи загальнообов’язкового пенсійного страхування та 

розвитку третього рівня – системи недержавного пенсійного забезпечення. 

У контексті порушеної проблематики доречно звернути увагу ще й на 

таку особливість критеріїв диференціації як те, що окремі критерії, у певній 

мірі, проявляються в правових нормах як однієї, так і іншої галузі права, але з 

урахуванням специфіки галузевого регулювання. Так, критерії, які визначають 

диференційоване регулювання у трудовому праві і праві соціального 

забезпечення, мають наявну між ними схожість. Наприклад, ознака статі 

широко застосовується у трудовому законодавстві, зокрема, законодавцем 

визначаються особливості правового регулювання праці для жінок (причому 

всередині цієї групи працівників окремо виділяються вагітні жінки). У праві 

соціального забезпечення належність до певної статі суттєво впливає на 

реалізацію права на пенсійне забезпечення, що проявляється у більш низькому 

пенсійному віці при призначенні пільгових пенсій за віком та у меншому 

страховому стажі для жінок у порівнянні з чоловіками при визначенні права на 

мінімальну пенсію. Інший приклад, жінки, які мають 5 і більше дітей, у 

порівнянні з іншими жінками, мають більші пенсійні пільги.  
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Підсумовуючи можна зробити висновок, що в чинному пенсійному 

законодавстві, застосовуються різноманітні критерії диференціації. Вони 

впливають на визначення підстав виникнення права на той чи інший вид пенсії 

і проявляються у врахуванні трудового внеску працівника, характері і 

тривалості його трудової діяльності, періоді страхового стажу й розмірі 

сплачених внесків до Пенсійного фонду, проживанні на особливих територіях 

тощо. Саме наявність означених нами критеріїв, які об'єктивно впливають і 

визначають відмінності в умовах реалізації права на пенсійне забезпечення 

потребують відображення в нормах права. Тільки ці критерії повинні визначати 

реальну диференціацію в умовах пенсійного забезпечення.  

При цьому варто враховувати, що критерії, які лежать в основі 

диференціації, є одночасно і суспільними категоріями, оскільки держава 

враховує соціально-економічне значення цих критеріїв і надає їм 

вирішального значення при формуванні пенсійного законодавства, Також 

важливо розуміти, що специфіка відносин, які регулюються правом 

соціального забезпечення, обумовлена економічною природою і виражається в 

їх розподільчому характері. Об'єктивна реальність при законодавчому 

закріпленні міри споживання соціальних благ вимагає враховувати не тільки 

потреби людини, але економічні можливості держави [502, с. 401]. 

Звичайно, сьогодні забезпечити кожного громадянина належними 

соціальними благами (зокрема й гідною пенсією) справедливо і в належному 

обсязі держава неспроможна, і тільки поєднавши в регулюванні пенсійних 

відносин єдині начала й диференційований підхід (який має проявлятися в 

правових нормах з урахуванням обґрунтованих критеріїв диференціації), вона в 

перспективі зможе реалізувати одну зі своїх основних задач – забезпечити гідне 

життя мільйонів громадян-пенсіонерів. 
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Висновки до Розділу ІІ 

1. В Україні пенсійне забезпечення здійснюється за двома напрямками: на 

загальних умовах – при досягненні загальновстановленого пенсійного віку та 

наявності відповідного страхового (трудового) стажу; і на спеціальних 

(пільгових) умовах – як правило, за умови зниженого пенсійного віку та при 

наявності страхового стажу або вислуги років меншої, ніж для призначення 

пенсій на загальних умовах, а також більш пільгових умовах нарахування 

розмірів пенсії та їх перерахунку. 

2. Категорія диференціація у пенсійному забезпеченні багатогранне 

правове явище, вона: вдосконалює процес правового регулювання пенсійного 

забезпечення, підвищує його ефективність. Диференціація, перш за все, 

відображає специфіку правового регулювання забезпечення певних категорій 

осіб з урахуванням їх особливостей, обумовлених як об'єктивними даними 

(тобто незалежними від особи працівника), так і суб'єктивними (залежними від 

індивідуальності конкретної особи чи стану сім'ї). 

Диференціації властиві мотиви і цілі. Мотиви диференціації 

проявляються через пільги, які закріплюються в спеціальних правових нормах. 

Пільги спонукають мотивують) певні групи населення чи окремих осіб заради 

них робити вибір, виступають у пенсійному забезпеченні мотивами 

диференціації. Застосування диференціації у пенсійному забезпеченні має 

суттєве значення, оскільки вона, закріплюючи переваги чи встановлюючи певні 

обмеження, забезпечує рівність при реалізації права на пенсію. Обґрунтована 

диференціація у пенсійному законодавстві дає можливість державі забезпечити 

рівність захисту інтересів усіх членів суспільства. Під рівністю у пенсійному 

забезпеченні необхідно розуміти вимогу однакового ставлення до осіб, які 

перебувають у рівних або подібних ситуаціях, і вимогу відмінного ставлення до 

осіб, які перебувають у різних ситуаціях.  

3. Єдність правового регулювання пенсійного забезпечення визначається 

загальними нормами, які встановлюють єдині умови пенсіонування, 

характеризується спільністю принципів і спільністю вихідних, основних 
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позицій, для призначення всіх видів пенсійних виплат. Варто відзначити, що на 

сучасному етапі прослідковується тенденція до зближення в умовах пенсійного 

забезпечення, до посилення єдиних підходів до регулювання пенсійних 

правовідносин.  

4.  Уніфікація для пенсійного забезпечення має істотне значення,  позаяк 

усуває не завжди виправдані  розходження у змісті норм, спрощує нормативний 

матеріал, забезпечує його гармонійне застосування. Цей процес дозволяє 

спростити нормативний матеріал, забезпечити його однакове застосування 

шляхом усунення не завжди виправданих розходжень у змісті норм та сприяє 

утвердженню єдиних начал у регулюванні правовідносин. Безперечно, 

позитивні сторони уніфікації достатньо вагомі і їх слід брати до уваги при 

проведенні роботи по вдосконаленню пенсійного законодавства.  

Єдність правового регулювання знаходиться в органічному зв’язку з 

уніфікацією законодавства. Незважаючи на те, що уніфікація, єдність і 

диференціація є відмінними, а часом і протилежними категоріями у процесі 

паротворення – саме завдяки їх взаємодії і проявляються позитивні напрями в 

законотворчості.  

5. Дискримінацією у пенсійному забезпеченні ми можемо вважати ті 

випадки, коли спеціальні норми, що регулюють призначення пенсій окремим 

категоріям працівників, виходять за межі допустимої диференціації, визначеної 

в загальних нормах пенсійного законодавства. Дискримінаційними варто 

вважати норми, що не відображають особливості тяжких і шкідливих умов 

праці, не обумовлені особливою турботою держави про осіб, що потребують 

підвищеного соціального захисту, не продиктовані необхідністю забезпечення 

інтересів держави. Дискримінація – це переваги або обмеження, встановлені 

відносно певних категорій осіб при реалізації права на пенсійне забезпечення, 

не пов'язані з об'єктивними і обґрунтованими причинами.  

Диференціація є способом правового регулювання пенсійного 

забезпечення, що дозволяє окремим категоріям працівників нарівні з іншими 

особами реалізувати своє право на пенсію, тим самим забезпечується 
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справедлива рівновага між охороною інтересів суспільства й повагою прав і 

свобод людини, а дискримінація є способом незаконного обмеження здійснення 

такого права, що спричиняє фактичну нерівність у пенсійному забезпеченні. 

6. У чинному пенсійному законодавстві застосовуються різноманітні 

критерії диференціації. Вони впливають на визначення права на той чи інший 

вид пенсії і проявляються у врахуванні трудового внеску працівника, характері 

і тривалості його трудової діяльності, періоді страхового стажу й розмірі 

сплачених внесків до Пенсійного фонду, проживанні на особливих територіях 

тощо. Тільки критерії, які об'єктивно впливають і визначають відмінності в 

умовах реалізації права на пенсійне забезпечення потребують відображення в 

нормах права і тільки такі критерії повинні визначати диференціацію в умовах 

пенсійного забезпечення.  

Критерії, що лежать в основі диференціації пенсійного забезпечення, є 

одночасно і суспільними категоріями, оскільки держава враховує соціально-

економічне значення цих критеріїв і надає їм вирішальне значення при 

формуванні пенсійного законодавства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



191 
 

РОЗДІЛ ІІІ. РЕАЛІЗАЦІЯ ЄДНОСТІ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПРАВОВОГО 

РЕГУЮВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ПЕНСІЙНІЙ 

СИСТЕМІ УКРАЇНИ 

 

3.1. Поняття та класифікація видів пенсій 

 

Пенсійне забезпечення в будь-якій країні – це сфера життєво важливих 

інтересів людини, суспільства і держави, а його якісні та кількісні 

характеристики демонструють рівень соціального економічного і правового 

розвитку держави.  

Право громадян на матеріальне забезпечення в старості, у разі повної, 

часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника 

визначене у ст. 46 головного закону держави – Конституції України [179]. Це 

конституційне право гарантується створеною в державі розгалуженою 

системою соціального забезпечення, важливою складовою якої є пенсійне 

забезпечення, яке на даний момент проходить активну стадію реформування.  

Як галузь вітчизняного права, право соціального забезпечення здійснює 

регулювання надзвичайно важливої сфери суспільних відносин. Це відносини 

щодо формування різних соціальних фондів, призначення пенсій та різного 

виду допомог, надання соціальних пільг і соціального обслуговування. У цьому 

переліку особливе місце займають відносини з пенсійного забезпечення, 

оскільки вони торкаються інтересів мільйонів громадян України – отримувачів 

пенсій. У кінцевому ж результаті, пенсійне забезпечення стосується всього 

населення країни. Тому цілком слушно зауважує С.М. Прилипко, що пенсійні 

правовідносини посідають особливе, центральне місце в соціальному 

забезпеченні та є ядром відносин із соціального забезпечення [324, с. 156-157].  

Наука права соціального забезпечення, як і будь-яка галузева наука, 

користується певною системою понять без яких неможливо одержати 

достовірні знання про об’єкт дослідження, оцінити його сучасний стан і 

виявити напрямки розвитку на найвіддаленішу та найближчу перспективу. 
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Належно обґрунтовані дефініції дають об’єктивно правильну уяву про предмет 

цієї науки, а її розвиток завжди пов'язаний саме з удосконаленням цього 

понятійного апарату, також від якості і точності понять значною мірою 

залежить дотримання законності. Тому, певна річ, сьогодні важливим постає 

питання перегляду деяких положень, що становлять як теоретичний, так і 

практичний інтерес для науки права соціального забезпечення, зокрема, аналіз 

таких категорій як пенсія та класифікація її видів, формування нової системи 

пенсійного забезпечення, поєднання єдиних і відмінних правил пенсіонування 

як результат єдності та диференціації правового регулювання пенсійного 

забезпечення. У цьому сенсі, цілком резонним є судження професора 

Н.М. Хуторян, що потребують свого переосмислення і теоретичні надбання 

юридичної науки в галузі права соціального забезпечення, необхідно 

удосконалити категоріальний апарат, який вироблений як науковцями, так і 

законодавцем, оскільки такі поняття, як пенсійне забезпечення, пенсія, 

утримання та інші, засновані на старих концепціях, без врахування реальних 

ринкових відносин [528, с. 4]. Звичайно, для науки права соціального 

забезпечення однією з базових категорій було і залишається поняття пенсія. У 

зв’язку з зазначеним вважаємо, що сьогодні існує об’єктивна необхідність 

уточнення змісту та нове осмислення понятійної категорії пенсія, яка є 

вихідним, базовим явищем для подальших теоретичних побудов і практичних 

перетворень у пенсійному забезпеченні, адже чітко сформульована дефініція 

пенсії, яка розкриватиме її сутність, сприятиме розвитку галузевого 

законодавства та формуванню чіткої системи пенсійного забезпечення. 

На кожному із етапів розвитку науки права соціального забезпечення 

вченими пропонувалися різні варіанти дефініції пенсії в яких виділялися 

характерні якості, притаманні цьому виду забезпечення. 

В юридичній літературі радянського періоду, виходячи з аналізу норм 

радянського права, першим серед науковців (ще в 50-ті роки ХХ ст.) поняття 

пенсії, сформулював Є.І. Астрахан. Вчений зазначав, що пенсія – це періодичні 

виплати, які здійснюються для матеріального забезпечення громадян у зв’язку 
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зі старістю, інвалідністю, вислугою років чи у зв’язку зі смертю годувальника 

[455, с. 339]. В.А. Ачаркан, доповнює визначення ще двома суттєвими 

ознаками. На його думку, пенсія – це грошове утримання, вона призначається 

за минулу працю чи іншу суспільно-корисну діяльність і є постійним і 

основним джерелом засобів існування [23, с. 58]. Зі змісту дефініції очевидно, 

що вчений не вважав, що пенсія – це заробітна плата ні у вузькому розумінні 

цієї категорії, а тим більше – ні в тому сенсі, в якому визначається сьогодні 

заробітна плата у 1 ст. Закону України «Про оплату праці» [354].  

У свою чергу, один із фундаторів галузевої науки права соціального 

забезпечення В.С. Андрєєв, у сформульованій ним дефініції пенсії, акцентував 

увагу, що це особливий вид забезпечення [6, с. 124]. Важливо відзначити, що 

разом з напрацюванням дефініції пенсії, професор В.С. Андрєєв застосував й 

інший спосіб визначення суті і змісту пенсії, а саме визначив її найбільш 

характерні ознаки. На думку вченого, пенсії відповідають трьом ознакам, вони 

надаються: а) тим, хто працює або займається іншим видом діяльності в 

інтересах соціалістичного суспільства і всього народу; б) в старості і при 

непрацездатності замість винагороди за працю; в) із коштів національного 

доходу без будь-яких відрахувань із заробітку працездатних [6, с. 122]. На наш 

погляд, з третьою ознакою, наведеною вченим, погодися досить важко, 

оскільки прямих відрахувань із заробітної плати на виплату пенсії в той час не 

було, а заробітна плата працівника складала лише незначну частину тієї 

додаткової вартості, що ним створювалася. Вважаємо, що більш за все ця 

ознака пенсії носила ідеологічний відтінок і цілком відповідала духу 

соціалістичної держави радянського зразка. 

При формулюванні дефініції пенсії радянськими вченими-правниками, 

які представляли галузеву науку, була введена така ознака пенсії, як 

аліментарність [451, с. 28]. Такої точки зору, зокрема, дотримувався І.В. Гущин 

[92, с. 40]. В основу поняття пенсії вчений заклав такі ознаки: аліментарність 

пенсії, періодичність виплати (щомісячно), залежність розміру від колишнього 

заробітку і тривалості трудового стажу, а також вказав на умови її призначення. 
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Важливим у сформульованій вченим дефініції є визначення джерела 

фінансування – це кошти держави і колгоспів, що накопичувалися у 

спеціальних фондах. У визначенні пенсії, яке запропонувала Р.І. Іванова, 

відслідковується певна схожість з вище проаналізованими дефініціями, разом з 

тим вчена вводить таку ознаку пенсії, як особливі заслуги перед державою [138, 

с. 143], тим самим, розширює коло ознак, що характеризують суть цього 

правового явища. Власний погляд на призначення пенсії сформулював 

В.Ш. Шайхатдинов. Вчений писав, що: пенсія призначається з урахуванням 

трудового внеску громадянина й соціального фактору, виплачується замість 

оплати за працю або на додаток до неї, обчислюється із заробітку і є джерелом 

засобів існування пенсіонера [539, с. 71]. 

Таким чином, у сформульованих дефініціях пенсії науковці визначають 

характерні ознаки, що розкривають її правову природу, зокрема, вказується на: 

регулярність, систематичність, періодичність виплати, її соціально-

аліментарний характер, як основне джерело засобів для існування, уточняється 

перелік страхових випадків із настанням яких вони призначаються тощо. У 

наведених дефініціях вчені включили в поняття пенсії ознаки, які витікали з 

аналізу радянського пенсійного законодавства, проте й сьогодні вони можуть 

розглядатися як базові для загального визначення дефініції пенсії. 

У сучасних дослідженнях, розуміння вченими поняття пенсії зазнало 

істотних змін, спостерігаються нові підходи при визначенні дефініції пенсії, 

виділяються нові її ознаки. Так, у наведених вченими дефініціях (див. 

Д.А. Ніконов, О.В. Стрємоухов, С.В. Крюков [265, с. 83], Г.В. Сулейманова 

[471, с. 117]), відображені такі ознаки, як: регулярність виплати, форма виплати 

(грошова), визначаються категорії осіб, джерела фінансування виплати пенсії – 

це кошти пенсійного фонду тощо. В.С. Аракчеєв, як головну ознаку пенсії, 

виділяє нужденність громадянина [15, с. 48]. 

Одним із перших в Україні на доктринальному рівні визначення пенсії 

сформулював професор І.М. Сирота. У його розумінні пенсія – це зароблена 

працею приватна власність громадянина, право на яку, згідно ст. 41 Конституції 
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України, охороняється законом [413, с. 138]. На наш погляд, наведене 

визначення спрощує суть досліджуваної правової категорії, оскільки автор не 

вказує на ознаки, що характеризують пенсію як соціально-правове явище, адже 

поняття пенсії набагато глибше ніж просто зароблена працею приватна 

власність громадянина. В іншій праці І.М. Сирота пропонує більш розгорнуте 

визначення пенсії, визначаючи його наступним чином – це щомісячна пенсійна 

виплата в солідарній системі, яку отримує застрахована особа у випадку 

досягнення нею пенсійного віку або визнання її інвалідом, або у випадках 

втрати годувальника [415, с. 138]. Аналіз цієї дефініції показує, що ознаки, 

включені вченим у це визначення пенсії, також не повною мірою 

характеризують та розкривають суть цієї правової категорії, не повно 

відображають реальний стан сучасного пенсійного законодавства. Вже у 

іншому місці цієї ж праці І.М. Сирота, висловлює думку, що ознаками нової 

пенсії будуть такі риси, як: страховий стаж, накопичення, солідарність і 

субсидування, паритетність і обов’язковість участі громадян у фінансуванні 

витрат на власне соціальне забезпечення [415, с. 144]. Вважаємо, що саме ці 

ознаки і є найбільш характерними для визначення пенсії, але з незрозумілих 

причин вчений не використовує їх при формулюванні дефініції пенсії. 

На думку С.М. Синчук, пенсія – це щомісячна довгострокова виплата, яка 

призначається та виплачується особі у випадку настання пенсійного віку, 

інвалідності, втрати годувальника чи вислуги років за рахунок коштів 

Пенсійного фонду України чи бюджетів різних рівнів та є основним джерелом 

доходу особи [411, с. 55]. У запропонованій дефініції вчена вказує на більшість 

основних ознак пенсії, які наводилися у науковій літературі радянського 

періоду, але, як важливий аспект, направлений на поглиблення суті дефініції, 

необхідно відзначити визначення вченою джерел фінансування пенсійних 

виплат, зокрема, це кошти Пенсійного фонду України. Доречним також є 

введення у дефініцію пенсії такої ознаки, як «основне джерело існування», що 

витікає зі ст. 46 Конституції України. Разом з тим, вважаємо суперечливою 

позицію вченої щодо включення у визначення пенсії до джерел фінансування 
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пенсійних виплат, наряду з коштами Пенсійного фонду України, коштів 

бюджетів різних рівнів. Звичайно, на виплату пенсій, окрім коштів Пенсійного 

фонду, використовуються й інші кошти, наприклад, значне фінансування з 

Державного бюджету, проте з місцевих бюджетів кошти на виплату пенсій не 

виділяються. Оскільки вченою пропонується загальне визначення пенсії, тому, 

на наш погляд, не вірним є й підхід щодо включення у дефініцію переліку 

страхових ризиків, що породжують пенсійні виплати (настання пенсійного віку, 

інвалідності, втрати годувальника чи вислуги років). 

В іншому навчальному посібнику, вже спільно П.Д. Пилипенко і 

С.М. Синчук формулюють нове визначення пенсії – це грошове зобов’язання 

держави чи уповноваженого нею суб’єкта, що виплачується особі для її 

утримання з підстав та на умовах, передбачених законом, у розмірі, що 

залежить від страхового стажу особи та її доходу [319, с. 140]. Позитивним 

аспектом цього визначення вбачаємо саме відмову вчених від переліку в 

дефініції страхових ризиків, що зумовлюють пенсійні виплати, утім, воно 

також викликає певні зауваження. Так, при визначенні пенсії ці науковці не 

зовсім коректно застосовують окремі правові терміни. На нашу думку, грошове 

зобов’язання – це категорія, що більше відноситься до цивільно-правових 

відносин, а не пенсійних. Також відзначимо, що доцільніше було б у визначенні 

пенсії використати термін заробітна плата, замість терміну дохід, оскільки не 

всякий дохід може враховуватися при нарахуванні пенсії. Вважаємо, дохід як 

правова категорія актуальна для третього рівня пенсійної системи – 

недержавного пенсійного забезпечення. 

Згодом, С.М. Синчук осучаснює і вдосконалює раніше сформульовані 

дефініції пенсії і пропонує визначення пенсії як грошове систематичне страхове 

забезпечення, яке здійснюється зобов’язаними відповідно до закону чи 

договору суб’єктами з метою компенсації втраченого (або зменшеного) 

внаслідок довічної або довготривалої непрацездатності особи заробітку та (чи) 

доходу [409, с. 300]. На наш погляд, сформульоване вченою у такій редакції 

визначення пенсії є більш повним, охоплює родові ознаки цього явища та 
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характеризує всі сучасні види пенсійних виплат. Оптимальним, з позиції 

повноти юридичних ознак, слід визнати визначення пенсії, яке пропонує 

Н.П. Коробенко [186, с. 120-121]. 

Дослідник Б.І. Сташків пенсію визначає як щомісячну грошову виплату 

фізичним особам із спеціально створених для цього пенсійних фондів на 

умовах і в порядку, передбачених чинними нормативними актами і договорами 

[468, с. 272]. На нашу думку, застосування у визначенні пенсії цивільно-

правового терміну фізична особа, як ознаки досліджуваної дефініції, є дещо 

помилковим. По-перше, звичайно, пенсія призначається і виплачується 

фізичним особам, адже законодавством не передбачена виплата пенсій 

юридичним особам, а по-друге, за певних умов колективним суб’єктом 

отримання пенсії («колективним пенсіонером») може бути сім’я. 

У своїх працях М.Д. Бойко, визначаючи дефініцію пенсії [37, с. 84]. 

акцентує увагу на джерелах фінансування, що, безумовно, є одним із 

найважливіших елементів досліджуваної дефініції, але, з нашої точки зору, в 

універсальному визначенні вчений недоречно перераховує всі фонди з яких 

виділяються кошти на фінансування виплати пенсій, у цьому немає 

необхідності, оскільки це перевантажує зміст поняття. 

На наш погляд, ґрунтовне визначенням пенсії, сформулював 

М.М. Шумило. Цей дослідник при розкритті сутності пенсії робить акцент, що 

це один із правових інструментів реалізації державою своєї соціальної функції 

через органи спеціальної компетенції, що відображається у щомісячному 

матеріальному (грошовому) забезпеченні, у порядку та випадках визначених 

чинним законодавством, для реалізації своїх прав особами, які повністю або 

частково втратили працездатність [559, с. 120]. Вчений розширює змістовність 

пенсії і вводить в визначення нову і, на наш погляд, суттєву ознаку пенсії – це 

правовий інструмент реалізації державою своєї соціальної функції. Проте 

наведене визначення викликає й певні зауваження. Зокрема, чинне пенсійне 

законодавство не ставить призначення пенсій за віком і за вислугу років у 

пряму залежність від втрати особою як загальної, так і професійної 
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працездатності, тому цю ознаку, на нашу думку, не варто включати в 

універсальне визначення пенсії.  

Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що на різних етапах 

становлення галузевої науки права соціального забезпечення вченими 

неодноразово на доктринальному рівні досліджувалося питання визначення 

пенсії, більш того, ними був зроблений істотний внесок у наукове осмислення 

цієї правової категорії й запропонована не тільки низка визначень, але й досить 

детально охарактеризовані ознаки пенсії. Звичайно, доктринальні визначення 

частково різняться, оскільки не існує єдино правильної наукової доктрини, але, 

з упевненістю можна констатувати, що плюралізм наукових точок зору 

дозволяє розглядати будь-яке явище глибоко і всебічно, а теоретичні 

напрацювання авторитетних учених доцільно використати при формулюванні 

сучасної легальної дефініції пенсії. 

У теорії права, крім доктринального розуміння дефініції пенсія, 

виділяється й законодавче визначення цього поняття. Так, відповідно до ст. 1 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» –це 

щомісячна пенсійна 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 

інвалідом, або отримують члени її сім'ї у випадках, визначених цим Законом 

[342]. На наш погляд, таке визначення пенсії не повністю відповідає тим 

теоретичним постулатам, що розроблені вченими і тому воно не може у повній 

мірі вважатися універсальним. По-перше, в ньому не передбачені всі види 

пенсій, зокрема пенсії за вислугу років, пенсії, що призначаються за нормами 

спеціальних законів. тобто воно відображає не всі види пенсійного 

забезпечення, які передбачені у Законі України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування». А оскільки і в Законі України «Про пенсійне 

забезпечення» від 5 листопада 1991 року [359] визначення пенсії взагалі 

відсутнє, то фактично універсальної дефініції пенсії на законодавчому рівні не 

існує. Також необхідно зауважити, що в значній більшості підручників 
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узагальненого поняття пенсії не дається, а наводяться тільки визначення 

окремих видів пенсій (за віком, за вислугу років, по інвалідності, у зв’язку з 

втратою годувальника). По-друге, потребує конкретизації позиція законодавця 

в питанні визначення пенсії й з іншої причини. Страхова (трудова) пенсія уже 

тривалий час науковцями визнається пенсією, що зароблена конкретною 

особою, шляхом сплати за рахунок працівника з його заробітної плати 

обов’язкових страхових платежів. Тому, формулюючи сучасне поняття пенсії, 

важливо враховувати, що дійсне призначення пенсії – це гідне матеріальне 

забезпечення людини при настанні, визначених у законодавстві підстав.  

Певна річ, законодавче визначення поняття пенсії потребує певних 

уточнень, але, водночас, поряд із легальним визначенням пенсії, також 

вважаємо доцільним у Законі дати і видові визначення пенсії: «пенсія за віком», 

«пенсія за вислугу років», «пенсія по інвалідності», «пенсія у зв’язку з втратою 

годувальника». Це можна зробити вже зараз шляхом внесення доповнення до 

ст. 1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» з послідуючим перенесенням уже вироблених дефініцій у 

Пенсійний кодекс України.  

Утім, незважаючи на певні недоліки законодавчого визначення пенсії, 

воно є цінним, оскільки законодавець уперше зробив крок протягом тривалої 

історії існування пенсійного забезпечення і тим самим відкрив можливість для 

подальшого вдосконалювання як законодавчого, так і доктринальних дефініцій 

пенсії. 

Безперечно, правова природа пенсії як соціального явища визначається 

його сутнісними ознаками, з яких найбільш характерними слід визнати: 

1) спосіб встановлення умов призначення пенсії й визначення її розміру; 

2) джерело фінансування пенсійних виплат; 3) форма власності страхових 

пенсійних накопичень; 4) обов'язковість або добровільність пенсійного 

страхування громадян для пенсійного забезпечення [139, с. 259]. Вважаємо, що 

саме вказані ознаки є найбільш характерними для цієї правової категорії і 
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найбільш глибоко розкривають її суспільне призначення та відображають 

узагальнене, універсальне визначення досліджуваної дефініції. 

Залишаючись у рамках традиційного розуміння терміну пенсія і його 

основного значення, а також враховуючи аналіз доктринальних і законодавчого 

визначень пенсії, можемо сформулювати власну дефініцію цієї категорії. Пенсія 

– це регулярна щомісячна грошова виплата, яка є основним джерелом 

існування особи-пенсіонера, що надається на загальних, пільгових чи 

спеціальних підставах, у розмірах і порядку передбачених законом, 

фінансується за рахунок коштів Пенсійного фонду, бюджетів інших страхових 

фондів і коштів, асигнованих державою та виступає важливою гарантією 

реалізації соціальної функції держави. 

Для того щоб всебічно охарактеризувати правову природу пенсії, глибше 

зрозуміти проблему формування сучасної системи пенсійного забезпечення в 

Україні вважаємо доцільним проаналізувати питання класифікації пенсій на 

види. Зважаючи на обсяг роботи, сконцентруємося тільки на окремих схемах 

класифікації пенсій. 

Доречно зауважити, що в сучасній науці права соціального забезпечення 

існує чимало класифікаційних конструкцій видів пенсій, при цьому 

враховуються різні критерії. Такий підхід схвалювався багатьма науковцями ще 

на етапі становлення галузевої науки. Так, зокрема, професор В.А. Ачаркан 

підкреслював, що пенсійне забезпечення – це таке складне явище, яке не можна 

охопити однією класифікацією по одній ознаці [23, с. 72]. Підтримуючи цю 

тезу, наголосимо, що чим більше класифікуючих ознак використовують 

науковці, тим досконаліше проводиться класифікація, оскільки будь-яка 

класифікація переслідує, насамперед, ціль більш детального й поглибленого 

аналізу досліджуваного об'єкта. В.А. Ачаркан, писав, що класифікація пенсій і, 

тим самим, пенсійних правовідносин має не тільки пізнавальне, але й наукове 

значення, а також є передумовою для вирішення практичних питань 

регулювання пенсійного забезпечення [23, с. 72]. Співзвучну точку зору про 

важливість класифікації пенсій висловлювала й Р.І. Іванова [138, с. 52]. Ми 
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також вважаємо, що класифікації пенсійних виплат, безперечно, має суттєве 

практичне значення, як у правовому, так і в соціальному аспекті. Окрім того, 

класифікація дозволяє виявити як найбільш типові, подібні риси пенсій, так і 

істотні відмінності між ними, і на цій основі показати цілі і функції пенсійного 

забезпечення та визначити перспективи його вдосконалювання [5166, с. 59]. 

Перш ніж продовжити дослідження, доречно відзначити, що, крім 

класифікації самої пенсії на види, у науковій літературі окремими вченими 

підіймається питання класифікації її ознак, оскільки саме вони є її правовим 

наповненням [559, с. 133]. Звичайно, це право дослідника так ставити питання, 

але наскільки це доцільно, адже саме певні критерії (ознаки) лежать в основі 

класифікації пенсій на види. 

Аналіз наукових праць підтверджує, що в основу класифікації пенсій 

закладені різні критерії. Одним із критеріїв класифікації пенсій найчастіше 

науковці називають повну або часткову втрату працездатності. Ця ознака 

класифікації пенсійних виплат наводилася як представниками радянської науки 

права соціального забезпечення [516, с. 61], так і сучасними вітчизняними 

вченими [559, с. 120]. Проте, слід зауважити, що в історії становлення 

пенсійного законодавства мали місце, а також і зараз в окремих нормах 

зустрічаються положення, які непрацездатність не відносять до ключової 

ознаки, що визначає право на пенсійне забезпечення. Наприклад, право на 

призначення пенсії за вислугу років у більшості працівників освіти чи охорони 

здоров’я, виникало за наявності необхідної вислуги років у віці 45-50 років, 

тому говорити про втрату працездатності (як загальної, так і професійної) цими 

особами у такому віці, принаймні не зовсім коректно, навпаки при досягненні 

такого віку вони стають висококваліфікованими фахівцями своєї справи. Також 

статистика підтверджує, що велика кількість громадян продовжує працювати 

після призначення пенсії за віком.  

Характеризуючи цю класифікаційну ознаку О.Д. Зайкін, ще у 70-ті роки 

минулого століття зазначав, що буквальне розуміння непрацездатності у праві 

соціального забезпечення є неприпустимим [122, с. 119]. Але, погоджуючись із 



202 
 

цією тезою, ми маємо визнавати той факт, що саме втрата працездатності й 

стала основною причиною появи пенсійного забезпечення, оскільки будучи 

непрацездатною особа не може забезпечувати своєю працею самостійно як 

себе, так і інших непрацездатних членів сім'ї, які знаходяться на його 

утриманні. Таким чином, непрацездатність була головною, визначальною, але 

не єдиною умовою реалізації громадянами права на пенсію, утім 

непрацездатність завжди виступала підставою для класифікації пенсій.  

Дещо відмінною й певною мірою оригінальною є наукова позиція 

В.С. Аракчеєва. Вивчаючи підстави класифікації пенсій вчений відзначає, що 

непрацездатність, тим більше в наш час, слід розглядати як одну з 

визначальних причин і одночасно в якості складного елементу більш місткого 

поняття – нужденність людини [15, с. 52]. Дійсно, непрацездатність і 

нужденність споріднені правові категорії, які практично не існують одна без 

другої. Нужденність може визиватися різними причинами, зокрема, такими як 

хвороба, інвалідність, вік особи, сирітство. Ці ж самі причини, за певних умов, 

також обумовлюють непрацездатність. Далі, дослідник цілком вірогідно 

зауважує, що нужденність, як властивість статусу суб'єкта соціально-

забезпечувальних правовідносин, служить засобом не внутрівидової 

(класифікація пенсій), а внутрігалузевої диференціації системи соціального 

забезпечення, поділяючи її на такі види, як пенсії, допомоги, компенсації, 

пільги, соціальне обслуговування, медична допомога і лікування в межах 

програм обов'язкового медичного страхування. Підставою ж внутрівидової 

класифікації пенсій на види служить не сама нужденність, а її причини, рівень, 

характер [15, с. 53].  

Підтвердженням наведеної тези є і висловлювання українських вчених. 

Наприклад, М.М. Шумило, досліджуючи теоретичні питання у праві 

соціального забезпечення, у своїх працях використовує саме термін 

непрацездатність, яку поділяє на три види: 1) непрацездатність за віком (особи, 

які досягли пенсійного віку, неповнолітні); 2) непрацездатність за станом 

здоров’я (тимчасова, стійка непрацездатність, інвалідність); 3) непрацездатність 



203 
 

за іншими причинами соціального характеру (повнолітні діти-студенти до 23 

років тощо) [560, с. 83]. Таким чином, у правовому аспекті критерій 

непрацездатність практично охоплює усіх осіб, які, відповідно до чинного 

законодавства України, мають право на пенсійне забезпечення. 

На нашу думку, в основі класифікації пенсій на види лежить такий 

критерій, як втрата працездатності, а термін нужденність у правовому аспекті 

більш широке поняття ніж непрацездатність, а отже непрацездатність в 

окремих випадках може виступати структурним елементом правового 

розуміння нужденності. Залежно від підстави непрацездатності, а іншими 

словами специфіки юридичного факту, при настанні якого можливе пенсійне 

забезпечення, пенсії працівникам, а також членам їх сімей, які перебувають на 

їх утриманні, поділяються на: пенсії за віком; пенсії по інвалідності; пенсії у 

зв’язку з втратою годувальника. Така ж класифікація пенсій витікає і з 

законодавчого визначення пенсії, як слушно відзначає М.М. Шумило, ці види 

пенсій є самодостатніми і водночас взаємопов’язані між собою загальними 

рисами та взаємодоповнюваністю [559, с. 113].  

Жоден інший критерій, який використовує законодавець для 

диференціації пенсій, не обходиться без попереднього їх розподілу на види з 

урахуванням ключового критерію – непрацездатність особи. Всі інші критерії 

поділу пенсій на види – це класифікатори підвидові, призначення яких в цілому 

полягає в модифікації основних видів пенсійного забезпечення громадян. 

Традиційно як радянськими, так і сучасними українськими вченими-

правниками пенсії класифікувалися по колу суб'єктів, зауважимо, що найбільше 

така диференціація проявлялася в розподілі пенсій за вислугу років. Практично 

для кожної категорії осіб, які мають право на пенсію цього виду, 

встановлюються особливі умови призначення пенсій, що й послужило 

підставою для застосування такого класифікаційного критерію. 

Використовується цей критерій і на сучасному етапі, що в кінцевому результаті 

призвело до формування особливої системи нормативно-правових актів з 

пенсійного забезпечення. До недавнього часу в Україні діяли норми більше 20 
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законів, які визначали умови пенсійного забезпечення різних суб’єктів. Для 

прикладу, до таких спеціальних суб’єктів відносяться: особи, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, військовослужбовці та працівники 

поліції, судді, працівники прокуратури. У даному випадку пенсії, що 

призначаються цим особам, ми можемо визнавати як спеціальні страхові пенсії, 

оскільки, як вірно відзначає І.Л. Бомбергер, спеціальна пенсія – це щомісячна 

пенсійна виплата, право на отримання якої визначається у відповідності з 

умовами та нормами, встановленими законодавством, що надається особі в 

зв’язку з виконанням нею державних чи інших суспільно-значимих функцій, 

або особам, які мають особливі заслуги перед державою, а також для тих, що 

постраждали внаслідок техногенних та екологічних катастроф з метою 

компенсації втраченого заробітку [44, с. 294-296].  

На особливу увагу заслуговує такий критерій класифікації, як спосіб 

формування коштів на їх надання (джерело фінансування пенсійного 

забезпечення). У сучасних умовах кошти на виплату пенсій виділяються із 

спеціально створених джерел (Пенсійного та інших страхових фондів, 

державного бюджету, недержавних фондів). Наприклад, відповідно до п. 21 

Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» особи, які станом на 11 жовтня 2017 року мають вислугу 

років та стаж, необхідний для призначення пенсії за вислугу років, 

передбачений ст. 52, 54 та 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення», 

пенсія за вислугу років призначається за їхнім зверненням з дотриманням умов, 

передбачених цим Законом Пенсії за вислугу років фінансуються за рахунок 

коштів Державного бюджету України. 

Інший приклад, з 1 січня 2017 р. пенсія науковцям фінансується на 

умовах визначених ч. 6 ст. 37 Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність». З дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», різниця між 

розміром пенсії, на який має право науковець, та розміром пенсії із солідарної 

системи фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України [351].  
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Пенсії по інвалідності також фінансуються з різних джерел. Приміром, 

пенсія по інвалідності на загальних підставах призначається за нормами Закону 

України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» і 

фінансується з бюджету Пенсійного фонду, а страхові виплати по інвалідності 

від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання 

призначалися відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».  

На якість пенсійного забезпечення завжди позначалася наявність в особи 

особливих заслуг перед державою. Визначення законодавцем певних заслуг, 

розглядається як самостійна підстава класифікації пенсій. Так, у радянський 

період окремим видом пенсій були персональні пенсії (які в свою чергу 

ділилися на пенсії союзного, республіканського та місцевого значення – 

підвиди персональних пенсій). Нині чинний Закон України «Про пенсії за 

особливі заслуги перед Україною» передбачає встановлення громадянам, які 

мають значні заслуги у сфері державної, громадської або господарської 

діяльності, досягнення у галузі науки, культури, освіти, охорони здоров'я, 

фізичної культури і спорту тощо, пенсій за особливі заслуги перед Україною. За 

наявності умов визначених цим Законом встановлюються пенсії: за віком, по 

інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника та за вислугу років [355].  Отже, 

на вид і розмір пенсії за особливі заслуги впливають дві підстави класифікації: 

особливі заслуги особи і страховий випадок. 

Звернемо увагу ще на такий суттєвий аспект, який необхідно враховувати 

при класифікації пенсій. В залежності від критерію класифікації реально існує 

поділ пенсії на родові групи, які у свою чергу поділяються на окремі види, тому 

науковцями із родового поняття виділяються види пенсій. Наприклад, пенсії 

військовослужбовцям, що є самостійною родовою групою пенсій, поділяються 

на такі види: довічні пенсії за вислугу років, пенсії по інвалідності та пенсії в 

разі втрати годувальника. У свою чергу, пенсії за віком, вважає М.І. Сирота, 

диференціюються на окремі види (підвиди) залежно від умов праці, тривалості 
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трудового стажу, спеціальних (додаткових) юридичних підстав і розміру цих 

пенсій. Усі ці обставини залежать від того, про забезпечення яких категорій 

громадян йдеться. У зв'язку із цим законодавець підрозділяє призначення 

пенсії по старості на три види: на загальних, пільгових і спеціальних 

юридичних підставах (умовах) [414, с. 147]. На нашу думку, з урахуванням змін 

внесених у Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування», родову групу пенсії за віком у солідарній системі можна 

розділити на три види: на загальні пенсії, на пенсії за віком на пільгових 

умовах для окремих категорій працівників та дострокові пенсії. 

Пенсії по інвалідності також можна диференціювати по трьох основних 

критеріях: у залежності від групи інвалідності (незалежно від причини втрати 

працездатності МСЕК [ 321 ] встановлює I, II чи III групу інвалідності. I група 

інвалідності, залежно від ступеня втрати здоров'я, поділяється на підгрупи А і 

Б; причини втрати працездатності (загальне захворювання або професійне 

захворювання); суб’єктів пенсійного забезпечення по інвалідності.  

Зважаючи на різні критерії класифікації, науковцями пропонуються 

відмінні варіанти класифікації пенсій. Наприклад, на думку Г.В. Сулейманової, 

в залежності від того хто встановлює пенсії, усі пенсії можна розділити на два 

види: державні пенсії й недержавні пенсії [472, с. 163]. У свою чергу, державні 

пенсії вчена класифікує на чотири групи, враховуючи різні критерії: по 

джерелах фінансування; стосовно праці й іншої суспільно корисної діяльності; 

по колу осіб; по нормативних актах, на підставі яких призначаються пенсії. 

Далі визначені групи державних пенсій вона поділяє на окремі підвиди. 

Г.В. Сулейманова відзначає, що недержавні пенсії також можна класифікувати 

на різні види [472, с. 165]. Отже, з позиції повноти юридичних ознак таку 

класифікацію пенсій слід визнати ґрунтовною. Окремі елементи такої схеми 

слушно застосувати й для класифікації пенсій, що призначаються за 

законодавством України.  

Свого часу С.М. Синчук, класифікуючи пенсії за правовою природою, 

запропонувала виділити такі три види пенсій: страхові, державні та соціальні. В 
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залежності від страхового випадку, відзначає вчена, у науковій літературі 

виділяються такі пенсії: за віком (на загальних та пільгових підставах), у 

випадку інвалідності, у випадку втрати годувальника [411, с. 56]. Уже в іншому 

виданні вчені П.Д. Пилипенко і С.М. Синчук відзначають, що вітчизняне 

законодавство передбачає виплату двох видів пенсій: страхових та спеціальних 

[319, с. 140].  

Відповідно до чинного законодавства виділяються пенсійні виплати: у 

солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування; 

пенсійні виплати у накопичувальній системі загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування, виплати в системі недержавного пенсійного 

забезпечення. А пенсійні виплати, що призначаються за окремими законами, 

відносяться до спеціальних страхових пенсій. Саме з віднесенням тієї чи іншої 

пенсійної виплати до спеціального страхового пенсійного забезпечення як 

родової групи серед вчених відсутнє єдине бачення вирішення цього питання. 

Наведемо окремі приклади. 

Так, у підручнику «Право соціального забезпечення» за редакцією 

професора П.Д. Пилипенка, пенсії окремим категоріям громадян, визначаються 

як спеціальні пенсії, оскільки право на них, а також порядок призначення і 

виплати визначається спеціальним законодавством, що ухвалене стосовно 

певних осіб, які виконують державні чи інші суспільно значимі функції9. Також 

осіб, які отримують пенсії за вислугу років, автори вказаного видання 

характеризують як суб’єктів одержання спеціальних пенсій. Варто звернути 

увагу, що одна з авторів цього підручника С.М. Синчук пізніше відходить від 

традиційного розуміння спеціальних пенсій і взагалі, висловлює спірну точку 

зору, що вони пенсіями не є. Вчена розмежовує спеціальні пенсії на пенсії та 

пенсійні надбавки, які розглядає як додану до пенсії частину коштів [409, 

с. 300]. Розмежування між пенсією та пенсійними надбавками, на думку вченої, 

не лише внесе ясність у наукову дискусію щодо сутності таких понять, а й 

дасть змогу більш точно сформулювати роль держави як гаранта забезпечення 

проголошеного нею права на пенсійне забезпечення [409, с. 301]. 
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І.М. Сирота, дослідивши спеціальне пенсійне забезпечення, виділяє 

чотири категорії громадян, яким призначається пенсія за вислугу років [412, с. 

127]. Таку точку зору підтримує й професор М.І. Іншин, виділяючи як окремий 

правовий інститут спеціального пенсійного забезпечення пенсії за вислугу 

років окремим категоріям працівників інших галузей економіки [316, с. 243-

244], а в працях Н.Б. Болотіної цей вид пенсій, взагалі, не виокремлюється.  

Про різні підходи вченими до класифікації пенсій свідчить такий 

приклад. М.І. Іншин пенсії за особливі заслуги перед Україною і пенсії за віком 

на пільгових умовах відносить до спеціального пенсійного забезпечення. Ми не 

можемо погодитися з позицією вченого щодо віднесення пенсії за особливі 

заслуги перед Україною до спеціальних пенсій. На наш погляд, ці виплати 

взагалі не являються самостійним видом пенсійного забезпечення, а є 

доповненням до основної пенсії особи, яка має особливі заслуги особи перед 

Україною.  

Більш детально зупинимося на класифікації пенсій, запропонованих 

Н.Б. Болотіною. У навчальному посібнику «Право соціального захисту 

України» вчена виділяє шість родових груп пенсій. Перша група – це пенсії у 

солідарній системі: пенсії за віком, пільгові пенсії за віком, пенсії по 

інвалідності і пенсії у зв’язку з втратою годувальника. Друга група – це 

пенсійні виплати за рахунок коштів Накопичувального фонду: довічні пенсії і 

одноразові виплати. Третя група – це пенсії окремих категорій осіб на змішаних 

умовах забезпечення: пенсійне забезпечення народних депутатів; державних 

службовців та осіб органів місцевого самоврядування, наукових та науково-

педагогічних працівників (зауважимо, що нині цим категоріям осіб пенсії 

призначаються на загальних підставах), прокурорських працівників та суддів. У 

четверту групу вчена виокремлює державне пенсійне забезпечення, що 

здійснюється за рахунок прямого фінансування з Державного бюджету 

України. Це пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб, начальницького 

і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб. 

Слід відзначити, що генеральний інститут пенсійного забезпечення цієї 
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категорії осіб, як і осіб, які відносяться до другої родової групи, включає 

інститути: пенсії за вислугу років, пенсії по інвалідності, пенсії по втраті 

годувальника. До цієї родової групи вчена також відносить: державні пенсії за 

особливі заслуги перед Україною; державні довічні стипендії окремим 

категоріям осіб. На нашу думку, вчена помилково відносить державні довічні 

стипендії окремим категоріям осіб, як і пенсії за особливі заслуги перед 

Україною до самостійних видів пенсійних виплат. Окрім охарактеризованих 

родових груп пенсійних виплат, Н.Б. Болотіна виділяє пенсійне забезпечення, 

що здійснюється за міждержавними договорами (п’ята група) і недержавне 

пенсійне забезпечення (шоста група) [40, с. 9-10]. Така класифікація пенсій 

заслуговує уваги і є значимою для науки права соціального забезпечення.  

Проте, зауважимо, не всі науковці однозначно відносять той чи інший вид 

пенсійного забезпечення до родових груп, визначених Н.Б. Болотіною. Так, 

М.Д. Бойко структурує пенсійні виплати таким чином, у системі 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування: пенсії за віком, 

пенсії по інвалідності, пенсії у зв'язку з втратою годувальника і пенсійні 

виплати з Накопичувального фонду; окремо визначає види пенсійних виплат у 

недержавному пенсійному забезпеченні. В самостійну родову групу вчений 

виділяє пенсійне забезпечення працівників органів державної влади та 

управління, це: народні депутати України, державні службовці, посадові особи 

місцевого самоврядування. Іншу родову групу складає пенсійне забезпечення 

правоохоронних органів та військовослужбовців. До цієї групи він відносить: 

пенсійне забезпечення суддів, працівників прокуратури, посадових осіб митної 

служби України та державних виконавців. Наступні дві родові групи 

складають: перша – працівники окремих галузей виробництва і транспорту; 

друга – працівники невиробничої сфери. У цих групах об’єднані працівники, 

які мають право на пільгові пенсії і пенсії за вислугу років, визначені Законом 

України «Про пенсійне забезпечення». До працівників невиробничої сфери 

дослідник також відносить наукових та науково-технічних працівників і 

працівників засобів масової інформації. Вважаємо введення цих категорій осіб 
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до цієї родової групи помилковим, адже їх пенсійне забезпечення більш 

привілейоване і регулювалося окремими законами. 

Окрім зазначеного, М.Д. Бойко виділяє законодавче регулювання 

пенсійного забезпечення деяких категорій громадян, які мають особливий 

правовий статус, а саме: пенсійне забезпечення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи; пенсійне забезпечення ветеранів війни 

та праці, інших соціальних категорій громадян [37, с. 354-355]. 

Запропонувавши такий структурний поділ пенсійних виплат, вчений 

дотримується поділу пенсій на окремі родові групи, при цьому, зважає на 

особливості визначеної законодавцем трирівневої пенсійної системи та на 

особливості регулювання пенсій, визначених в нормах спеціальних законів. 

В межах нашого дослідження доречно відзначити ще й на такі 

особливості. Діюча пенсійна система передбачає не тільки численні види 

пенсій, але й інші виплати, які по своїй суті також є пенсіями, але носять іншу 

назву. Наприклад, судді мають право одержувати довічне грошове утримання, 

яке виплачується судді у відставці [374]. Разом з тим, пенсійні виплати, що 

встановлюються відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги 

перед Україною», як нами вже відзначалося, у чистому виді, пенсіями не 

являються, скоріше це надбавки до назначених пенсій. 

Звичайно, об’єктивна і послідовна класифікація пенсій є важливою при 

дослідженні проблем пенсійного забезпечення і дає можливість усвідомити 

сутність структури пенсійної системи, вона демонструє велику різновидність 

пенсій та підтверджує наявність багатоелементної і багаторівневої пенсійної 

системи. Класифікація пенсій також актуальна й для формування структури 

нового Пенсійного кодексу, адже, як вірно відзначається науковцями, без 

групування пенсій по однорідним ознакам значно ускладнюється кодифікація 

пенсійного забезпечення [23, с. 72].  

Підсумовуючи відзначимо, що проведений аналіз дозволив більш глибоко 

і всебічно розкрити сутність категорії пенсія та зробити окремі узагальнення. 
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У науці права соціального забезпечення дотепер не вироблено єдиної 

думки відносно розуміння поняття пенсія, а легальна дефініція пенсії розкриває 

суть цього правового явища тільки для солідарної системи 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Тому вважаємо 

доцільним внести доповнення до ст. 1 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», закріпивши універсальне 

визначення пенсії, як основоположної категорії пенсійної системи. Під пенсією 

слід розуміти – регулярну щомісячну грошову виплату, яка є одним із основних 

джерел існування особи-пенсіонера, що надається на загальних, пільгових чи 

спеціальних підставах, у розмірах і порядку передбачених законом, 

здійснюється за рахунок коштів Пенсійного фонду та бюджетів інших фондів, а 

також коштів, асигнованих державою та виступає важливою гарантією 

реалізації соціальної функції держави. 

Також варто у зазначеній статті закріпити видові визначення пенсій: 

«пенсія за віком», «пенсія за вислугу років», «пенсія по інвалідності», «пенсія у 

зв’язку з втратою годувальника».  

 В основу диференціації пенсій на види закладені такі критерії: 

– непрацездатність особи; 

– коло суб'єктів пенсійного забезпечення; 

– спосіб формування коштів на фінансування пенсійного забезпечення;  

– наявність в особи особливих заслуг перед державою. 

Первинно всі види пенсійні виплати поділяються на державні і 

недержавні пенсії. У свою чергу державні пенсії диференціються на такі родові 

групи: загальні страхові пенсії, спеціальні страхові пенсії і накопичувальні 

страхові пенсії. Кожна із родових груп, у свою чергу, поділяється на види, а в 

окремих випадках види на підвиди. Так, загальні страхові пенсії діляться на: 

пенсії за віком, пенсії по інвалідності, пенсії у зв’язку з втратою годувальника. 

Спеціальні страхові пенсії діляться на: пільгові пенсії за віком; пенсії за 

вислугу років; соціальні дострокові пенсії; професійні пенсії, що 

призначаються за спеціальними законами; накопичувальні страхові пенсії 
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діляться на: довічні пенсії і одноразові виплати. У системі недержавного 

пенсійного забезпечення виплачуються такі пенсійні виплати: пенсія на 

визначений строк та одноразова пенсійна виплата. Така класифікація є 

найбільш повною, оскільки ґрунтується на сучасній нормативній базі, а 

розподіл у пенсійній системі на зазначені структурні елементи визначається 

межами правового регулювання, характерного кожній складовій пенсійної 

системи. 

 

3.2. Єдність та диференціація правового регулювання пенсійного 

забезпечення у трирівневій системі пенсійного забезпечення України 

 

Право на пенсійне забезпечення має тривалу історію і спочатку було 

закріплене в національному законодавстві провідних європейських країн, а 

тільки з часом було визнано й на міжнародному рівні. Зокрема, право громадян 

на соціальний захист у якості одного з основних і невід'ємних прав, закріплене 

в Декларації ООН про права людини (1948 р.) [121] і Міжнародному пакті про 

економічні, соціальні і культурні права (1966 р.) [250]. Основоположні цілі, на 

досягнення яких спрямовані системи пенсійного забезпечення, були визначені і 

в базових конвенціях та рекомендаціях МОП, а надалі підтверджені й розвинені 

в Європейському кодексі соціального забезпечення 1964 р., (переглянутий у 

1990 р.) [110] та Європейській соціальній хартії. Зокрема, у ст. 23 Європейської 

соціальної хартії закріплена норма, яка вимагає від держав учасників надавати 

пенсіонерам необхідні кошти, «що дозволяють їм вести гідне життя й 

відігравати активну роль у державному, суспільному й культурному житті» 

[110]. Названі міжнародні акти, беззаперечно, впливають на організацію 

соціального забезпечення населення, на формування національних пенсійних 

систем та їх удосконалення. Актуально, що прогресивні положення зазначених 

актів також закріплені і в чинному пенсійному законодавстві України.  

Подальший розвиток пенсійного забезпечення підтверджує, що у другій 

половині ХХ століття в більшості розвинених країн відбулася зміна парадигми 
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організації пенсійних систем, які з свого зародження тривалий час були 

націлені тільки на забезпечення загального гарантованого мінімального 

пенсійного доходу. Суть нової концепції полягала в необхідності встановлення 

таких розмірів пенсій, які порівнювалися з величиною заробітної плати, що 

заміщалася пенсією після завершення роботи. Такий підхід був визначений в 

Конвенції Міжнародної організації праці № 102 (1952 р.) «Про мінімальні 

норми соціального забезпечення», яка встановлює мінімальний рівень 

пенсійного забезпечення в розмірі не менш 40% від «типової заробітної плати» 

при наявності 30 років страхового стажу (періоду сплати страхових внесків) 

[177]. Такі зміни у пенсійному забезпеченні громадян, без перебільшення, були 

не тільки прогресивними, а й певною мірою еволюційними, оскільки вони 

орієнтували держави на формування нових пенсійних систем більш високого 

рівня, спроможних зберегти досягнуті в період роботи якість життя й 

соціальний статус працівників та забезпечити гідний достаток громадян при 

виході на пенсію. І, як підтверджує досвід західноєвропейських держав, 

існування продуманої системи соціального захисту, яка охоплює всіх громадян, 

приводить до підвищення рівня достатку, сприяє не тільки економічному 

зростанню, а й стабілізації політичної та соціальної ситуації в країні [13, с. 3]. 

Утім, варто відзначити, що рівень соціального забезпечення взагалі, та 

пенсійного забезпечення зокрема, у країнах світу суттєво різниться. Так, 

загальновідомо, що для більшості європейських країн гідне забезпечення 

пенсіонерів стало нормою, водночас, у окремих африканських державах таке 

забезпечення є привілеєм для деяких осіб або має низький рівень, тобто його 

можна прирівняти до соціальних допомог, які не можуть забезпечити адекватні 

умови проживання [143]. 

Характерною рисою сучасного українського суспільства, як вірно 

відзначають провідні вітчизняні вчені С.М. Прилипко та О.М. Ярошенко, є та 

ознака, що воно перебуває на стадії розвитку, коли відбуваються зміни, 

корективи існуючих організаційно-правових форм і видів соціального 

забезпечення, реорганізація й удосконалення діяльності страхових фондів, а 
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відтак, і зміни, доповнення та поліпшення існуючих видів такого забезпечення 

[211, с. 144]. Щодо формування пенсійної системи в Україні, необхідно 

відзначити, що вона розвивається саме в напрямку загальноєвропейських 

тенденцій з урахуванням рекомендацій, зафіксованих у міжнародних 

документах та конвенціях МОП. У цьому напрямку розвивається й вітчизняне 

пенсійне законодавство.  

Разом з тим, сучасні реалії формування нової системи пенсійного 

забезпечення підтверджують, що в цій царині правове регулювання має як свої 

особливості, так і проблеми. Сьогодні суспільство має розуміти, що створення 

нової пенсійної системи питання надзвичайно складне і одночасно значиме, 

оскільки пенсійна система є складовою частиною фінансової системи, тобто 

чинником національної безпеки. Вона не тільки знаходиться під впливом 

певних зовнішніх ризиків, а й сама може бути їх джерелом, передусім для 

соціального, економічного та політичного складників безпеки держави, що, 

власне, й відбувається в Україні [159, с. 15]. Формуючи сучасну пенсійну 

систему необхідно враховувати й той фактор, що не менш важливим завданням 

держави є створення ефективного правового механізму реалізації громадянами 

конституційного права на забезпечення їх гідними пенсіями, оскільки, як 

переконливо стверджує вчений А.В. Ковбан, права людини – складне, 

багатоаспектне явище, пов’язане з ґенезою правових норм, які формулюють 

ці права [24, с. 6]. 

Досліджуючи становлення пенсійної системи в Україні, М.М. Папієв 

вірно акцентує увагу на наявності існуючих проблемних питань із 

впровадженням її нових складових, а саме, на його думку, найбільших проблем 

слід чекати у «правовому полі» та у підсвідомості громадян [293, с. 22]. 

Сьогодні важливо розуміти, що справа не тільки в тому, що створюються і 

приймаються нові закони, а в тому, що процес їх формування і відтворення 

відбувається на тлі процесів швидкої зміни економіки і суспільного життя, і ці 

процеси з одного боку, і прийняття нового законодавства – з другого, далеко не 

завжди адекватні, взаємодіють, збігаються і приносять позитивні наслідки [395, 
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с. 7]. На жаль, в нових економічних умовах, значна частина населення 

психологічно ще не готова до реформування сфери пенсійного забезпечення і 

навіть до необхідних законодавчих новел, що сприяють її стабілізації, 

відноситься критично. 

У нових умовах, аргументовано доводить О.Ю. Приходченко, важливо 

адекватно проаналізувати сучасний стан пенсійної системи й спрогнозувати її 

параметри в майбутньому. Особливо гостро ця проблема постає, коли існуючі 

системи пенсійного забезпечення не справляються зі своїми функціями в 

повній мірі та потребують реформування [328, с. 170]. У цьому сенсі досить 

лаконічною є позиція В.М. Литвина, який відзначає, що об’єктивна 

необхідність системної пенсійної реформи зумовлена і тим, що абсолютна 

монополія держави у сфері пенсійного забезпечення не оправдовує себе [218]. 

Таким чином, наведені вище судження підтверджують не тільки нагальність 

реформування пенсійної сфери, а, насамперед, формування нової системи 

пенсійного забезпечення, а держава і суспільство повинні разом визначитися із 

концепцією її побудови. Розуміється, для створення та функціонування нової 

пенсійної системи необхідне ефективне, а часом і радикальне пенсійне 

законодавство. Дійсно, належне визначення місця права у проведенні 

реформи, сприятиме ефективному правовому регулюванню пенсійного 

забезпечення та призведе до розуміння громадянами мотивації самого 

реформування, а також до сприйняття більшістю очікуваних результатів від  

пенсійної реформи. 

При формуванні сучасної пенсійної системи слід ураховувати, що всі 

суспільні явища характеризуються системним характером, таке твердження, на 

наш погляд, не потребує додаткового обґрунтування, оскільки належним чином 

сформована структура системи пенсійного забезпечення є одним з основних 

чинників, який у взаємозв'язку з іншими факторами обумовлює її ефективність, 

забезпечує її структурну ясність і доцільність, тобто здатність мінімумом 

правових норм врегулювати весь складний комплекс пенсійних відносин. 

Адже, як влучно наголошувала Н.Б. Болотіна, тільки досконалий системний 
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правовий механізм може забезпечити ефективний вплив на суспільні відносини 

[41, с. 207]. Подібну точку зору висловлює й інший відомий український 

науковець професор В.В. Жернаков [114, с. 21]. Ми також стоїмо на тій 

позиції, що правове регулювання пенсійного забезпечення, як важливої 

складової соціальної сфери держави, має здійснюватися системно. Проте, ми 

вимушені констатувати, що в умовах реформування всієї системи соціального 

забезпечення, на жаль, невирішеною як науковцями, так і законодавцем 

залишається проблема обґрунтування і визначення єдиної цілісної системи 

пенсійного забезпечення, оскільки закріплена в Законі України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» структура пенсійної 

системи не охоплює всі види пенсій, що призначаються в Україні.  

Для розуміння питання формування системи пенсійного забезпечення в 

Україні, важливо визначитися, що вкладається взагалі в поняття система. У 

науковій літературі зустрічаються різні визначення даної правової категорії. 

Проте найбільше прагматичним і в той же час досить простим і загальним є 

наступне визначення системи – це сукупність елементів, певним чином 

пов’язаних і взаємодіючих між собою для виконання заданих цільових функцій 

[158, с. 9]. У теорії права, система права – це об’єктивно обумовлена структура 

(будова) права, що виражає внутрішню узгодженість і єдність юридичних норм 

і одночасно їх поділ на відповідні галузі та інститути [72, с. 134]. Варто також 

відзначити, що для будь якої системи, що розвивається характерними є загальні 

закономірності. Однією з таких загальних закономірностей розвитку систем, на 

думку А.М. Авер’янова, є етапність їх розвитку: виникнення, становлення, 

період зрілості, регресивні перетворення і зникнення [2, с. 101-102]. Наведене 

судження про становлення системи характерне й для розвитку сучасної системи 

пенсійного забезпечення України. Якщо поглянути на діючу пенсійну систему, 

то можна побачити як регресивні трансформації (необґрунтоване скасування 

окремих видів пенсійних виплат, зокрема, науковим працівникам), так і 

процеси її розвитку (законодавче закріплення трирівневої системи пенсійного 

забезпечення, що обумовило появу нових видів пенсійних виплат).. 
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Під пенсійною системою, відзначає В.Д. Роік, традиційно слід розуміти 

сукупність правових, фінансових, організаційних відносин, метою яких є 

матеріальне забезпечення громадян у випадку досягнення певного віку, 

інвалідності, втрати годувальника [396, с. 15]. Схоже визначення пенсійної 

системи сформулював професор С.М. Прилипко [323, с. 46]. У свою чергу 

дослідник Ю. Воронін визначає пенсійну систему як сукупність створюваних 

державою правових, економічних, організаційних інститутів і норм, що 

передбачають надання громадянам матеріального забезпечення у вигляді пенсії 

[74, с. 16]. За визначенням Б.І. Сташківа, пенсійна система – це сукупність 

взаємопов'язаних елементів, які входять до складу організаційно-правових 

форм пенсійного забезпечення, об'єднаних в єдине ціле, з метою здійснення 

пенсійних виплат непрацездатним особам у випадках і на умовах, передбачених 

законодавством, з наперед визначених фінансових джерел [467, с. 116]. Із таким 

розумінням вченими правової категорії – пенсійна система, вочевидь, 

необхідно погодитись, оскільки наведені дефініції по своїй суті близькі та 

всебічно характеризують це правове явище.  

Вивчаючи структуру системи пенсійного забезпечення в Україні, не 

можна не відзначити наукові дослідження М.М. Шумила в яких ґрунтовно 

через призму системи та системного підходу досліджено пенсійне забезпечення 

загалом та пенсійні правовідносини зокрема [298, с. 5-55, с. 74-109; 561, 680 с.]. 

Праці вченого ґрунтуються на здобутках попередніх досліджень у цій сфері, а 

його особисті напрацювання дають змогу глибше зрозуміти правову 

(позитивну), матеріальну (економічну), соціально-демографічну, морально-

етичну сутність пенсійних правовідносин зокрема і пенсійного забезпечення 

загалом. Дослідник розкриває економічну природу пенсії окремо та пенсійної 

системи загалом, а також визначає їх вплив на мікро та макропоказники 

держави. Вчений показує, яку користь може приносити ефективна пенсійна 

система та які наслідки може викликати непродумане реформування. 

Дійсно, пенсійна система – це утворення доволі рухливе, мінливе й 

одночасно досить стійке, що підтверджує тривала історія пенсійного права [15, 
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с. 74]. А належним чином сформована пенсійна система, спроможна 

підтримувати гідний рівень життя мільйонів громадян після завершення 

трудової діяльності, багато в чому визначає порядок у державі, ступінь злагоди 

в суспільстві, стабільність і динаміку економічного й соціального розвитку.  

Створюючи нову систему пенсійного забезпечення важливо 

враховувати, що в нинішніх умовах обсяг усіх соціальних виплат, що 

надаються через державну систему соціального забезпечення, жорстко 

нормується шляхом законодавчого визначення. Це положення передбачено 

ст. 92 Конституції України, а саме, у п. 6 цієї статті зазначено, що виключно 

законами України визначаються: основи соціального захисту, форми та види 

пенсійного забезпечення [ 179 ]. Ця конституційна норма отримала розвиток у 

низці інших законів України, в яких визначено: коло суб’єктів, які підлягають 

забезпеченню; умови участі в пенсійній системі чи її рівнях; пенсійний вік, при 

досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат; джерела 

формування коштів, що спрямовуються на пенсійне забезпечення громадян; 

умови, норми, порядок пенсійного забезпечення та розміри виплат; організація 

та порядок здійснення управління в усіх рівнях системи пенсійного 

забезпечення. 

У чинному пенсійному законодавстві України закріплена багаторівнева 

структура системи пенсійного забезпечення. Зокрема, у ч. 1 ст. 2 Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (нині це 

базовий закон, який визначає умови призначення пенсій значній частині 

громадян), яка називається «Структура системи пенсійного забезпечення в 

Україні», визначено, що система пенсійного забезпечення в Україні складається 

з трьох рівнів: перший рівень – солідарна система загальнообов'язкового 

державного пенсійного страхування (яка, є основним джерелом коштів для 

проживання більшості пенсіонерів в Україні); другий рівень – накопичувальна 

система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, що 

базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у 

Накопичувальному фонді або у відповідних недержавних пенсійних фондах; 
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третій рівень – система недержавного пенсійного забезпечення [ 342 ]. Варто 

також підкреслити, що сьогодні в Україні введені в дію лише перший та третій 

рівні пенсійної системи, а саме функціонують тільки дві її складові: 

реформована солідарна пенсійна система та добровільна накопичувальна 

система недержавного пенсійного забезпечення. До цього часу незадіяний і не 

функціонує другий рівень пенсійної системи – накопичувальна система 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.  

У трьох зазначених рівнях пенсійної системи передбачені такі види 

пенсійних виплат, це: пенсія за віком, пенсія по інвалідності, пенсія у зв’язку з 

втратою годувальника, пенсія за вислугу років у солідарній системі; за рахунок 

коштів накопичувальної системи пенсійного страхування: довічна пенсія і 

одноразова виплата; за рахунок коштів недержавних пенсійних фондів: пенсія 

на визначений строк, одноразова пенсійна виплата.  

Окрім визначених рівнів пенсійної системи, у ч. 3 цієї статті зазначено, 

що для окремих категорій громадян законами України можуть 

встановлюватися умови, норми і порядок їх пенсійного забезпечення, 

відмінні під загальнообов'язкового державного пенсійного страхування і 

недержавного пенсійного забезпечення. Таке законодавче закріплення 

пенсійної системи в Україні, на думку В.В. Жернакова, не можна вважати 

вдалою спробою як за формою, так і за змістом. По-перше, 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування є лише одним з видів 

пенсійного забезпечення, а тому закріплення системи пенсійного 

забезпечення загалом у спеціальному нормативному акті, яким 

регулюється лише цей окремий вид відносин, з точки зору законодавчої 

техніки, не виглядає логічним [114, с. 21]. Далі вчений слушно зауважує, що 

це структура лише частини системи пенсійного забезпечення (яка, до речі, 

охоплює і вид пенсійного забезпечення, не заснований на страхуванні – 

недержавне пенсійне забезпечення) [114, с. 21]. Загалом підтримуючи 

точку зору професора В.В. Жернакова щодо характеристики пенсійної 
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системи в Україні, ми не можемо погодитися з тим, що недержавне 

пенсійне забезпечення не засноване на страхових засадах.  

Цілком логічно, що у вчених щодо запропонованої законодавцем 

системи пенсійною забезпечення виникають запитання. Нам також не зовсім 

зрозуміло, чому законодавець не відніс пенсійне забезпечення окремих 

категорій громадян, про яких говориться у ч. 3 ст. 2 Закону, до визначеної 

ним же пенсійної системи? Чому працівники поліції і військовослужбовці, 

державні службовці, працівники прокуратури, судді залишилися осторонь 

закріпленої в Законі системи пенсійного забезпечення? На наш погляд, на 

поставлені питання має бути надана відповідь при подальшому 

реформуванні пенсійної системи та кодифікації чинного пенсійного 

законодавства.  

Таким чином, зазначене дає підстави зробити висновок, що в сучасних 

умовах в Україні цілісної системи пенсійного забезпечення не існує, оскільки 

відсутність навіть одного з видів пенсій у системі пенсійного забезпечення не 

може характеризувати її як систему всебічно. Не буде перебільшенням 

відзначити, що система лише тоді є ефективною та сприяє врегулюванню 

певних суспільних відносин (у нашому випадку пенсійних відносин), коли вона 

єдина, цілісна, створена відповідно до правил законодавчої техніки. На жаль, 

чинна пенсійна система таким критеріям не відповідає та потребує 

структурного вдосконалення. 

Проаналізуємо більш детально питання єдності та диференціації у 

визначених законодавцем структурних складових трирівневої системи 

пенсійного забезпечення України. 

Спочатку, перед розглядом ролі єдності та диференціації правового 

регулювання пенсійного забезпечення у першому рівні – солідарній системі 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, зупинимося на 

окремих ключових аспектах дії цих правових категорій у накопичувальній 

системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та системі 

недержавного пенсійного забезпечення. Розуміння особливостей цих 
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структурних складових у системі пенсійного забезпечення України для нас є 

важливим, адже як показує не тільки досвід нашої країни, а й світовий досвід, 

жодна державна солідарна пенсійна система не спроможна забезпечити 

високий рівень пенсій при низьких розмірах обов’язкових пенсійних 

відрахувань та несприятливих демографічних умовах. 

У пенсійному законодавстві України, як вище відзначалося, закріплено 

важливу складову системи пенсійного забезпечення – накопичувальну систему 

загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі – 

накопичувальна система пенсійного страхування), в якій передбачено 

отримання довічної пенсії або одноразової виплати за рахунок коштів, що 

акумулюються у цій системі. Варто також відзначити, що довічні пенсії 

диференціються на такі види: довічна пенсія з установленим періодом, довічна 

обумовлена пенсія, довічна пенсія подружжя. Вид довічної пенсії, обраний 

учасником накопичувальної системи пенсійного страхування, зазначається в 

договорі страхування довічної пенсії. Позитивним фактором є те, що в Законі 

визначені дефініції цих пенсійних виплат.  

В непростих умовах, що склалися в Україні у сфері пенсійного 

забезпечення, – дефіцит бюджету Пенсійного фонду, проблема наповнення 

Державного бюджету, впровадження накопичувальної системи пенсійного 

страхування мало б стати значимою антикризовою мірою для державної 

пенсійної системи, і одним із найбільш дієвих антикризових заходів для 

економіки країни. Окрім того, на думку професора О.В. Тищенко, 

запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування сприятиме 

формуванню потужного джерела інвестиційних доходів для зростання 

національної економіки [490, с. 55].  

Слід відзначити, що впровадження накопичувальної системи пенсійного 

страхування передбачає часткову заміну державної пенсійної системи 

приватними структурами обов’язкового накопичення, побудованими на 

принципі індивідуального фінансування пенсій самим громадянином за 

рахунок відсотку від заробітної плати та інвестиційного доходу [286, с. 476]. 
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Разом з тим, впровадження другого рівня системи пенсійного забезпечення 

підтверджує намір держави частково відмовитися від практики перерозподілу 

фінансових ресурсів від працюючого населення до пенсіонерів, і, що важливо, 

кошти які будуть надходити у Накопичувальний фонд інвестуватимуться в 

програми, які мають приносити учасникам додатковий дохід.  

Дослідниками висловлюються дві думки з приводу призначення 

накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного 

страхування. Насамперед, це соціальна складова та економічна складова. 

Перша передбачає «посилення соціального захисту осіб, які втратили 

працездатність, забезпечення їх життя в результаті стійкого розвитку пенсійної 

системи» [126]. На значимість соціальної складової в накопичувальній системі 

вказує О.Я. Орловський [288, с. 88]. Цей науковець вважає, що соціальна 

направленість накопичувальної системи пенсійного страхування є первинною 

метою впровадження та функціонування другого рівня пенсійної системи. 

Вважаємо таку точку зору слушною, адже в накопичувальній системі 

пенсійного страхування соціальний аспект є надзвичайно важливим, а її 

головна мета – забезпечити не надзвичайно високі прибутки певним суб’єктам 

фінансового ринку, а стабільні доходи особам похилого віку. Тому механізми 

та принципи інвестування накопичувальної системи повинні відповідати 

соціальному завданню – не втратити пенсійні кошти, зберегти їх вартість з 

урахуванням інфляції (програма-мінімум). А програмою-максимум є суттєве 

примноження цих коштів, щоб сумарно із солідарної та накопичувальної 

системи особа мала 65-70 % заміщення своєї заробітної плати [89, с. 61]. 

Враховуючи низький рівень заробітної плати в Україні, який не забезпечує 

високих розмірів пенсії, прогнозований коефіцієнт заміщення пенсією 

заробітної плати із солідарної та накопичувальної системи дасть можливість 

громадянам зберегти більш-менш комфортне і спокійне життя після 

завершення трудової діяльності.  

В протиріччя цій науковій позиції існує й інша точка зору, яка базується 

на світовій практиці, що головною метою існування накопичувальної пенсійної 
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системи поряд із соціальною складовою є формування потужного 

інвестиційного ресурсу, здатного стабілізувати внутрішню ситуацію у 

фінансовій сфері та забезпечити додаткову стійкість у період фінансових криз 

[160, с. 4]. Прихильники такого розуміння ролі накопичувальної пенсійної 

системи в якості головної мети її запровадження вбачають не соціальну, а 

економічну складову. Зокрема М. Лазарева, наголошує, що запровадження 

другого рівня пенсійної системи є питанням не тільки соціальним, а передусім 

економічним [229, с. 21].  

На наш погляд, ці два фактори, що характеризують накопичувальну 

пенсійну систему, а саме: соціальна складова і економічна складова 

взаємодоповнюють одна одну. Адже, з одного боку, введення обов’язкової 

накопичувальної системи призведе до покращення життя пенсіонерів, а з 

іншого – виходячи з механізму функціонування самої накопичувальної 

системи, кошти цієї системи є джерелом інвестиційних ресурсів для 

національної економіки. 

В сучасних умовах трансформація існуючої пенсійної системи через 

впровадження накопичувальної складової може викликати певні проблеми як 

для держави, так і для громадян. Тому, впроваджуючи другий рівень пенсійної 

системи – накопичувальну систему, необхідно враховувати низку таких 

чинників. По-перше, це довготривалість процесу накопичень. Він 

відбуватиметься, за винятком перехідного періоду, протягом усього трудового 

життя людини, тобто в середньому 40 років. По-друге, наявність інвестиційної 

діяльності, яка є обов’язковим атрибутом накопичувальної системи. 

Накопичені кошти можуть і повинні бути інвестовані в певні класи та види 

активів. Цілями такого інвестування слід вважати збереження пенсійних 

накопичень та формування довгострокового відносно дешевого інвестиційного 

ресурсу для потреб прискореного розвитку вітчизняної економіки. В будь-

якому випадку таке інвестування завжди пов’язане з ризиком. По-третє, вплив 

на рівень національних заощаджень. За своєю економічною суттю 

індивідуальні пенсійні накопичення можна розцінювати як відкладений попит, 
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оскільки принциповою особливістю системи є неможливість вилучення 

накопичень до настання пенсійного віку. По-четверте, механізм виплати пенсій 

з накопичувальної системи. В обов’язковому накопичувальному компоненті 

трирівневої пенсійної системи законодавство передбачає отримання двох видів 

пенсій – одноразової виплати та довічної пенсії. Причому остання 

розглядається як основна. Вона виплачуватиметься за рахунок придбання 

пенсіонером ануїтету у відповідного провайдера – страхової компанії, що 

матиме ліцензію на цей вид діяльності [566]. 

При впровадженні накопичувальної складової пенсійної системи окремої 

уваги потребує вирішення питання спроможності держави гарантувати 

збереження накопичених коштів, їх захисту від економічних кризових явищ.  

Страхові внески повинні направлятися в ті сфери економіки, які зможуть 

забезпечити інвестиційний дохід, що перевищує рівень інфляції. Держава в 

свою чергу повинна створити для цього відповідні умови [294, с. 3]. Це 

надзвичайно важлива умова, адже саме можливість держави гарантувати 

збереження коштів стане критерієм ефективності другого рівня пенсійної 

системи. Накопичувальна пенсійна система повинна будуватися, насамперед, 

на пріоритеті інтересів її вкладників, що й забезпечить ефективність її 

функціонування. 

Важливим питанням накопичувальної системи є вік її учасників. На рівні 

Закону встановлено віковий ценз участі у системі накопичувального пенсійного 

страхування. Передбачено, що договір страхування довічної пенсії укладається 

після досягнення учасником накопичувальної системи пенсійного страхування 

віку, передбаченого ст. 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне 

пенсійне страхування». Учасник накопичувальної системи пенсійного 

страхування має право укласти договір страхування довічної пенсії і з більш 

пізнього строку, але не пізніше як із 70 років. Взагалі існує думка, що 

запровадження накопичувальної пенсійної системи неможливе без перегляду 

віку виходу на пенсію у бік збільшення, рекомендується наблизити пенсійний 



225 
 

вік до європейських стандартів (65 років) для учасників II рівня пенсійної 

системи» [126].  

Неодмінною умовою успішного запровадження обов'язкової 

накопичувальної системи є правильний вибір моделі її адміністрування. 

Сьогодні державне регулювання та нагляд у порядку, передбаченому 

законодавством, здійснюють: центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну фінансову політику, та Рахункова палата; національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку; Національний банк 

України і Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку; 

Антимонопольний комітет України. На нашу думку, це мав би бути єдиний 

державний орган адміністрування, який би ефективно забезпечував реалізацію 

державної політики у сфері накопичувального пенсійного забезпечення.  

Ще однією, на наш погляд, невирішеною проблемою є невизначеність 

дати введення другого рівня пенсійної системи. Неодноразові завіряння 

урядовців про його впровадження й дотепер залишилися нереалізованими. 

Остання спроба щодо впровадження накопичувальної системи була здійснена у 

березні 2019 р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 

України, яка розробила проект Закону України «Про загальнообов’язкове 

накопичувальне пенсійне забезпечення» [377]. Цей Закон мав визначити 

правові, економічні та організаційні засади загальнообов’язкового 

накопичувального пенсійного забезпечення в Україні та врегулювати 

правовідносини, пов'язані з цим видом діяльності. Проте його так і не було 

передано на розгляд Верховної Ради України, а Міністр соціальної політики 

України Ю.С. Соколовська в ексклюзивному інтерв'ю агентству «Інтерфакс-

Україна» заявила, що в короткостроковій перспективі накопичувальна пенсійна 

система в Україні вводитися не буде [457]. Таку позицію міністра, щодо 

затягування введення другого рівня пенсійної системи, вважаємо помилковою. 

На наше переконання, на сучасному етапі потрібно терміново 

впроваджувати другий рівень пенсійного страхування, адже ця складова 
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пенсійної системи може стати дієвим заходом покращення життя для значної 

частини громадян України та дозволить: 

– зменшити вплив демографічного фактору на діючу солідарну пенсійну 

систему, що сприятиме встановленню певного балансу у пенсійному 

забезпеченні. Це дозволить диверсифікувати ризики між трьома компонентами 

пенсійної системи; 

– збільшити загальний розмір пенсійних виплат завдяки отриманню 

інвестиційного доходу, що дозволить підтримати на більш високому рівні 

коефіцієнт заміщення заробітної плати;  

– стабілізувати фінансовий стан держбюджету, оскільки впровадження 

накопичувальної системи сприятиме зменшенню (а в перспективі і зникненню) 

дефіциту Пенсійного фонду України, зменшиться необхідність дотацій в 

Пенсійний фонд з державного бюджету;  

– реалізувати право вибору особи на додаткові джерела пенсійних виплат; 

що забезпечить зменшення надмірної диференціації у розмірах пенсій, що 

виплачуються зараз в солідарній системі;  

– посилити залежність розміру пенсії від трудового вкладу особи; 

– успадковувати кошти, обліковані на персональному пенсійному 

накопичувальному рахунку, спадкоємцями застрахованої особи, що також 

сприятиме поступовому виходу з тіньової економіки громадян з високими 

доходами завдяки встановленню права власності та спадкоємства на кошти, 

внесені в Накопичувальний фонд; 

– залучити населення до активної участі у функціонуванні фондового 

ринку, підвищити рівень особистої відповідальності громадян за підвищення 

власного добробуту; 

– стабілізувати внутрішню ситуацію у фінансовій сфері та забезпечити 

додаткову стійкість у період фінансових криз;  

– економічний розвиток повинен привести до зростання заробітних плат, 

що в свою чергу призведе до підвищення надходжень до державного бюджету 
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за рахунок збільшення суми від податків з доходів фізичних осіб та підвищення 

надходжень до фондів соціального страхування.  

Впроваджуючи обов'язкову накопичувальну пенсійну систему важливо 

чітко усвідомлювати, що саме підвищена (у порівнянні з солідарною складовою 

пенсійної системи) вразливість накопичувальної системи обумовлює особливу 

ретельність у розробці концептуальних засад її запровадження та покладає на 

спеціалістів додаткову відповідальність щодо врахування наслідків такого 

кроку [160, с. 4]. Враховуючи цей фактор, держава при введенні другого рівня 

має зосередити увагу на таких завданнях: виробити відповідні умови та 

гарантувати збереження накопичених громадянами коштів шляхом створення 

дієвої системи ефективного інвестування, забезпечити ліквідність пенсійних 

активів; мінімізувати витрати на адміністрування та управління; вдосконалити 

систему персоніфікованого обліку; провести масштабну легалізацію заробітних 

плат та ринку праці; розробити технологію обліку інвестиційного доходу та 

його розподілу на індивідуальні накопичувальні рахунки; страхові внески 

повинні спрямовуватися до тих галузей економіки, що зможуть забезпечити 

інвестиційний дохід, який буде перевищувати рівень інфляції; організувати 

чітке інформування населення, щоб люди знали, куди вкладати гроші, в які 

пенсійні фонди, куди будуть інвестуватися. Саме від успішної реалізації таких 

заходів залежить, що накопичувальна складова пенсійної системи стане дієвим 

чинником покращення життя громадян України.  

Для впровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового 

пенсійного страхування важливим є досвід функціонування системи 

недержавного пенсійного забезпечення, започаткованого Законом України 

«Про недержавне пенсійне забезпечення» [352], яке є самостійною ланкою 

трирівневої системи пенсійного забезпечення.  

Н.П. Коробенко, досліджуючи особливості реформування пенсійних 

правовідносин в Україні, зробила акцент на тому, що особливість системи 

недержавного пенсійного забезпечення зумовлена тим, що вона є складовою 

частиною системи накопичувального пенсійного забезпечення, яка ґрунтується 
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на засадах добровільної участі фізичних і юридичних осіб у формуванні 

пенсійних накопичень з метою отримання учасниками недержавного 

пенсійного забезпечення додаткових до загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування пенсійних виплат [185, с. 125-129]. Ми погоджуємося з 

думкою вченої, адже передбачені в Законі недержавні пенсійні виплати є 

додатковими виплатами, що не залежать від страхового стажу особи і не 

позбавляють її права на отримання державної пенсії. А реалії ринкових умов, 

підтверджують, що без особистої турботи про своє майбутнє забезпечена 

старість залишиться недосяжною мрією. Тому у цій ситуації одним із 

найдієвіших шляхів вирішення цього важливого для суспільства питання 

вбачається в подальшому розвитку НПЗ [427, с. 181], адже недержавні пенсії 

мають стати вагомим доповненням до державної пенсії. Варто нагадати, що ще 

у дореволюційній капіталістичній Україні функціонували  пенсійні емеритальні 

і страхові каси. Важливим видом таких кас були накопичувальні пенсійні каси, 

подібні до НПФ [422, с. 330-331]. 

Дійсно недержавне пенсійне забезпечення це важлива складова пенсійної 

системи України, характерними рисами якої є: виключно добровільний 

характер участі, основою правовідносин є договір; учасник системи набуває 

статусу повноправного власника щодо коштів, що знаходяться на його рахунку; 

практично відсутні обмеження вікового характеру для можливості стати 

учасником системи; гнучке регулювання можливості накопичення коштів на 

рахунку (мінімальний накопичувальний період і розміри внесків регулюються 

договором) й одержання виплат (можуть не залежати від настання пенсійного 

віку або терміну, на який укладений договір); можливість одержання відсотків 

або іншого доходу на кошти, що знаходяться на рахунку; можливість бути 

учасником декількох недержавних пенсійних програм і передавати кошти з 

одного недержавного пенсійного фонду до іншого [527, с. 210].  

Для характеристики недержавних пенсійних відносин важливо 

визначитися з їх галузевою належністю. На думку Б.І. Сташківа, правова 

природа недержавних пенсійних правовідносин вказує на те, що вони мають 
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багато спільного з соціально-забезпечувальними відносинами, оскільки 

спрямовані на забезпечення гідного життя непрацездатних та є доповненням до 

державного соціального забезпечення, тому це дозволяє віднести їх до 

предмета регулювання права соціального забезпечення [466, с. 135]. Подібну 

точку зору щодо природи недержавних пенсійних правовідносин висловлює 

також професор І.М. Сирота [414, с. 27]. Найбільш оптимально до вирішення 

галузевої належності недержавного пенсійного забезпечення підходить 

Б.С. Стичинський. Вчений підкреслює, що зазначені правовідносини 

виникають із конституційно закріпленого права громадян на соціальний захист, 

які регулюються правом соціального забезпечення [469, с. 97]. Доцільно 

підтримати наведені твердження, зауваживши, що ми також дотримуємося 

такої позиції і вважаємо недержавне пенсійне забезпечення складовою 

предмета права соціального забезпечення. 

У складних соціально-економічних умовах накопичувальні рівні системи 

пенсійного забезпечення (другий і третій рівні) можуть не тільки доповнювати 

перший рівень – систему загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування, а й стати йому серйозною альтернативою. Але зараз, згідно з 

даними Державного реєстру фінансових установ недержавні пенсійні фонди 

зареєстровано тільки у 9 регіонах України. Найбільша кількість НПФ 

зосереджена у м. Києві – 45, або 71,4 % від загальної кількості зареєстрованих 

НПФ. Станом на 30.06.2019 р. переважну більшість учасників НПФ становили 

особи віком від 25 до 50 років, а саме 57,9 %, та особи вікової групи від 50 до 

60 років, що становили 26,3 %. Частка учасників НПФ вікової групи старше 60 

років становила 15,0 %, вікової групи до 25 років – 0,8 %  [303]. Певна річ, ще 

рано робити висновки щодо ефективності НПЗ в Україні, так як структура 

перебуває на етапі становлення, адже минуло надто мало часу для того, щоб 

система досягла вагомих результатів, а її діяльність стала відчутною і як 

інвестиційний ресурс, і як джерело стабільних грошових виплат населенню.  

Питання впровадження і розвитку недержавного пенсійного забезпечення 

є актуальним, але й досить проблематичним, на що неодноразово вказувалося 
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вченими [1, с. 154-155; 35, с. 150-155]. Для того, щоб накопичувальна система 

працювала успішно, необхідні три чинники: а) високий рівень заробітної плати, 

від якої залежать суми відрахувань до пенсійної системи; б) довіра громадян до 

фінансових інституцій – саме через відсутність довіри третій рівень пенсійної 

системи не набрав належного розвитку; в) розвинений ринок цінних паперів, 

так як саме в цінні папери вкладаються пенсійні накопичення. Але в Україні 

дотепер не забезпечено ні перше, ні друге, ні третє.  

Безперечно, ця складова системи пенсійного забезпечення має свої як 

позитивні, так і негативні сторони. До основних переваг системи недержавного 

пенсійного забезпечення слід віднести:  

– право учасника самостійно обирати фонд, який буде формувати його 

пенсію. Розміри внесків і періодичність їх сплати не лімітуються конкретними 

цифрами. Внески зараховуються на індивідуальні рахунки учасника НПФ, є 

його власністю та переходять у спадок. У разі зменшення або припинення 

виплати внесків учасники не обкладаються штрафними санкціями; 

– стимулює громадян заощаджувати кошти на старість, що в подальшому 

вплине на підвищення розміру пенсії та забезпечить більш високий рівень 

життя після завершення трудової діяльності; 

– відсутність вимоги до наявності трудового стажу та можливість 

самостійно визначати свій пенсійний вік, який може бути меншим від 

пенсійного віку, що надає право на пенсію за загальнообов'язковим державним 

пенсійним страхуванням, але не більш як на 10 років. Також Законом 

визначено, що пенсійний вік може бути більшим від загального пенсійного 

віку. Крім того учасник фонду має право змінити визначений ним пенсійний вік 

шляхом подання про це заяви адміністратору не пізніше ніж за 15 робочих днів 

до настання визначеного ним пенсійного віку. Ще більш гнучкі умови щодо 

визначення пенсійного віку встановлені для осіб визнаних інвалідами. Рішення 

щодо диференціації пенсійного віку є вигідним як для громадян, оскільки дає 

можливість більшій кількості осіб реалізувати право на участь у 

накопичувальній системі пенсійного страхування, так і корисним для держави, 
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оскільки дає змогу залучити до національної економіки значно більшу кількість 

інвестицій; 

– вибір виду пенсійної виплати (одноразова пенсійна виплата, пенсія на 

визначений строк), гарантує додаткові пенсійні виплати на довгострокову 

перспективу; 

– підвищує зацікавленість громадян в отриманні легальної заробітної 

плати та повній сплаті внесків, що стабілізує пенсійну систему, сприяє 

бездефіцитності бюджету Пенсійного фонду та зниженню рівня тінізації 

економіки; 

– зменшує навантаження на солідарну систему та дозволяє розподілити 

ризики між різними складовими пенсійної системи, що, у свою чергу, сприяє 

забезпеченню фінансової стабільності усієї пенсійної системи; 

– законодавче визначення різноманітних видів пенсійного страхування 

призводить до здорової конкуренції, до покращення якості надання пенсійних 

послуг учасникам пенсійних програм, дає можливість вибору моделі 

пенсійного страхування, що в кінцевому результаті забезпечує громадянам 

високий рівень пенсійних виплат. 

Для забезпечення успішного функціонування системи недержавного 

пенсійного забезпечення є важливим завданням залучення у цю систему 

роботодавців, необхідно створювати для них умови, насамперед, у 

законодавстві України запровадити податкові пільги. Актуально забезпечити 

прозорість інформації для роботодавців, як потенційних вкладників у 

недержавні пенсійні фонди. 

Проте, незважаючи на наведені позитивні аспекти системи недержавного 

пенсійного забезпечення, дослідниками визначаються й окремі її недоліки, це 

передусім:  

– відсутність державних гарантій щодо збереження та повернення 

пенсійних внесків, виплат процентів інвестиційного доходу;  

– обмеження можливостей дострокового (до настання пенсійного віку) 

повернення коштів. Згідно законодавства достроково пенсійні внески можуть 
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бути сплачені лише у випадку важкої хвороби, інвалідності або виїзду на 

постійне місце проживання за кордон;  

– обмежена участь в управлінні активами фонду. Фактичні власники 

пенсійних активів практично позбавлені права голосу в управлінні власними 

коштами та не мають дієвих важелів впливу на компанію управління активами 

фонду, яка зазвичай прямо або опосередковано пов’язана із засновниками 

НПФ. Так, згідно Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», 

лише 25% учасників можуть відкликати будь-якого члена контролюючого 

органу – Ради фонду, проте зібрати разом таку кількість учасників НПФ, що 

працює по усій Україні, практично неможливо; 

– великий ризик знецінювання коштів що обумовлено в першу чергу 

забороною встановлення мінімально гарантованих норм прибутку за будь - 

якими пенсійними схемами. Так, за договором управління пенсійними 

активами при недержавному страхуванні, мінімальна доходність може бути 

встановлена на рівні офіційного індексу інфляції, а для отримання 

еквівалентних виплат у майбутньому, щорічна дохідність НПФ повинна 

протягом 10-30 років перевищувати інфляційний рівень хоча б вдвічі [35, 

с. 150-154]. У цьому контексті доцільно навести точку зору С.В. Онишко і 

С.В. Миргородської які вказують на певні загрози, що постають перед 

недержавним пенсійним забезпеченням. Це: відсутність гарантованості 

дохідності; низька ліквідність українського фондового ринку; відсутність 

достатнього обсягу якісних активів; відсутність доступу до ліквідних ринків (за 

межами країни); недостатня інформаційна відкритість НПФ; недовіра 

населення до інститутів спільного інвестування; економічна криза та 

нестабільність економіки [281, с. 35]. 

Зазначені негативні фактори є причиною того, що недержавне пенсійне 

забезпечення в Україні розвивається досить повільно, на думку К.П. Штепенко 

та А.В. Деркаченко, це пов'язано як із загальними тенденціями розвитку 

економіки, так і низькою платоспроможністю населення, низьким ступенем 

суспільної довіри до фінансових інститутів, нерозвиненістю фондового ринку, 
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низьким рівнем державного стимулювання [552, с. 1006-1010]. Окрім того, 

накопичувальні системи другого і третього рівнів є вразливішими для різного 

роду додаткових ризиків у порівнянні з солідарною системою пенсійного 

забезпечення.  

Утім, впровадження обох накопичувальних рівнів пенсійної системи дає 

можливість простежити наступний позитивний ланцюг змін. У результаті 

введення другого рівня пенсійної системи і активізації третього рівня в 

економіку України будуть інвестуватися значні кошти як громадян, так і 

роботодавців, що призведе до покращення стану національної економіки. 

Підвищення економічних показників, у свою чергу, забезпечить покращення 

рівня життя людей, сприятиме зростанню заробітних плат, призведе до 

збільшення відрахувань із заробітної плати, що в кінцевому результаті призведе 

до збільшення пенсій, як у накопичувальних складових пенсійної системи, так і 

в солідарній системі.  

Характеризуючи складові структури системи пенсійного забезпечення в 

Україні, варто також відзначити, що для окремих категорій осіб законами 

України встановлені відмінні умови їх пенсійного забезпечення. Зокрема, 

Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 

служби, та деяких інших осіб» визначені умови призначення пенсій особам, 

які перебували на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, 

Національній поліції, Службі судової охорони, державній пожежній 

охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації 

України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи 

Державній кримінально-виконавчій службі України, та деяким іншим 

особам, які мають право на пенсію за цим Законом. Пенсійне забезпечення 

суддів регулюється відповідно Законом України «Про судоустрій і статус 

суддів». Пенсійне забезпечення прокурорів визначено ст. 86 Закону України 

«Про прокуратуру». Відповідно до ст. 90 Закону України «Про державну 

службу» пенсійне забезпечення державних службовців врегульовано Законом 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», але у 
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прикінцевих положеннях збережено право на призначення пенсії відповідно до 

ст. 37 Закону України «Про державну службу».  

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»: визначає основні 

положення щодо реалізації конституційного права на соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і, зокрема, у 

Розділі VIII закріплений порядок призначення пенсій особам віднесеним до 

категорій 1 ,2, 3, 4. 

Оскільки метою нашого дослідження не є аналіз правового 

регулювання пенсійного забезпечення осіб, визначених у спеціальних 

законах, тому тільки відзначимо, що закріплені в вищезазначених законах 

умови призначення пенсій відмінні від умов пенсіонування у системі 

загальнообов'язкового державного пенсійного страхування і системі 

недержавного пенсійного забезпечення. До найбільш характерних 

особливостей, що характеризують єдність і диференціацію правового 

регулювання спеціального пенсійного забезпечення можна віднести такі 

положення: 

– єдність виражається у можливості для всіх категорій осіб призначити 

пенсії на умовах визначених у Законі України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування»; 

– диференціація проявляється у визначенні пенсійного віку (зменшений у 

порівнянні із загальним віком), або взагалі у відсутності вимоги до пенсійного 

віку, в умовах нарахування розмірів пенсій (більш високий відсоток від 

заробітної плати), у підходах до визначення максимального розміру пенсії, в 

умовах збільшення розмірів пенсій; у вимогах до стажу, у джерелах 

фінансування; 

– учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС мають право на пенсію за 

віком із зниженням пенсійного віку до 10 років; а за шкоду, заподіяну 

здоров’ю, призначається щомісячна додаткова пенсія, яка диференціюється у 

залежності від категорії до якої віднесена особа та групи інвалідності. 
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Враховуючи специфічні умови пенсійного забезпечення осіб яким пенсії 

призначаються за спеціальними законами, їх доцільно об'єднати в окрему групу 

і віднести до самостійного рівня системи пенсійного забезпечення в Україні. 

Цей рівень системи пенсійного забезпечення логічно визначити, як система 

спеціального страхового пенсійного забезпечення. Для реалізації даної 

пропозиції необхідно внести відповідні зміни до ст. 2 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». 

Приступаючи до характеристики окремих аспектів солідарної системи 

загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (першого рівня 

пенсійної системи в Україні), доречно навести слова Б.І. Сташківа, що 

солідарна пенсійна система – це геніальний винахід людства і її слід 

удосконалювати шляхом проведення економічних реформ, розумним 

розподілом тягаря по сплаті соціального внеску між роботодавцем та 

працівником, раціональним використанням коштів Пенсійного фонду України 

[466, с. 231]. Ми цілком підтримуємо точку зору вченого. Варто також 

наголосити, що солідарна пенсійна система базується на засадах солідарності і 

субсидування. Згідно зі ст. 9 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» у солідарній системі загальнообов'язкового 

державного пенсійного страхування на умовах та в порядку, визначених 

Законом, призначаються пенсії за віком, пенсії по інвалідності, пенсії у зв'язку з 

втратою годувальника, пенсії за вислугу років [342], їх фінансування 

передбачено за рахунок коштів Пенсійного фонду України та Державного 

бюджету України. 

Вагомість солідарної системи загальнообов'язкового державного 

пенсійного страхування визначається насамперед кількістю отримувачів 

пенсійних виплат та сумою коштів, що затрачуються на їх виплату. Зазначене 

підтверджують основні результати роботи Пенсійного фонду України у 2018 р. 

Протягом року забезпечено пенсійними виплатами 11,5 млн громадян на 

загальну суму 352,7 млрд грн. У 2018 р. середній розмір пенсій підвищено з 

2479 грн на 01 січня 2018 р. до 2646 грн на 01 січня 2019 р. Призначено 352,9 
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тис нових пенсій. Протягом 2018 р. проведено підвищення розміру пенсій: – 

особам, звільненим з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб; –

 працюючим пенсіонерам; – з 1 липня та з 1 грудня у зв’язку зі зміною 

прожиткового мінімуму. Середній розмір пенсії протягом 2018 р. зріс на 166,51 

грн (6,7%) – з 2479,15 грн на 1 січня 2018 р. до 2645,66 грн на 1 січня 2019 р. 

Мінімальна пенсія за віком зросла з 1452 грн на 01.01.2018 р. до 1497 грн на 

01.01.2019 р. [130]. 

Сьогодні, у рамках загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування, як уже відзначалося, призначаються чотири види пенсійних 

виплат, порядок здійснення яких регламентується юридичними нормами, котрі, 

у свою чергу, об’єднуються у правові інститути. Серед них можна виділити 

генеральні правові інститути, які охоплюють правовим регулюванням значне 

коло суспільних відносин і включають більш дрібні структурні елементи. 

Норми, що врегульовують умови і порядок надання загальних страхових пенсій 

у солідарній системі, утворюють основний правовий (генеральний) інститут 

пенсійного забезпечення. Цей інститут включає такі одноелементні (прості) 

правові інститути, як пенсія за віком, пенсія по інвалідності від загального 

захворювання, пенсія у зв'язку з втратою годувальника, пенсія за вислугу років. 

Кожна з цих частин утворює відносно відокремлену підсистему в загальній 

системі пенсійного забезпечення, а юридичні норми, що регулюють 

призначення цих видів пенсій, також об’єднуються в окремі правові інститути. 

Аналогічна конструкція простежується і з спеціальними страховими 

пенсійними виплатами (наприклад, це чітко просліджується в нормах Закону 

України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та 

деяких інших осіб». Норми, що регулюють пенсійне забезпечення, визначеним 

у Законі суб'єктам, складають основний правовий (генеральний) інститут 

пенсійного забезпечення, який поділяється на одноелементні правові інститути, 

як довічна пенсія за вислугу років, пенсія по інвалідності, пенсія у зв'язку з 

втратою годувальника. Проте така схема не зовсім характерна для 

накопичувальній системі пенсійного страхування, для виплат в системі 



237 
 

недержавного пенсійного забезпечення, визначених у Законі України «Про 

недержавне пенсійне забезпечення». Безперечно, ці інститути є неоднорідними 

за своєю природою і суттєво відрізняється. Але, водночас, між ними існують 

об’єктивні зв’язки, як між компонентами, визначеної законодавцем пенсійної 

системи. 

Аналіз норм окремих правових інститутів солідарної системи 

загальнообов'язкового державного пенсійного страхування підтверджує як 

єдність, так і значну диференціацію правового регулювання, визначених у 

цьому рівні видів пенсійного забезпечення  

Єдність правового регулювання пенсійного забезпечення у солідарній 

системі проявляється у можливості усіх категорій працівників реалізувати 

право на отримання пенсії за віком на загальних підставах, визначених у ст. 26 

Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». 

Починаючи з 1 січня 2020 р. особи мають право на призначення пенсії за віком 

після досягнення віку – 60 років та за наявності страхового стажу – не менше 27 

років. 

Для цього рівня пенсійної системи також характерна значна 

диференціація по всім видам пенсій, що призначаються. Наприклад, пенсії за 

віком призначаються на загальних і пільгових умовах. Пенсії по інвалідності 

диференціються у залежності від групи інвалідності, а пенсії у зв'язку з втратою 

годувальника від кількості утриманців, разом з тим у цьому виді пенсій 

відмінні умови пенсіонування закріплені для круглих сиріт. Диференціація 

проявляється як у вимогах до пенсійного віку, який встановлюється в чітко 

фіксованих рамках, чи застосовується гнучкий пенсійний вік, так і у 

відмінних вимогах до наявності страхового стажу, в джерелах фінансування 

пенсійних виплат, в умовах збільшення розмірів пенсій тощо 

Вищезазначене підтверджує, що становлення нової національної моделі 

пенсійного забезпечення в Україні здійснюється за двома напрямками: по-

перше, відбувається вдосконалення правового регулювання пенсійних відносин 

у солідарній системі пенсійного забезпечення; по-друге, створюються якісно 
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нові види організаційно-правових моделей (форм) пенсійних правовідносин, що 

сприяє появі нових видів пенсійного забезпечення. Незважаючи на наявність 

проблем, уже сьогодні, ми можемо відзначити, що разом з іншими складовими 

соціальної сфери солідарна пенсійна система виконує дві важливі функції: по-

перше, – надає всім громадянам мінімальний рівень захисту від бідності, по-

друге, – гарантує заміщення трудових доходів працюючим особам при настанні 

визначених у законах соціальних ризиків: старості, втрати професійної 

працездатності, встановлення однієї із трьох груп інвалідності, втрати 

годувальника. 

Але сьогодні досить складно говорити про ідеальну пенсійну систему, 

оскільки не тільки в нашій державі, а взагалі людство такої системи ще не 

створило. Утім реформувати і вдосконалювати чинну систему необхідно, і в 

цьому процесі актуально враховувати два важливі і неспростовні фактори, що 

суттєво впливають на ефективність пенсійного забезпечення – це економічна 

обґрунтованість та правова забезпеченість. Тому реформа пенсійної системи в 

Україні покликана змінити баланс економічних і соціальних інтересів у 

державі, посилити стимули до праці та детінізації заробітної плати, заохочувати 

заощадження застрахованих осіб на старість, диверсифікувати джерела 

фінансування пенсій завдяки поєднанню внесків на соціальне страхування та 

обов’язкових і добровільних накопичень [196, с. 3-4]. 

Проведений аналіз дає нам підстави зробити наступні висновки та 

спрогнозувати можливу конструкцію нової системи пенсійного забезпечення. 

Діюча в Україні пенсійна система за своєю структурою та внутрішнім 

змістом є досить складним і специфічним комплексом економічних відносин та 

фінансових механізмів за допомогою яких здійснюється формування і 

використання пенсійних фондів та створюються умови для пенсійного 

забезпечення громадян.  

Пенсійна система України – це сукупність створюваних у державі 

правових, економічних і організаційних інститутів і норм, що мають метою 

надання громадянам матеріального забезпечення у вигляді пенсії. За своїм 
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суспільним призначенням система пенсійного забезпечення належить до 

найважливіших інститутів соціальної політики держави і є базовою складовою 

соціального забезпечення населення. Побудова пенсійної системи з точки зору 

комплексного підходу до існуючих проблем дасть можливість підвищити 

ефективність взаємодії суб’єктів та учасників пенсійного процесу, посилити 

зв’язок між розміром пенсій страховим стажем і заробітною платою, які мали 

місце в минулому, використати пенсійну систему, як важіль, що буде позитивно 

впливати на економіку і допоможе підвищити до гідного рівня стандарти 

пенсійного забезпечення громадян України. 

Враховуючи вагоме значення пенсійного забезпечення для громадян і 

держави, законодавець, формуючи нову сучасну пенсійну систему, зобов'язаній 

виходити з того, що абсолютна монополія держави у сфері пенсійного 

забезпечення не оправдовує себе, що це має бути збалансована, соціально 

справедлива система, адже вона багато в чому визначає ступінь злагоди в 

суспільстві, суттєво впливає на стабільність і динаміку економічного й 

соціального розвитку, забезпечує порядок у країні. А народ України, 

беззаперечно, заслуговує на таку пенсійну систему, яка спроможна забезпечити 

гідний рівень життя на пенсії.  

Закріплена з 1 січня 2004 р. у базовому Законі України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» трирівнева пенсійна 

система, яка хоч і має певні недоліки (не охоплює всі види пенсій, що 

призначаються в Україні, і є незавершеною пенсійною системою), є назрілим і 

позитивним кроком держави у соціальній сфері, оскільки така система  

розширює можливості для підвищення добробуту громадян та має значний 

потенціал стати важливим чинником економічного зростання в Україні. У 

теперішніх складних демографічних умовах, на думку фахівців, саме 

трирівнева система здатна гарантувати нашим співвітчизникам диференціацію 

пенсії і виплату її у таких розмірах, що забезпечать людям похилого віку гідне 

життя [36, с. 17].  
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Враховуючи вищезазначене, ми також вважаємо логічним зберегти всі, 

визначені законодавцем, складові трирівневої структури пенсійної системи 

України, але з певним доповненням. З нашої точки зору, вдосконалити 

структуру системи пенсійного забезпечення в Україні можливо шляхом 

визначення у пенсійній системі місця спеціальним страховим пенсіям, що 

призначаються за нормами спеціальних законів, а саме внести відповідні зміни 

до абз. 1 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування».  

В уточненому варіанті елементи структури системи пенсійного 

забезпечення можуть бути визначені у ч. 1 ст. 2 Закону таким чином:  

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 Законом.  

Другий рівень – система спеціального страхового пенсійного 

забезпечення, що базується на засадах солідарності і субсидування та 

здійснення виплати пенсій за рахунок коштів Пенсійного фонду та Державного 

бюджету України на умовах та в порядку, передбачених окремими законами 

України. 

Третій 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 законом. 

Четвертий 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 
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пенсійних виплат на умовах та в порядку, передбачених законодавством про 

недержавне пенсійне забезпечення. 

Враховуючи доповнення до абз. 1 ч. 1 ст. 2 Закону, необхідно внести 

зміни до цієї статті, виключивши відповідно п. 3. 

Такий підхід до вдосконалення структури системи пенсійного 

забезпечення дає нам можливість означити цілісну пенсійну систему в Україні. 

Вона відтворює об’єктивно існуючі зв’язки між компонентами системи (між 

видами пенсій в системі) та співвідношення між компонентами і системою як 

цілим. Уточнену систему пенсійного забезпечення доцільно закріпити і в 

майбутньому Пенсійному кодексі України. 

Запровадження багаторівневої пенсійної системи в Україні має стати 

потужним поштовхом до змін у свідомості всього населення. Це застереження 

всім, що за нинішніх складних демографічних та економічних умов 

забезпечення гідного життя в старості великою мірою залежить від кожного з 

нас. Відхід від патерналістських настроїв у свідомості громадян має стати 

стимулом для більш активної участі у суспільному виробництві.  

Вищезазначене підтверджує, що формування нової чотирирівневої 

системи пенсійного забезпечення свідчить про її конвергенцію, оскільки 

універсальна система загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування стала доповнюватися страховими накопичувальними 

конструкціями, в тому числі недержавним пенсійним забезпеченням. Така 

структура пенсійної системи дозволяє суттєво зменшити навантаження на 

державну солідарну систему та надасть можливість розподілити між її 

складовими можливі ризики, пов'язані із змінами в демографічній ситуації (до 

чого більш чутливий перший рівень) та з коливаннями в економіці і на ринку 

капіталів (що більше відчувається у накопичувальній системі).  
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3.3. Проблемні аспекти єдності та диференціації правового 

регулювання пенсійного віку та страхового стажу в пенсійному 

забезпеченні 

 

Основним нормативно-правовим актом, що визначає право громадян на 

пенсійне забезпечення, є Конституція України, а положення, закріплені у ст. 46, 

визначають конституційні засади системи юридичних гарантій у соціальній 

сфері. Для пенсійного забезпечення принципове значення мають три домінанти 

Основного Закону: по-перше, визначено соціальні ризики як правові підстави 

реалізації особою права на пенсію, а саме: повна або часткова втрата 

працездатності, втрата годувальника, старість; по-друге, визначено джерела 

фінансування: загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за рахунок 

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

бюджетних та інших джерел; по-третє, встановлено, що пенсії, котрі є 

основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя не нижчий 

від прожиткового мінімуму, встановленого законом. Чітка реалізація цих 

конституційних положень у нормах чинного пенсійного законодавства 

сприятиме вдосконаленню регулювання пенсійного забезпечення громадян.  

У попередньому підрозділі нами аналізувалися особливості 

функціонування трирівневої пенсійної системи України, відзначалося вагоме 

значення першого рівня – солідарної системи загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування, яка знаходиться у стадії реформування і 

яка потребує вдосконалення правового регулювання. Тому, в подальшому 

сконцентруємо увагу на окремих, з нашої точки зору, чутливих для громадян 

факторах, що мають місце у солідарній системі пенсійного забезпечення та які 

потребують нового осмислення. Спочатку зупинимося на окремих теоретичних 

питаннях.  

У праві соціального забезпечення обставини, що відображають існуючу в 

соціальному забезпеченні диференціацію, знайшли своє втілення у 

відповідному галузевому принципі, який конкретизовано в пенсійному 
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законодавстві. У ст. 7 Закону України «Про загальнообов'язкове державне 

пенсійне страхування» визначені принципи загальнообов'язкового державного 

пенсійного страхування, зокрема, виділено принцип диференціації розмірів 

пенсій залежно від тривалості страхового стажу та розміру заробітної плати 

(доходу). Вважаємо, що назва даного принципу сформована не зовсім коректно, 

оскільки законодавцем не відображені у назві принципу такі суттєві фактори, 

які визначають диференціацію в пенсійному забезпеченні – це врахування 

особливостей умов праці, характеру виконуваної роботи, її складності і 

значення для суспільства. Формуючи назву цього принципу необхідно 

керуватися тим, що роль диференціації визначається недопущенням 

«зрівнялівки» і дискримінації в пенсійному забезпеченні, вона має ґрунтуватись 

на засадах соціальної справедливості, оскільки пенсійним відносинам більш 

ніж будь-яким іншим соціально-забезпечувальним відносинам властива така 

риса, як індивідуалізація забезпечення [182, с. 320]. Враховуючи останні 

законодавчі зміни (введення нового Розділу XIV1 «Про пенсійне забезпечення 

окремих категорій громадян» у Законі України «Про загальнообов'язкове 

державне пенсійне страхування»), вважаємо доцільним удосконалити назву 

принципу, відобразивши у назві такий важливий диференціючий фактор, як 

умови праці. На наш погляд, даний принцип правильно назвати – принцип 

диференціації пенсійного забезпечення в залежності від умов праці, тривалості 

страхового стажу та розміру заробітної плати (доходу). Отже, враховуючи 

викладене, вважаємо за необхідне внести зміни до ст. 7 Закону України «Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», а саме видалити із 

зазначеної статті визначений принцип та відповідно закріпити сформульований 

автором принцип. 

Відзначаючи у назві різні грані визначеного нами принципу, маємо 

підкреслити, що здійснювання диференційованого регулювання повинне 

збалансовуватися з єдністю регулювання пенсійних правовідносин. Тільки 

взаємодія двох тенденцій: тенденції розвитку диференційованого підходу до 

умов і порядку призначення пенсій і тенденції до єдності в регулюванні 
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пенсійних правовідносин унеможливить невиправдану відмінність у 

пенсійному забезпеченні. У цьому контексті наголосимо, що принцип 

диференціації пенсійного забезпечення в залежності від умов праці, тривалості 

страхового стажу та розміру заробітної плати (доходу) повинен співвідноситися 

з положеннями Конституції України та непротирічити основоположним для 

пенсійного забезпечення загальним принципам рівності і справедливості. 

Реформуючи пенсійну систему, необхідно враховувати і такий аспект, як 

однозначність термінології. З метою уточнення та узгодження окремих 

правових категорій слід уніфікувати окремі терміни, що застосовується як у 

пенсійному законодавстві, так і фахових юридичних виданнях. Наведемо 

наглядний приклад вживання у різних законах відмінних термінів, що 

визначають назву одного із видів пенсійного забезпечення.  

Так, у ст. 9 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування», визначені пенсійні виплати, що призначаються відповідно до 

цього Закону в солідарній системі. Зокрема, такою виплатою визначена пенсія у 

зв'язку з втратою годувальника. Цей вид пенсії у Законі України «Про пенсійне 

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

називається по іншому – пенсія в разі втрати годувальника (див. ст. ст. 6, 29, 38 

та ін.). А в Законі України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» у ст. 52. закріплено 

словосполучення – пенсія за втрату годувальника. У цьому ж Законі у ст. 54 – 

пенсія у зв'язку з втратою годувальника. У ст. 3 Закону України «Про пенсії за 

особливі заслуги перед Україною» пенсійна виплата, яка призначається на 

непрацездатних членів сім'ї, визначена як – пенсія у разі втрати годувальника. 

Серед вчених також немає єдиного підходу щодо назви цього виду пенсії, 

оскільки її в наукових виданнях називають по-різному. Приміром, у підручнику 

Право соціального забезпечення в Україні за загальною редакцією професорів 

С.М. Прилипка і О.М. Ярошенка цей вид пенсії у назві підрозділу називаються 

– пенсії у випадку втрати годувальника. При викладенні матеріалу в тексті 

зустрічається назва – пенсії у зв’язку із втратою годувальника. Автори 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/796-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/796-12
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підручника Право соціального забезпечення за загальною редакцією професора 

П.Д. Пилипенка використовують термін – пенсії у зв'язку з втратою 

годувальника. У свою чергу професор І.М. Сирота у курсі лекцій Право 

пенсійного забезпечення в Україні у главі IV «Пенсії на випадок утрати 

годувальника» взагалі у кожному підрозділі по іншому називає даний вид 

пенсій, зокрема: пенсія на випадок утрати годувальника; пенсії в разі втрати 

годувальника; пенсія у зв'язку з утратою годувальника. Окрім зазначеного, в 

окремих публікаціях цей вид пенсій називають – пенсії з нагоди втрати 

годувальника, пенсії по втраті годувальника. 

Наведені приклади підтверджують доцільність застосування єдиного, 

уніфікованого терміну назви цього виду пенсії. На наш погляд, правильно 

даний вид пенсій називати пенсіями у зв'язку з втратою годувальника, оскільки 

право на цей вид пенсійного забезпечення безпосередньо витікає з юридичних 

фактів, які відносяться до особи годувальника, а саме з факту його смерті, 

наявності у нього необхідного стажу (відповідно до вікової категорії), а також 

його заробітної плати, що визначають право на таку пенсію та впливають на її 

розмір. Враховуючи пропозицію, необхідно внести відповідні зміни в усі 

нормативні акти, а надалі у правотворчій діяльності застосовувати термін – 

пенсія у зв'язку з втратою годувальника. 

Що стосується продовження дослідження, то наша мета полягає не в 

розгляді усіх аспектів призначення пенсій, закріплених у Законі України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», оскільки аналіз сучасних 

наукових праць показує, що окремі аспекти правового регулювання пенсійного 

забезпечення у солідарній системі ґрунтовно досліджувалися представниками 

вітчизняної науки права соціального забезпечення, зокрема: умови призначення 

пенсій, їх суб’єктний склад, понятійний апарат галузевої науки тощо [248, 

188 с.; 186, 218 с.; 191, 212 с.]. Одним із найбільш ґрунтовних досліджень 

правового регулювання пенсійного забезпечення у солідарній пенсійній системі 

є спільна монографія українських вчених «Правові проблеми пенсійного 

забезпечення в Україні» [528, 540 с.]. Проте, до кінця не вирішеними, а отже 
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актуальними залишаються питання розгляду та надання нових наукових 

висновків щодо ролі юридичних фактів, які є визначальними у солідарній 

системі пенсійного забезпечення як при реалізації права на пенсію, так і 

визначенні розміру пенсії та при її перерахунку – це пенсійний вік і 

страховий стаж. Насамперед, назрілим є аналіз сучасних тенденцій прояву 

єдності та диференціації в регулюванні цих категорій.  

Дослідження пенсійного віку та страхового (трудового) стажу для нас 

актуально з декількох позицій: по-перше, питання пенсійного віку, його 

підвищення й понині залишається найбільш спірним як серед науковців, 

так і в українському суспільстві; по-друге, пенсійний вік та страховий 

(трудовий) стаж особи є правовстановлюючими юридичними фактами для 

майже всіх видів пенсій, що призначаються в солідарній системі; по-третє, без 

проведення розрахунку пенсії за віком неможливо визначити розмір пенсій по 

інвалідності й пенсій у разі втрати годувальника; по-четверте, в правовому 

регулюванні цих правових категорій зберігається суттєва диференціація. 

Загальновизнано, що реалізація права на той чи інший вид пенсійного 

забезпечення залежить від настання ряду обставин, тобто за наявності 

складного юридичного фактичного складу. Тому цілком слушною є точка зору 

С.А. Зінченко, що юридичні факти займають самостійне місце серед елементів 

правового регулювання, без яких не можуть настати жодні правові наслідки 

[132, с. 9]. Тим більше, відзначає Я.В. Сімутіна, чітка визначеність юридичних 

фактичних складів у пенсійному законодавстві є своєрідною гарантією охорони 

прав громадян у сфері пенсійного забезпечення [298, с. 199]. Не потребує 

особливого доказування й те, що пенсійне правовідношення виникає за 

наявності не одного, а багатьох юридичних фактів, які в своїй сукупності 

створюють необхідний фактичний склад. Це значить, що відсутність у такому 

складі хоча б одного з необхідних юридичних фактів перешкоджає 

виникненню, зміні чи припиненню правовідношення. Отже, окремий факт сам 

по собі не має правового значення для пенсійних правовідносин. Проте, варто 

відзначити, що припинятися пенсійні правовідносини можуть і при настанні 
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одиничного юридичного факту (наприклад, смерті особи, яка отримувала 

пенсію). 

Необхідно відзначити й іншу характерну особливість пенсійних 

правовідносин. Так, при реалізації окремими категоріями осіб права на пенсію, 

для настання правових наслідків у деяких випадках необхідні певний порядок 

та послідовність накопичення елементів юридичного складу. Наприклад, для 

військовослужбовців у ст. 2 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, 

звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» закріплена умова, що 

військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, 

пенсії відповідно до цього Закону призначаються і виплачуються після 

звільнення їх зі служби. Аналогічна норма закріплена і в ст. 7 Закону України 

«Про пенсійне забезпечення», при визначенні права на пенсію за вислугу років. 

Більш того, як вірно наголошує Б.І. Сташків, юридичне значення має 

кожний елемент фактичного складу. Зібрані у відповідний час і в певному місці 

одиничні факти завдяки тому, що передбачені гіпотезою норми права, 

породжують спільний правовий наслідок їх – виникнення, зміну чи припинення 

конкретного правовідношення [468, с. 260]. Саме це, вважаємо, мав на увазі й 

професор О.І. Процевський стверджуючи, що юридичні наслідки фактів можуть 

проявлятися як у виникненні зміні або припиненні правовідносин, так і в 

набутті певних прав та обов’язків [382, с. 170].  

Проте у різних пенсійних правовідносинах, акцентує І.М. Сирота, їх 

склад неоднаковий, і роль окремих юридичних фактів у пенсійному 

забезпеченні також різна [414, с. 99]. Наприклад, на думку З.Д. Іванової, в 

юридичних фактичних складах слід виділяти первинні (головні) та вторинні, які 

мають в основному процедурне значення і забезпечують обов’язковість 

настання правових наслідків, і які випливають із первинного вирішального 

факту [137, с. 31-37] У свою чергу, дослідниця Я.В. Сімутіна вважає доцільним 

виділити такі факти в особливу групу в складному юридичному фактичному 

складі, позначаючи їх як «ключові» (істотні) юридичні факти [298, с. 200]. 
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Наведені твердження вчених є аналогічними і підтверджують нерівнозначність 

юридичних фактів у юридичному фактичному складі. 

Можна й далі цитувати неодноразово проаналізовані і загальновідомі 

точки зору науковців на аспект правовідносин, що досліджується, але в цьому 

немає сенсу, оскільки й на підставі аналізу вище наведених точок зору можна 

дійти таких висновків, що в складному юридичному фактичному складі є 

найбільш важливі, найбільш значимі – головні юридичні факти. При реалізації 

права на пенсію за віком значення мають два головних юридичних факти, що 

визначають суб’єктивне право особи на отримання пенсії за віком – це 

відповідний вік особи і стаж її роботи. Саме цими умовами (віком і стажем) 

передбачено право на забезпечення пенсією за віком, наголошує професор 

І.М. Сирота [412, с. 110].  

У фахових наукових дослідженнях загальновизнаною є точка зору, що 

для визначених у солідарній системі видів пенсій головними 

правовстановлюючими юридичними фактами виступають: досягнення 

пенсійного віку – для пенсії за віком; інвалідність – для пенсії по інвалідності 

внаслідок загального захворювання або каліцтва, не пов'язаного з роботою; 

втрата годувальника – для пенсії у зв'язку з втратою годувальника. З нашої 

точки зору (про що нами вище відзначалося), другим правовстановлюючим 

юридичним фактом для усіх видів пенсій у солідарній системі 

загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, з яким норма права 

пов’язує виникнення пенсійних правовідносин, є наявність страхового 

(трудового) стажу встановленої тривалості. На нашу думку, страховий 

(трудовий) стаж для пенсій за віком, по інвалідності, внаслідок загального 

захворювання або каліцтва не пов'язаного з роботою, у зв'язку з втратою 

годувальника необхідно визначити наряду з пенсійним віком, інвалідністю, 

втратою годувальника – як головний юридичний факт. Таким чином, ми 

можемо констатувати про наявність двох правовстановлюючих, а отже, двох 

рівнозначних головних юридичних фактів. Всі інші юридичні факти (наявність 
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утриманців, заробітна плата тощо) не є правовстановлюючими, а тільки 

впливають на обсяг прав суб'єкта пенсіонування.  

Розглянемо більш детально найбільш важливі тенденції єдності та 

диференціації в регулюванні цих правових категорій. Розпочнемо з 

пенсійного віку. 

Одним із питань яке залишається дискусійним і яке становить інтерес 

для галузевої науки – є класифікація пенсійного віку. На думку науковців, 

сьогодні пенсійний вік можна диференціювати на загальний та спеціальний  

[319, с. 191]. Зокрема, С.М. Синчук відзначає, що спеціальний пенсійний вік 

встановлюється окремими законами для призначення пенсії з більш 

раннього періоду. Спеціальний пенсійний вік, вважає вчена, може 

визначатися у так званому пенсійному контракті, яким регулюється 

призначення пенсій у недержавній пенсійній системі [319, с. 192]. 

Вважаємо, що такий поділ пенсійного віку потребує уточнення. На наш 

погляд, у свою чергу, спеціальний пенсійний вік доцільно поділити на два 

підвиди та виокремити пільговий і гнучкий пенсійний вік. Перший 

характерний для призначення пенсії з більш раннього періоду (пільгові 

пенсії за віком чи пенсії за вислугу років, пенсії хворим на гіпофізарний 

нанізм (ліліпутам) та ін.), другий – для недержавного пенсійного 

забезпечення, для окремих категорій працівників, зайнятих на підземних і 

відкритих гірничих роботах та в металургії, для працівників окремих видів 

суден тощо. 

Пільговий пенсійний вік встановлюється для деяких категорій осіб для 

призначення пенсії з більш раннього віку у зв’язку з виконанням ними 

певного виду робіт або за наявності у них спеціальних юридичних підстав. 

Можна говорити про різні підходи законодавця до затвердження пільгового 

пенсійного віку, про суттєву диференціацію при його визначенні. В одному 

випадку він встановлюється в чітко фіксованих рамках 45 – 50 – 55 років 

для чоловіків та 40 – 45 – 50 років для жінок [359], в іншому випадку, 

пенсійний вік визначається в залежності від факту проживання чи факту 
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певного періоду роботи на окремих територіях [369]. Отже, особливість 

пільгового віку проявляється в тому, що законодавець, з урахуванням 

зазначених вище обставин, застосовує диференціацію, встановлюючи різні 

вимоги до віку, знижуючи його в порівнянні з загальним віком на 5, 10 чи 

15 років. У зв’язку із зазначеним варто наголосити, що в Україні майже два 

мільйони пенсіонерів вийшли на пенсію в середньому на 5–20 років раніше 

загальновстановленого пенсійного віку [302]. 

Варто зазначити, що пільговий вихід на пенсію за віком має позитивне 

значення для людей, які працювали в екстремальних або шкідливих умовах 

праці. Справа в тому, відзначає П. Данильчук, що тривалість життя цих 

людей, що доведено статистично, на 5-15 років менше, ніж у осіб інших 

професій. Однак слід зазначити, що продовження посильної трудової 

діяльності пенсіонерів-пільговиків позитивно впливає на їхнє здоров'я. Далі 

дослідник ставить питання, чи піднімати цим працівникам пенсійний вік, 

якщо буде збільшений пенсійний вік для працівників «нешкідливих»  

професій? І нараз дає відповідь, що питання зміни строків виходу на пенсію 

осіб екстремальних і «шкідливих» професій вимагає диференційованого 

підходу, додаткового вивчення й окремого рішення. Можливо, для деяких 

категорій пільгових професій більш ефективним може стати надання пільг, 

не пов'язаних з віком виходу на пенсію [95, с. 6]. Твердження щодо надання 

додаткових пільг (не пов'язаних із зниженням пенсійного віку) та їх 

ефективності у пільговому пенсійному забезпеченні також потребує 

додаткового аналізу. 

Ми також відстоюємо позицію, що підвищення пенсійного віку 

особам, які працювали у важких або шкідливих умовах праці, вимагає 

науково обґрунтованого диференційованого підходу. Але ми вже стали 

свідками того, що законодавець, не провівши належного вивчення цього 

питання (а також не врахувавши специфічні функції, властиві винятково 

жінкам), уже підвищив жінкам, які працювали у шкідливих умовах, на 5 

років, необхідний для призначення пільгових пенсій за віком як загальний, 
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так і пільговий пенсійний вік. Таке рішення законодавця підтверджує відхід 

від диференціації за статевою ознакою та закріплення тенденції до єдності в 

регулюванні питання пенсійного віку. 

При вирішенні проблеми вікової межі в пенсійному забезпеченні 

доцільно враховувати й інші точки зору. Зокрема, раціональною є думка 

Л.І. Проніної про заміну твердої вимоги до пенсійного віку на гнучкий, 

шляхом установлення вікового інтервалу виходу на пенсію за умови 

вироблення необхідного страхового стажу [ 379 ]. Доцільність введення у 

пенсійне законодавство гнучкого пенсійного віку також висловлювалася 

автором у фахових публікаціях [430, с. 274].  

У цьому сенсі також доречно навести точку зору С.М. Синчук (Сивак), 

яка свого часу, обґрунтувала тезу про можливість відмовитись від пенсійного 

віку як пенсійного юридичного факту та відзначала доречним використовувати 

його як правовстановлюючий факт при призначенні соціальних пенсій [407, 

с. 72]. Таким чином, вчена пов’язує виникнення пенсійних правовідносин 

тільки із наявністю у особи необхідного страхового стажу незалежно від 

досягнення конкретного пенсійного віку, тим самим не виключає, а вказує на 

можливість застосування у пенсійному забезпеченні гнучкого пенсійного віку.  

Новаторським для пенсійного законодавства України є рішення про 

встановлення гнучкого пенсійного віку в недержавній пенсійній системі. 

Пенсійний вік визначається учасниками пенсійного фонду  і може бути 

меншим за загальний пенсійний вік, але не більше як на 10 років. Пенсійний 

вік також може бути більшим від пенсійного віку, який надає право на пенсію 

за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням [352]. Таке, 

законодавче визначення гнучкого пенсійного віку в недержавній пенсійній 

системі, закріплює значну вікову диференціацію та дає право громадянам 

призначити пенсію як раніше, так і пізніше за загальновстановлений пенсійний 

вік у державі. Така гнучка вікова межа прописується в пенсійному контракті.  

Гнучкі умови призначення пенсій за віком також визначені у п. 5 ст. 26 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». 
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Законом визначено, що у разі наявності у особи 40 і більше календарних років 

страхового стажу, починаючи з 1 січня 2028 р. пенсія за віком призначається 

незалежно від віку. Це очевидний приклад запровадження гнучкого коридору 

пенсійного віку. У такому випадку основним юридичним фактом, що породжує 

пенсійне правовідношення виступає наявність страхового стажу. Зауважимо, 

що окремим категоріям працівників, зайнятим на підземних і відкритих 

гірничих роботах та в металургії (Список № 1), при призначенні страхових 

спеціальних пенсій законодавцем вже закріплений подібний порядок 

призначення пенсій. Також незалежно від віку право на пенсію передбачено 

і працівникам окремих видів суден, професій і посад плавскладу суден 

морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості при наявності 

визначеної законом вислуги років на цих суднах. 

Заслуговує уваги й інша новела, внесена в Закон, яка встановлює 

право підприємствам призначати пенсії окремим категоріям працівників 

залежно від умов праці за результатами атестації робочих місць за рахунок 

коштів підприємств та організацій, але не раніше ніж за 10 років до досягнення 

віку, передбаченого ст. 26 Закону, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України [342]. Доречно відзначити, що досвід застосування гнучкого 

пенсійного віку зустрічається і в зарубіжних пенсійних системах, вихід на 

пенсію для осіб, які відпрацювали повний трудовий стаж, можливий у 

середньому після 50 років [528, с. 139].  

На сучасному етапі реформування системи пенсійного забезпечення, в 

солідарній системі одним із центральних питань, яке й після останніх 

законодавчих змін залишається невирішеним, є питання подальшого 

підвищення віку виходу на пенсію. Складна демографічна ситуація та її 

негативні тенденції спричинили те, що в Україні протягом останніх років у 

різних наукових колах ведуться гострі дискусії як серед учених, так і практиків 

про зміну пенсійного віку, а вірніше про його збільшення. Тому, більш 

детально зосередитись на цьому болючому і проблемному для суспільства 

питанні, позаяк воно стосується більшості громадян України, яким 
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призначаються пенсії як на загальних і пільгових підставах, так і за нормами 

спеціальних законів, а також сформулюємо своє бачення щодо подальшого 

вдосконалення у пенсійному законодавстві правового регулювання вікової 

межі виходу на пенсію. 

Як показує практика реформування пенсійної системи, у пенсійному 

забезпеченні другорядних питань не існує. Утім питання пенсійного  віку, 

беззаперечно, є першочерговим, оскільки пенсійний вік є одним із ключових 

питань у будь-якій системі пенсійного забезпечення. Він виступає своєрідним 

індикатором ступеню фінансової стабільності пенсійної системи, соціальної 

справедливості в суспільстві [551, с. 9]. А за часів ринкових перетворень, 

питання підвищення пенсійного віку в нашій державі стало одним з 

найбільш актуальних, тому що вік є важливим чинником функціонування всієї 

системи пенсійного забезпечення, впливає на співвідношення чисельності 

пенсіонерів і осіб, зайнятих у виробництві, та суттєво впливає на 

збалансованість бюджету Пенсійного фонду. 

Пенсійний вік – це законодавчо встановлений державою вік особи, 

досягнення якого дає їй право на отримання пенсії за віком  [298, с. 206]. У 

пенсійному законодавстві, з огляду на соціально-економічні аспекти підвищення 

пенсійного віку (тривалість життя, умови праці, стан справ на ринку праці), 

тривалий час зберігався, закріплений у попередніх нормативних актах, віковий 

ценз виходу на пенсію (встановлення пенсійного віку – 55 років для жінок і 60 

років для чоловіків, було здійснене в СРСР протягом 1928 -1932 рр.). 

Вказаний пенсійний вік був закріплений на законодавчому рівні і в незалежній 

Україні, який з того часу не змінювався до 01.10 2011 р. Практично, в Україні 

тривалий час діяли норми, успадковані від пенсійного законодавства колишнього 

СРСР, які передбачали відносно ранній вік виходу на пенсію: для чоловіків – 60 

років, для жінок – 55 років, і тільки останнім часом для жінок пенсійний вік з 55 

років поетапно підвищується до – 60 років (до речі, державним службовцям та 

науковцям пенсійний вік був підвищений до – 62 років). 
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На визначення пенсійного віку впливає низка чинників: економічний стан 

суспільства, рівень зайнятості, вікова структура населення тощо [248, с. 92]. 

Але й сьогодні ми не можемо стверджувати про наявність наукового підходу при 

визначенні віку виходу на пенсію і не тільки в Україні, а й в європейських 

державах. В більшості країн пенсійний вік не має фізіологічного й медико-

соціального обґрунтування й обумовлений переважно політичними 

факторами [95, с. 6]. Також відомо, що старість – це природний стан 

організму, який часто не збігається з календарним віком  [266, с. 528]. 

Календарний вік людини не співпадає з так званим біологічним, який є показником 

фактичної життєздатності всіх систем організму. На думку фахівців, неспівпадання 

біологічного віку з календарним в українців пояснюється тим, що біологічний вік 

залежить не лише від стану організму і спадковості, але й від харчування, способу 

життя, умов праці та навколишнього середовища [95, с. 6]. Тому доцільно при 

розробленні межі пенсійного віку отримати висновки медиків і фізіологів 

праці.  

Пенсійний вік, наголошують С.Л. Лондар та В.Й. Башко, повинен 

встановлюватися для кожної країни окремо і враховувати демографічну 

ситуацію, відсоток осіб, які доживають до пенсійного віку, та вік пільгових 

категорій тощо [221, с. 46]. Зараз практично в усіх країнах є законодавчо 

визначений пенсійний вік, але вік у кожній країні встановлюється по-різному та 

коливається від 55 до 67 років [528, с. 136]. В Україні, після внесених змін до 

ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування», загальний пенсійний вік, становить як для чоловіків, так і 

жінок – 60 років. Законом також визначені умови збільшення страхового 

(трудового) стажу і закріплений механізм поетапного підвищення пенсійного 

віку. Цим рішенням, зрівнявши пенсійний вік чоловіків і жінок, 

законодавець вперше відмінив диференціацію межі пенсійного віку за 

статевою ознакою.  

Така вікова межа дає право для призначення пенсії на загальних 

підставах тим хто працював на посадах і професіях із звичайними умовами 
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праці. Але визначений у Законі України «Про заходи щодо законодавчого 

забезпечення реформування пенсійної системи» [348] пенсійний вік і механізм 

його підвищення як для осіб, що виходять на пенсію за нормами спеціальних 

законів, так і для тих хто виходить на пенсію на загальних умовах, на наше 

переконання, також не є науково обґрунтованим і не вирішує в повній мірі 

цього проблемного для суспільства питання.   

До речі, необхідно зазначити, що навіть після останнього підвищення 

віку виходу на пенсію в Україні він залишається майже найнижчим у світі. 

Наприклад, Молдова поступово підвищує пенсійний вік до 65 років для 

чоловіків і 60 – для жінок, такий же вік встановлений і в Словенії, а в Грузії 

ця межа діє вже декілька років. Литва підвищує вік виходу на пенсію 

відповідно до 62 і 60 років, Чехія – до 62 і 61 років. Незалежно від статі, вік 

виходу на пенсію збільшений в Естонії – до 63 років, а Угорщині – до 62 

років [489, с. 70]. У деяких країнах (Німеччина, Велика Британія) вік виходу 

на пенсію значно вищий ніж у зазначених країнах і закріплений на рівні 67 

років, в Італії пенсійний вік 65 років із подальшим збільшенням до 68 років 

[528, с. 136]. Отже, наведені дані демонструють те, що в значній частині 

зарубіжних країн встановлено однаковий вік виходу на пенсію як для 

чоловіків, так і для жінок, а в низці країн залишилася незначна різниця у 

віці виходу на пенсію для чоловіків і жінок, але, в той же час, вік виходу на 

пенсію у всіх країнах суттєво збільшився.  

Наведені приклади підтверджують, що пенсійний вік у нашій державі 

значно нижчий, ніж у більшості країн світу. Набагато нижчий він і за 

рекомендації компетентних міжнародних структур. Так, відповідно до ст. 15 

Конвенції МОТ 1967 року «Про допомоги по інвалідності, старості та в разі 

втрати годувальника» вік, для призначення пенсій, не повинен 

перевищувати 65 років, а право встановлювати більш високий віковий  ценз 

надається компетентному державному органу [175]. Таким чином, 65 років 

міжнародною спільнотою визначається як максимальний пенсійний вік і 

який нами сприймається як можливий для поетапного запровадження в 
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Україні. Досліджуючи проблему пенсійного віку, українська вчена 

С.М. Синчук також приходить до висновку, що пенсійний вік повинен 

враховуватися з настанням старості людини, яка за медичними показниками 

настає у 65-річному віці [410, с. 56]. 

Подальше підвищення пенсійного віку прогнозує й О.В. Тищенко. Ідея 

подальшого збільшення пенсійного віку (наприклад більше встановлених 60 

років для чоловіків) буде ініціюватися і надалі як один з етапів пенсійної 

реформи Україні. Але, водночас вона й застерігає, що для України буде 

помилковим повернення до ідеї необхідності в майбутньому підвищення 

пенсійного віку більше 60 років [489, с. 71]. Ми вважаємо, що саме таке 

застереження є помилковим, позаяк підвищення пенсійного віку більше 60 

років – це загальносвітова тенденція, яка обумовлена передусім 

демографічними процесами. 

Більш поміркованою вважаємо позицію І.В. Оклей, яка в своїх 

публікаціях також вказує на необхідність підвищення в сучасних умовах 

пенсійного віку. Вчена пропонує відійти від диференціації пенсійного віку за 

гендерною ознакою і підвищити пенсійний вік як для чоловіків, так і для жінок 

до 63 років і вважає, що такий захід є позитивним моментом для держави [280, 

с. 500]. Ми цілком погоджуємося з позицією вченої щодо підвищення 

пенсійного віку і вважаємо такий захід необхідним кроком, але підвищення має 

проводитися поступово, а не одноразово. На наш погляд, І.В. Оклей 

помиляється і з початком підвищення пенсійного віку, оскільки вважає, що це 

повинно відбутися лише після запровадження другого рівня 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування і побудови 

принципово нової системи пенсійного забезпечення [280, с. 501].  

Взагалі у підвищенні пенсійного віку ряд експертів і науковців убачають 

єдиний спосіб уникнути краху пенсійної системи, який давно назріває у зв’язку 

з ускладненням демографічної ситуації й старінням населення. Зокрема, 

Є.С. Хорошаєв пропонує підвищити пенсійний вік. На думку цього 

дослідника, держава від такого заходу одразу матиме дві вигоди: 
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громадяни, які працюють, залишаються у складі робочої сили і сплачують 

пенсійні внески впродовж більш тривалого терміну, а після виходу на 

пенсію отримують пенсійні виплати протягом меншого часу [523, с. 301]. 

На необхідність поетапного підвищення пенсійного віку також вказували й 

дослідники О. Яременко і М. Солдатенко [572, с. 35-38]. Про 

перспективність таким способом вирішити питання пенсійного віку 

підтверджує й досвід багатьох країн Європи, що запровадили або 

перебувають зараз у процесі поступового впровадження цього заходу. Так, 

приміром, у Польщі чоловіки виходять на пенсію в 65,4 року, а жінки – в 60,4. 

Поступово, до 2040-го, і чоловіки, і жінки будуть виходити на пенсію в 67 років 

[169].  

На питання межі пенсійного віку в суспільстві існують й інші погляди, 

оскільки дії держави щодо підвищення пенсійного віку (особливо підвищення 

жінкам до 60 років, що привело до зрівняння з пенсійним віком чоловіків) 

значною частиною громадян не сприймаються як такі, що необхідні для 

реформування пенсійного забезпечення, а навпаки – викликали бурхливу 

критику такого заходу. Не схвалюється такий крок держави і викликає 

категоричне заперечення серед відомих вітчизняних науковців. А саме, на 

думку професора Н.М. Хуторян, збільшення пенсіонного віку не веде до 

вивільнення робочих місць для численної молоді, яка стоїть на обліку у службі 

зайнятості як така, що шукає роботу. Шляхи вирішення проблеми дефіциту 

Пенсійного фонду, відзначає вчена, треба шукати не у збільшенні пенсійного 

віку для жінок, а у ліквідації безробіття, створенні нових робочих місць для 

забезпечення роботою особливо молоді, у забезпеченні гідної заробітної плати, 

зменшенні податкових нарахувань на заробітну плату [525, с. 37-38]. Ми цілком 

підтримуємо визначені вченою заходи щодо наповнення бюджету Пенсійного 

фонду, а держава повинна створювати умови для їх вирішення. Але, як уже 

відзначалося, поступове підвищення пенсійного віку є правильним рішенням, 

адже такий підхід нами сприймається як більш виважений та соціально 

орієнтований крок. Вважаємо цей захід вкрай необхідний і його доцільно було 
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б запровадити значно раніше – з 1 січня 2004 р., коли приймався і вводився в 

дію новий Закон, а підвищення віку виходу на пенсію доцільно було б 

розтягнути в часі й провести цю реформацію за 20-25 років.  

Підтримуючи необхідність подальшого підвищення пенсійного віку 

для чоловіків і жінок, водночас, ми глибоко переконані, що в сучасних 

умовах необхідна вікова диференціація правового регулювання  пенсійного 

забезпечення жінок передусім в силу специфічних життєвих функцій, 

властивих винятково жінкам. Це значимість материнства та їх внесок у 

розвиток і виховання дитини. При цьому диференціація пенсійного 

забезпечення жінок зовсім не означає дискримінацію прав чоловіків, скоріше 

навпаки – говорить про рівноправність чоловіків і жінок. На наше 

переконання, без подальшого підвищення пенсійного віку розв'язати 

проблеми першого рівня пенсійної системи нереально, тому цей процес 

необхідно проводити й надалі. Доцільно це питання вирішувати в два 

етапи: на першому етапі, відповідно до законодавчих змін завершити 

збільшення віку виходу на пенсію для жінок до 60 років. А на другому 

етапі необхідно підвищити вік виходу на пенсію для жінок до 63 років, а 

для чоловіків до – 65 років. На цьому етапі підвищення віку виходу на 

пенсію повинне зайняти більш тривалий період часу, для жінок – 12 років, 

для чоловіків – 20 років, а темпи збільшення пенсійного віку встановити не 

більше від трьох місяців на рік. Враховуючи складну демографічну 

ситуацію в державі, при підвищенні пенсійного віку жінкам, необхідно  

його диференціювати з урахуванням кількості народжених та вихованих 

дітей. Жінкам, які мають 5 і більше дітей знизити вік виходу на пенсію на 

10 років, відповідно, тим, які мають 4 дітей – на 8 років, 3 дітей – на 6 

років, 2 дітей – на 3 роки.  

Таким чином, вік виходу на пенсію в перспективі має стати для жінок 

– 63 роки (за наявності двох і більше дітей від 53 до 60 років), а для 

чоловіків – 65 років. Вважаємо таку пропозицію назрілою і такою, що 

потребує законодавчого вирішення шляхом внесення відповідних змін до 



259 
 

ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування». 

Але необхідно розуміти, що тільки підвищення пенсійного віку не 

зменшить навантаження, яке несуть платники пенсійних внесків. Оскільки, 

як вірно відзначає В. Мортіков, зростання пропозиції праці осіб похилого 

віку, в результаті більш пізнього строку виходу на пенсію, без відповідного 

попиту на працю може привести лише до перерозподілу праці між 

молодими і похилими працівниками на користь останніх; перерозподілу 

сукупних трудових доходів на користь похилих працівників. У результаті 

база, на яку нараховуються пенсійні внески, а саме – сукупна заробітна 

плата в країні, не змінюється [253, с. 63-67]. Подібна точка зору щодо 

вирішення питання пенсійного віку висловлюється і експертами Міжнародного 

центру досліджень [115, с. 14].  

Проте, хочемо ми того чи ні, а вирішувати питання пенсійного віку 

необхідно, але при його реалізації вкрай важливо, щоб реформатори 

зрозуміли і враховували надзвичайно важливий аспект, що зміна 

встановлених законом строків виходу на пенсію за віком, а саме 

законодавче збільшення віку виходу на пенсію в нинішніх умовах означає 

зміну пропозиції праці в масштабі всієї країни та може посилити й так 

гостру проблему безробіття, особливо серед молоді. Тому це питання 

необхідно вирішувати комплексно.  

Проведений аналіз дає підстави поставити цілком логічне питання, а чи 

створені в Україні необхідні умови для підвищення пенсійного віку? Такі умови 

потрібно створювати. І одним із першочергових завдань держави має бути 

сприяння продовженню працездатного віку громадян, що дасть можливість 

послабити демографічне навантаження на фінансову основу пенсійного 

забезпечення. Держава має розуміти, що тільки підвищуючи пенсійний вік 

для працюючих громадян, без створення нових робочих місць для 

працевлаштування молоді існуючі фінансові проблеми Пенсійного фонду 

вирішити неможливо. Водночас, необхідно враховувати, що збільшення 
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середньої тривалості життя не завжди відповідає збільшенню 

працездатності з віком. Окрім законодавчого вирішення питання 

збільшення пенсійного віку, важливо створити і необхідні умови для роботи 

громадян у більш пізньому віці. У вирішенні цієї проблеми мають бути 

зацікавлені як роботодавці, так і працівники.  

Звернемо увагу на ще один важливий аспект проблеми, що аналізується – 

це питання вирівнювання пенсійного віку для чоловіків і жінок. Про 

застосування єдиних вимог до встановлення пенсійного віку для чоловіків і 

жінок свідчить світовий досвід, так останнім часом у зарубіжних країнах 

спостерігається тенденція до вирівнювання чи зменшення різниці в пенсійному 

віці жінок і чоловіків. Сьогодні однаковий пенсійний вік для чоловіків і жінок 

введений в 76 країнах світу. Наприклад, у США, Японії, Німеччині, Франції, 

Швеції вік виходу на пенсію для чоловіків і жінок однаковий [95, с. 6]. Слід 

зауважити, що ця проблема актуальна не тільки для українського суспільства, а 

характерна й для інших пострадянських країн, зокрема, для Російської 

Федерації. О.О. Мачульська вважає, що прийнятним розв'язанням пенсійного 

питання, з урахуванням середньої тривалості життя чоловіків, може бути 

поступове збільшення пенсійного віку жінкам до 60 років, але відкладене в часі, 

наприклад до 2030 р. [237, с. 193]. На нашу думку, враховуючи сучасні 

тенденції, необхідно підвищувати пенсійний вік для обох статей, але важливо 

при призначенні пенсій за віком зберегти вікову диференціацію за ознакою 

статі. Для вирішення цього питання, вважаємо цілком придатним механізм 

підвищення пенсійного віку, визначений нами раніше.   

Проблема визначення граничної межі пенсійного віку змушує нас 

акцентувати увагу ще й на низці таких аспектів. 

Низький розмір пенсій, що виплачуються в Україні не сприяє виходу 

пенсіонерів на заслужений відпочинок, багато хто з них продовжує 

працювати і після оформлення пенсії, що дає їм можливість дещо 

покращити їхній фінансовий та матеріальний стан. Вважаємо, що тільки 
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заміна гідними пенсійними виплатами заробітної плати стане реальним 

стимулом для залишення роботи і своєчасного виходу на пенсію.  

Варто наголосити, що окрім зростання пенсійного віку у пенсійному 

забезпеченні, така ж тенденція присутня і при визначенні права на державні 

допомоги. Так, при призначенні державних допомог передбачено  як жінкам, 

так і чоловікам, які відповідно до чинного законодавства не мають права на 

пенсію та особам з інвалідністю, підвищення віку на 5 років (до 65 років)  

[ 337 ]. Отже у даному випадку вік, що дає право на отримання державної 

допомоги, вищий за загальний пенсійний вік на 5 років, що підтверджує 

суттєву вікову диференціацію при визначенні права на цей вид соціального 

забезпечення. 

Також, доречно відзначити, що чинне законодавство передбачає заходи і 

щодо заохочення більш пізнього виходу на пенсію. Так, у ст. 29 Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

закріплений механізм підвищення розміру пенсії за віком у разі відстрочки 

часу її призначення [ 342 ].  

Разом з тим у суспільстві сьогодні (особливо це проявляється в період 

виборчих компаній) можна почути і популістські пропозиції про пониження 

пенсійного віку. Але в умовах надзвичайно складної економічної й 

демографічної ситуації вважаємо таку ідею нераціональною. 

Підсумовуючи викладене, можемо стверджувати, що в науковій 

літературі вченими висвітлені відмінні точки зору на шляхи розв’язання 

питання пенсійного віку. Але, наявність різних точок зору на цей головний 

правовстановлюючий юридичний факт можна вважати позитивним 

фактором, який допоможе законодавцю вибрати оптимальний варіант 

вирішення цього важливого для суспільства питання.  

Підкреслюючи значимість пенсійного віку як головного юридичного 

факту у пенсійному забезпеченні, вважаємо необхідним закріпити на 

законодавчому рівні у ст. 1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» дефініцію цього поняття. При розробленні визначення 
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пенсійного віку, як імовірний варіант, можна використати дефініцію 

сформульовану І.Ю. Михайловою, яка характеризує пенсійний вік як 

юридичний факт-подію, який підтверджується документом, що посвідчує 

особу, та закріплений на законодавчому рівні, із досягненням якого в особи 

виникає право на пенсію на загальних чи пільгових підставах [249, с. 5]. 

Другим обов'язковим елементом юридичного складу, що породжує 

правовідносини по забезпеченню пенсіями по старості, є страховий (трудовий) 

стаж. Варто відразу наголосити, що у зв'язку з реформою пенсійного 

забезпечення в Україні інститут трудового стажу замінено інститутом 

страхового стажу. Характеризуючи ці правові категорії, дослідники 

П.Д. Пилипенко і С.М. Синчук відзначають, що термінологічно обидві ці 

обставини є подібними, однак вони відмінні за своїми змістовними 

характеристиками [320, с. 147]. 

Продовжимо дослідження з аналізу основних особливостей правової 

категорії – трудовий стаж. У зв’язку з цим розглянемо наведені науковцями 

окремі визначення трудового стажу. Ще в середині ХХ століття, у монографії 

«Трудовий стаж робітників і службовців», Л.Я. Гінзбург писав, що трудовий 

стаж людини – це своєрідний зліпок її трудової біографії. «Трудова діяльність – 

це життя в праці. Все трудове життя громадянина, – відзначав вчений, – 

становить його трудовий стаж» [82, с. 4]. Наведена цитата допомагає зрозуміти 

суть цієї правової категорії. 

Дещо пізніше, вивчаючи цю правову категорію, В.А. Тарасова відмічала, 

що в юридичному складі трудовий стаж викликає динаміку пенсійного 

правовідношення, є як правостворюючим, так і правозмінюючим юридичним 

фактом [476, с. 40]. Визначене вченою ключове значення трудового стажу у 

пенсійному правовідношенні відображає його сутність і підкреслює значимість 

для пенсійного забезпечення. 

Вітчизняний вчений професор І.М. Сирота вважає, що трудовий стаж у 

найзагальнішій формі визначається як тривалість трудової діяльності 

працівника [412, с. 77]. Інший дослідник М.Д. Бойко визначення трудового 
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стажу відносно сфери пенсійного забезпечення пропонує як у широкому 

розумінні, так і вузькому. На думку вченого, трудовий стаж у загальній формі 

визначається як тривалість трудової діяльності працівника. У вузькому 

значенні – це нарахована за встановленими правилами тривалість минулої 

трудової та іншої суспільно корисної діяльності громадян, яка протікає в 

певних, визначених законом, суспільних формах і з якою пов’язуються правові 

наслідки в галузі пенсійного забезпечення [37, с. 65]. Доволі широке 

визначення трудового стажу пропонують П.Д. Пилипенко і С.М. Синчук. Ці 

науковці визначають трудовий стаж як тривалість (період) трудової діяльності 

особи в системі суспільної організації праці і обчислюється на підставі записів 

до трудової книжки працівника [320, с. 147]. У свою чергу дослідниця 

О.Л. Кучма розуміє під трудовим стажем період трудової чи іншої суспільно-

корисної діяльності громадян, які перебувають чи перебували в трудових 

відносинах з підприємствами, установами, організаціями, або діяльності осіб, 

прирівняних до робітників чи службовців, що породжує визначені правові 

наслідки [204, с. 8].  

Враховуючи правову природу цієї категорії, вважаємо, що трудовий 

(страховий) стаж є правостворюючим юридичним фактом у складному 

юридичному складі, який впливає на виникнення або зміну правовідносин у 

зв'язку з призначенням і виплатою всіх видів пенсій та допомоги з тимчасової 

непрацездатності.  

Визнання ролі трудового стажу для пенсійного забезпечення тісно 

пов'язане з встановленням різного роду пільг при його обчисленні. Як правило, 

вони передбачають кратне збільшення стажу за обставин, визнаних Законом 

значимими (такі умови визначені у статтях 57-61 Закону України «Про 

пенсійне забезпечення»). Крім кратного обчислення трудового стажу, чинним 

законодавством передбачено й інший пільговий порядок включення в трудовий 

стаж окремих видів робіт. Наприклад, робота на водному транспорті протягом 

повного навігаційного періоду зараховується за рік роботи. Такий же порядок 

обчислення стажу застосовується й на роботи протягом повного сезону на 
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підприємствах і в організаціях сезонних галузей промисловості, незалежно від 

відомчої підпорядкованості підприємств і організацій [460], тобто сезон 

зараховується до стажу роботи за рік роботи. 

Для пенсійного забезпечення важливе значення має класифікація 

трудового стажу на окремі види. Серед сучасних українських науковців 

ґрунтовну класифікацію трудового стажу пропонує М.Д. Бойко. Вчений вважає, 

що трудовий стаж поділяється на: загальний (кількісна характеристика); 

спеціальний та неперервний (якісна характеристика) [37, с. 66]. Окрім 

зазначених вище видів стажу, М.Д. Бойко вказує і на наявність страхового 

стажу, який враховується з 1 січня 2004 р. для призначення пенсій [37, с. 79]. 

Подібна класифікації трудового стажу запропонована і професором 

І.М. Сиротою, який трудовий стаж поділяє на загальний, спеціальний, 

неперервний [412, с. 78-79]. З часом вчений доповнює раніше визначені види 

стажу і виділяє як окремий вид – страховий стаж [415, с. 109]. На наш погляд, 

при класифікації трудового стажу, виділений М.Д. Бойко і І.М. Сиротою один із 

видів трудового стажу – неперервний стаж, доцільніше було б означити 

терміном – безперервний трудовий стаж. 

С.В. Вишновецька та І.В. Новосельська вважають, що трудовий стаж 

може диференціюватися як за його тривалістю, так і за кваліфікаційними 

ознаками роботи. Вони поділяють трудовий стаж на: загальний і спеціальний. 

Крім того, дослідниці відзначають, що у чинному законодавстві передбачений 

безперервний трудовий стаж, страховий стаж і ними окремо виділяється 

вислуга років як особливий вид спеціального трудового стажу [68, с. 98-103]. 

Вважаємо, що така точка зору має підстави для існування, адже вона логічно 

витікає із розуміння сутності трудового стажу, а запропонована цими вченими 

класифікація відображає всі грані цього правового явища і співпадає з 

поглядами висловленими більшістю вчених. 

Подібної точки зору щодо класифікації трудового стажу сьогодні 

дотримуються і російські вчені З.О. Кондратьєва [49, с. 13], К.М. Гусов [318, 

с. 107], Н.Є. Борисова [495, с. 205]. Утім, Г.В. Сулейманова вважає, що чинне 
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російське законодавство передбачає: страховий стаж, загальний трудовий стаж 

і спеціальний трудовий стаж (вислуга років) [472, с. 128]. У запропонованій 

класифікації, на відміну від попередніх класифікацій, дослідниця не виділяє 

безперервний стаж та прирівнює спеціальний стаж до вислуги років. Вважаємо, 

що така класифікація стажу також заслуговує уваги. Доречно зауважити, що в 

сучасних умовах безперервний трудовий стаж втратив своє значення і не 

застосовуються в пенсійному законодавстві.  

У свою чергу, інша російська дослідниця О.О. Мачульська відзначає 

наявність таких видів стажу як: страховий стаж; загальний трудовий стаж; 

спеціальний (професійний стаж); вислуга років [237, с. 161]. Разом з тим, на 

думку вченої, спеціальний (професійний стаж) є частиною загального 

страхового стажу [237, с. 162]. Науковці Д.А. Ніконов і О.В. Стрємоухов поряд 

із страховим і трудовим стажем виділяють стаж державної служби і вислугу 

років [264, с. 69]. На наш погляд, не зовсім вірною є наукова позиція цих 

вчених щодо виокремлення стажу державної служби і вислуги років в окремі 

види. 

Характеризуючи основні ознаки трудового стажу, Н.Б. Болотіна вказує на 

те, що він є більш змістовною і «різнобарвною» категорією ніж страховий стаж, 

який враховує тільки економічну компоненту (сплату страхових внесків). 

Трудовий стаж, відзначає вчена, має кількісну та якісну характеристики. 

Виходячи з цього, дослідниця, трудовий стаж поділяється на: загальний 

трудовий стаж, спеціальний трудовий стаж, вислуга років [40, с. 327]. 

Звичайно, така  позиція вченої заслуговує уваги, разом з тим запропонована 

класифікація потребує певного уточнення, оскільки вислуга років, на наш 

погляд, – це особливий вид спеціального стажу. 

Отже, у контексті вищезазначеного та зважаючи на положення 

нормативних актів можна зробити висновок, що на сучасному етапі стаж 

роботи (трудовий стаж) доцільно поділити на такі види: загальний, страховий і 

спеціальний (вислуга років є різновидністю спеціального стажу). Така 

класифікація стажу визначає диференційований підхід до призначення різних 
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видів пенсій. Вважаємо, що в сучасних умовах загальний стаж хоч і 

поєднується частково із страховим стажем, а саме періоди трудової діяльності 

та інші періоди, що враховувалися до загального стажу роботи для призначення 

пенсії на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше, утім, за 

юридичною природою вони цілком не тотожні. Загальний стаж є більш 

ширшим поняттям, оскільки будь-які періоди роботи, які зараховуються до 

страхового стажу, включаються в загальний стаж. Також не можна 

ототожнювати загальний і спеціальний стаж роботи. Перший включає всі 

встановлені законом періоди, а не тільки час роботи за певною спеціальністю. 

А вислуга років, на наше переконання, є різновидністю спеціального стажу. 

Оскільки в системі пенсійного забезпечення страховому стажу, як 

правоутворюючому юридичному факту надається першорядне значення, тому 

зупинимося на ключових аспектах цього виду стажу. 

Страховий стаж є одним із невід’ємних юридичних фактів, який 

забезпечує реалізацію соціальних прав громадян України. Основною 

особливістю страхового стажу є сплата особою або на її користь іншими 

зобов'язаними суб'єктами страхових внесків до спеціальних страхових фондів. 

Тому цілком слушними є слова вчених П.Д. Пилипенко і С.М. Синчук, що 

страховий стаж є своєрідним відображенням часткової участі особи у 

формуванні загальнообов'язкової державної системи соціального страхування 

та слугує підставою для обчислення її майбутніх соціальних виплат [320, 

с. 147].  

Для більш детального аналізу цього правового явища вважаємо за 

потрібне проаналізувати дефініцію страхового стажу, як вона визначена в 

правових актах. Як правову категорію страховий стаж вперше було визначено у 

Концепції соціального забезпечення населення України [ 365 ]. Проте найбільш 

загальне визначення страхового стажу надається в Основах законодавства про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування – це період (строк), 

протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному соціальному 

страхуванню та сплачуються внески (нею, роботодавцем) на страхування, якщо 
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інше не передбачено законодавством [ 288 ]. У пенсійному законодавстві 

поняття страхового стажу вперше було закріплено в ст. 1 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», згідно з якою страховий 

стаж це – період (строк), протягом якого особа підлягала державному 

соціальному страхуванню, якою або за яку сплачувався збір на обов'язкове 

державне пенсійне страхування згідно із законодавством, що діяло раніше, 

та/або підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню 

згідно із цим Законом і за який сплачено страхові внески [ 342 ]. У п. 1 ст. 24 

цього ж Закону страховий стаж визначається 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. Як бачимо, у цій дефініції конкретизується поняття 

страхового стажу, а саме виділені ті ознаки (періоди з яких складається стаж), 

які розкривають цю правову категорію для загальнообов'язкового державного 

пенсійного страхування. 

Слід зауважити, що при наявності законодавчих визначень страхового 

стажу вітчизняними вченими пропонуються й авторські визначення цього 

правового явища, відмінні від законодавчо закріпленої дефініції. Зокрема, 

І.В. Оклей пропонує таке визначення страхового стажу – це «період (строк), 

протягом якого особа працювала або займалася іншою суспільно-корисною 

діяльністю та підлягала державному соціальному страхуванню, якою/за яку 

сплачувався збір на обов'язкове державне пенсійне страхування згідно із 

законодавством, що діяло раніше, та/або підлягає загальнообов'язковому 

державному пенсійному страхуванню відповідно до Закону України «Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», а також інші періоди, 

вказані в законі, з якими пов'язані певні правові наслідки, протягом яких 

страхові внески відшкодовувалися Пенсійному фонду України за рахунок 

коштів Державного бюджету або надання державних дотацій із відповідних 

бюджетів» [279, с. 10]. Запропоноване визначення, на наш погляд, є доволі 

громіздким і перенасиченим назвою Закону та назвами державних структур. 
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У контексті нашого дослідження вважаємо необхідним висвітлити нові, 

найбільш важливі положення українського законодавства щодо правил 

обчислення страхового стажу та його ролі в обчисленні пенсії. Перш за все 

зазначимо, що для розрахунку пенсії враховується не страховий стаж, а 

застосовується коефіцієнт, який визначається за закріпленою в Законі 

формулою:  

           См х Вс  

 Кс = ---------------         де: 

            100% х 12 

– Кс – коефіцієнт страхового стажу; 

– См – сума місяців страхового стажу; 

– Вс – визначена відповідно до цього Закону величина оцінки одного 

року страхового стажу (у відсотках).  

Позитивною новелою, яка впливає на величину коефіцієнту страхового 

стажу, а в кінцевому результаті і на розмір пенсії є те, що 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, 

передбаченого ст. 26 цього Закону, та період з дня смерті годувальника до дати, 

коли годувальник досяг би визначеного Законом пенсійного віку. 

Суттєвих змін зазнали й вимоги щодо тривалості страхового стажу, 

необхідного для призначення пенсії по інвалідності внаслідок загального 

захворювання (ч.1 ст. 32 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування»), а також призначення пенсії у зв’язку з втратою 

годувальника. Раніше, в залежності від вікової категорії особи, пенсія по 

інвалідності  призначалася за наявності страхового стажу від 1 до 5 років, а 

після внесених змін необхідний для призначення пенсії стаж складає від 1 до 14 

років. Крім того, тривалість страхового стажу диференціюється в залежності 

від групи інвалідності. Так, для осіб визнаних інвалідами І групи, вимоги до 
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страхового стажу зменшені і залежно від віку особи пенсія призначається за 

наявності стажу від 1 до 10 років. Зазначене підтверджує наявність істотної 

диференціації у вимогах до стажу, що визначає право на пенсію по інвалідності, 

позаяк вимоги до страхового стажу обумовлюються двома критеріями віком і 

групою інвалідності. Таким чином, диференціючими критеріями виступають 

вік та група інвалідності особи. Аналогічно диференціація проявляється у 

вимогах до страхового стажу й при визначенні права на пенсію у зв’язку з 

втратою годувальника.  

Законодавцем також виділена окрема категорія осіб кому пенсія по 

інвалідності призначається незалежно від наявності страхового стажу. Це ті 

особи інвалідність у яких 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 р. по 21 лютого 2014 р. за євроінтеграцію та проти 

режиму Януковича (Революція Гідності), особи, які звернулася за медичною 

допомогою у період з 21 листопада 2013 р. по 30 квітня 2014 р. 

Очевидним прикладом позитивного значення страхового стажу 

залишається положення, закріплене у ч. 2 ст. 28 Закону. Відповідно до цієї 

норми за кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 

років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, 

обчисленої відповідно до ст. 27 Закону, але не більш як на 1 відсоток 

мінімального розміру пенсії за віком, визначеного в абзаці першому вказаної 

статті [342]. Цей приклад підтверджує, що на збільшення розміру пенсії 

впливає стать особи, що підкреслює наявність диференціації за статевою 

ознакою. Важливо, що наявний в особи понаднормовий страховий стаж не 

може бути обмежений. 

Таким чином, у пенсійному законодавстві страховий стаж є тим 

юридичним фактом, з яким пов'язано призначення всіх видів пенсій у 

солідарній пенсійній системі, він також безпосередньо впливає на призначення 

допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по безробіттю. 
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Страховий стаж виступає не тільки в якості правостворюючого чи 

правозмінюючого юридичного факту, але й виступає як мотивуючий і 

стимулюючий фактор для отримання більш високого розміру пенсії.  

Проаналізувавши природу страхового стажу, доречно відзначити й окремі 

ключові аспекти спеціального стажу роботи. Сутність цього виду стажу полягає 

як в особливостях умов, в яких протікала робота, так і природі виконуваної 

роботи. Нині серед науковців немає єдності в питанні визначення місця 

спеціального стажу, оскільки одні вважають спеціальний стаж різновидом 

трудового, інші різновидом страхового стажу. 

Так, на переконання П.Д. Пилипенка і С.М. Синчук, робота в певних 

умовах праці чи на відповідних посадах, з якою законодавець пов'язує пільгове 

(або за особливими правилами) забезпечення пенсіями, не може впливати на 

характер страхового стажу, а тому відсутні об'єктивні умови для виділення його 

спеціального виду. Очевидно, відзначають вчені, йдеться не про страховий, а 

про трудовий стаж спеціального виду у його традиційному значенні. Тобто для 

одержання відповідного пенсійного забезпечення застрахована особа повинна 

мати, крім страхового стажу, ще й спеціальний трудовий стаж [320, с. 150]. 

Більш послідовною вважаємо точку зору О.І. Кульчицької, яка стверджує, що 

спеціальний і страховий стаж певним чином співпадають, але вести мову про їх 

тотожність немає підстав. Адже до спеціального стажу зараховуються і такі 

періоди, коли особа не підлягає загальнообов’язковому державному 

страхуванню [201, с. 469]. Ми також дотримуємося точки зору, що спеціальний 

і страховий стаж можуть співпадати у часі, це може бути один і той самий 

період роботи, але за своєю юридичною природою вони не тотожні. 

У свою чергу, варто підтримати судження П.Д. Пилипенка і С.М. Синчук, 

які спеціальний трудовий стаж, якому надається значення юридичного факту 

для виникнення соціально-забезпечувальних правовідносин, поділяють на два 

види: 1) спеціальний стаж, який дає право на призначення пільгового 

пенсійного забезпечення в солідарній системі загальнообов'язкового 

державного пенсійного страхування на підставі Закону України «Про 
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загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»; 2) так звана вислуга 

років як особливий вид спеціального страхового стажу, що зумовлює 

виникнення права на пенсію за вислугу років, якщо це передбачено 

спеціальними законами [320, с. 150]. З огляду на правила обчислення, на думку 

цих вчених, перший вид спеціального трудового стажу також поділяється на 

декілька підвидів. Це, зокрема: а) стаж на підземних роботах, на роботах з 

особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці; б) стаж працівників, 

які безпосередньо зайняті на роботах із шкідливими і важкими умовами праці; 

в) період трудової діяльності, яка здійснювалась в районах Крайньої Півночі та 

місцевостях, прирівняних до них; г) період трудової діяльності на територіях 

радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Подібну 

точку зору щодо поділу спеціального трудового стажу на два види обґрунтовує 

у своїх працях й М.Д. Бойко [37, с. 69]. Безперечно, такий поділ спеціального 

стажу роботи має певну логіку, оскільки обумовлений об’єктивними 

чинниками.  

Варто відзначати, що для різних підвидів спеціального стажу при його 

обчисленні встановлені відмінні правила, що вказує на присутність 

диференціації при обчисленні спеціального стажу, обумовленої умовами і 

місцем праці. Так, за кожний повний рік стажу роботи на підземних роботах, на 

роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком 

№ 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість на яких давала 

та дає право на пенсію на пільгових умовах, до страхового стажу додатково 

зараховується по одному року (ст. 24 Закону). Наведений приклад є виразним 

свідченням диференційованого підходу законодавця при обчисленні страхового 

стажу, де критерієм диференціації виступають особливо шкідливі і особливо 

важкі умови праці. Також значна диференціація, підставою якої є спеціальний 

стаж або вислуга років у юридичному складі, який визначає право на пільгові 

пенсії за віком чи пенсії за вислугу років, закріплена у ст. 114 Закону України 

«Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».  
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Характеризуючи роль спеціального страхового стажу в пенсійному 

забезпеченні, наведемо точку зору О.І. Кульчицької, що заслуговує схвалення. 

Як передумова реалізації права на пільгову пенсію для працівників певних 

професій, спеціальний стаж роботи повинен включати лише ті періоди, коли 

особа здійснює професійну діяльність. В такий спосіб буде забезпечуватися 

професійний характер таких пенсій. Всі інші періоди можуть включатися до 

загального стажу роботи і за умови сплати внесків на соціальне страхування – 

до страхового стажу [201, с. 470]. Таке вирішення питання обліку спеціального 

стажу цілком відповідає принципам формування професійного пенсійного 

забезпечення.  

Зупинитися на ще одному важливому аспекті який зачіпає інтереси 

десятків тисяч громадян України і який потребує додаткового правового 

врегулювання – це питання набуття працівниками страхового стажу, якого не 

вистачає для призначення пенсії за віком (у тому числі і пільгових пенсій за 

віком та пенсій за вислугу років). Справа в тому, що після затвердження 

механізму збільшення до 30 років загального страхового стажу, необхідного 

для призначення пенсії за віком, значна кількість громадян (такою категоріє є 

моряки) не має такого стажу. 

У ст. 12 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» визначені умови отримання працівниками страхового стажу, 

якого не вистачає для призначення пенсії (не йдеться про спеціальний стаж, а 

тільки про страховий стаж), тобто працівники мають право на добровільну 

участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, 

іншими словами громадянин може докупити необхідний стаж. Це право 

громадяни можуть реалізувати шляхом укладення відповідного договору згідно 

із Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» [349]. У сучасних умовах така норма є 

позитивним кроком законодавця, яка підтверджує утвердження страхових 

принципів, але в прописаній редакції вона малоефективна, оскільки визначаючи 

право, законодавець встановлює й певні обмеження які, на наш погляд, тільки 
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ускладнюють процес отримання необхідного стажу для призначення пенсії та 

не сприяють наповненню бюджету Пенсійного фонду.  

Так, відповідно до п. 1 ст. 10 Закону України «Про збір та облік єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» платниками, 

які мають право на добровільну сплату єдиного внеску, є:особи, які досягли 16-

річного віку та не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями, та не 

належать до платників єдиного внеску. Отже, виходячи з цього положення, 

особа, яка працює на день подачі заяви, не має права укласти договір про 

добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування. Таким чином, можливість укласти договір мають тільки особи, які 

з тих чи інших причин не працюють та не підлягають загальнообов’язковому 

державному пенсійному страхуванню, а саме не перебувають в трудових 

відносинах, не є суб’єктом підприємницької діяльності, або не отримують 

допомогу по безробіттю тощо.  

Оскільки договір про добровільну участь укладається фактично за 

періоди, коли особа не працювала, то, на наш погляд, необхідність працівникові 

звільнятися з роботи, якщо він перебуває в трудових відносинах не обов’язкова, 

вона тільки ускладнює роботу територіальним органам Пенсійного фонду та 

органом доходів і зборів, а також завдає додаткових клопотів громадянам.  

У зв’язку з викладеним, вважаємо за необхідне, для усунення 

непорозумінь у цьому питанні, внести зміни до ст. 10 Закону України «Про збір 

та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування», а саме: виключити з п. 2, ч. 1, ст. 10 такі слова: «та не 

перебувають у трудових відносинах з роботодавцями, визначеними пунктом 1 

ч. 1 ст. 4, та не належать до платників єдиного внеску, визначених пунктами 4, 

5 та 51  ч. 1 ст. 4 цього Закону».  

Відповідно внести зміни до ч. 7 ст. 10, виключивши абзац 2: «підлягає 

загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню». Враховуючи 

зазначену пропозицію, вважаємо доцільним п. 7 ст. 10 викласти у такій 

редакції: «Орган доходів і зборів відмовляє в укладенні договору про 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17#n59
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17#n85
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17#n87
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17#n1079


274 
 

добровільну участь у разі, якщо особа: не відповідає іншим вимогам, 

визначеним частиною першою цієї статті; подала неповні або не достовірні 

відомості; уже уклала договір про добровільну участь, строк дії якого не 

припинено або за яким не виконала передбачені договором умови; бажає 

укласти договір на строк менше одного року. В інших випадках відмова в 

укладенні договору про добровільну участь не допускається». У зв’язку з 

зазначеним необхідно синхронно внести зміни до п. 1 ч. 1 ст. 12 Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», виключивши з п. 1 

ч. 1 таке словосполучення «та не належать до кола осіб, які підлягають 

загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до ст. 

11 цього Закону». Таким чином, п. 1 ч. 1 ст. 12 «Добровільна участь у системі 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування» необхідно 

викласти у такій редакції: «Особи, які досягли 16-річного віку, у тому числі 

особи, які навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою 

навчання, а також в аспірантурі та докторантурі, іноземці та особи без 

громадянства, які постійно проживають або працюють на території України, 

громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами 

України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України, мають право на 

добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного 

страхування». 

Також доречно відзначити, що при набутті необхідного для призначення 

пенсії страхового стажу у чинному законодавстві закріплена суттєва, з нашої 

точки зору, нічим необґрунтована диференціація, оскільки відповідно до п. 5 

ст. 10 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування» договором про добровільну участь 

передбачається одноразова сплата особою єдиного внеску за попередні періоди, 

в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному 

страхуванню. У цьому випадку сума сплаченого єдиного внеску за кожен 

місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок 
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на дату укладення договору, помноженого на коефіцієнт   2. Проте при 

поточних платежах такий коефіцієнт не застосовуються, тому набагато 

вигідніше докупити необхідний страховий стаж поступово, так буде удвічі 

дешевше. Вважаємо таку диференціацію безпідставною і пропонуємо закріпити 

єдині умови щодо визначення суми єдиного внеску за роки страхового стажу, 

якого бракує, а саме вилучити у п. 5 ст. 10 Закону слова: «помножений на 

коефіцієнт – 2» і першу частину цього пункту викласти у такій редакції: 

«Договором про добровільну участь може бути передбачена одноразова сплата 

особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала 

загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі за 

період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року). Сума сплаченого єдиного 

внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний 

страховий внесок на дату укладення договору». 

Вищевикладене дає нам підстави стверджувати, що в умовах формування 

нової пенсійної системи у першому рівні – солідарній системі 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування важливо 

продовжити вдосконалення правового регулювання межі пенсійного віку, та 

страхового стажу, актуально й надалі застосовувати єдність і диференціацію у 

правовому регулюванні цих правових категорій.  

Проведений аналіз головних юридичних фактів у солідарній системі 

пенсійного забезпечення – пенсійного віку та страхового стажу сприяв 

наступним висновкам. 

В сучасних умовах необхідно продовжити підвищення пенсійного віку 

(доцільно взяти за основу механізм, запропонований автором), так і 

переосмислити значення страхового стажу для нарахування пенсій. Необхідна 

система державних заходів, починаючи з підвищення реальної зарплати та 

виведення заробітної плати з тіні, створення умов для економічного зростання 

держави, підвищення тривалості життя, вдосконалення охорони праці, 

запровадження медичного страхування, перепідготовки кадрів з урахуванням 

вікових особливостей, розширення зайнятості працездатних осіб. Ці всі 



276 
 

питання взаємозалежні і потрібно їх вирішувати комплексно в рамках 

відповідних національних програм. 

Право на пенсію за віком обумовлено двома головними 

правоутворюючими юридичними фактами: досягненням пенсійного віку та 

наявністю необхідного страхового стажу. Ці юридичні факти є основними 

підставами для виникнення правовідносин у сфері пенсійного забезпечення і 

визначають суб’єктивне право на одержання пенсії. Всі інші юридичні факти 

(наявність утриманців, заробітна плата тощо) не являються 

правоутворюючими, а тільки є тими фактами, що впливають на обсяг прав 

конкретного суб'єкта пенсіонування.  

Узагальнення думок науковців та аналіз положень нормативно-правових 

актів дає підстави пенсійний вік диференціювати на загальний і спеціальний, 

який у свою чергу поділяється на пільговий і гнучкий. Стаж роботи 

(трудовий стаж) доцільно поділяти на такі види: загальний, страховий і 

спеціальний. Вислуга років є особливим видом спеціального стажу. 

Аргументована необхідність надання легального визначення пенсійного 

віку, а саме закріпити у ст. 1 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» дефініцію цієї правової категорії, 

сформульовану І.Ю. Михайловою, яка характеризує пенсійний вік як 

юридичний факт-подію, який підтверджується документом, що посвідчує 

особу, та закріплений на законодавчому рівні, із досягненням якого в особи 

виникає право на пенсію на загальних чи пільгових підставах. 

Зважаючи на існуючі тенденції щодо вікової політики та пропагуючи 

необхідність подальшого підвищення загального пенсійного віку в пенсійному 

забезпеченні доцільно у перспективі запровадити гнучкий пенсійний вік, який 

має визначатися такими факторами, як наявність страхового стажу, тривалість 

життя, стан економіки тощо. Більш широке впровадження законодавцем 

гнучкого пенсійного віку у вітчизняну пенсійну систему слід розглядати в 

якості одного з аспектів реалізації принципу соціальної справедливості, 

спрямованого на підвищення індивідуалізації пенсійного забезпечення. 
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Законодавче закріплення загального пенсійного віку на рівні 60 років для 

чоловіків і жінок, а також підвищення пенсійного віку жінкам для призначення 

пільгових пенсій чи пенсій за вислугу років підтверджує тенденцію до єдності в 

регулюванні питання пенсійного віку. Тенденції до єдності проявляються і у 

вимогах до страхового стажу, що підтверджує збільшення як жінкам, так і 

чоловікам до 35 років стажу, необхідного для призначення пенсії за віком. 

Разом з тим, при визначенні права на пільгові чи дострокові пенсії зберігається 

суттєва диференціація у вимогах як до пенсійного віку, так і до страхового 

стажу. Нині вікова межа виходу на пенсію диференціюється в сторону 

збільшення чи зменшення (від 40 до 60 років), в залежності від умов 

призначення пенсії (призначення дострокової пенсії, пенсії за віком на 

загальних чи пільгових умовах відповідно), в окремих випадках вікова 

диференціація пов’язується зі статтю особи. Суттєво різняться і вимоги до 

стажу (від 15 до 35 років). Саме з урахуванням зазначених факторів 

законодавцем визначається і індивідуалізується право конкретної особи на 

призначення пенсії за віком.  

 

3.4. Єдність та диференціація правового регулювання окремих видів 

спеціальних страхових пенсій 

 

В Україні від моменту проголошення незалежності й до цього часу триває 

складний процес реформування соціального законодавства, зокрема, такої 

важливої його складової, як пенсійне законодавство. Водночас мають місце як 

певні здобутки в формуванні сучасної системи пенсійного забезпечення, так і 

суттєве відставання в реформуванні правового регулювання окремих видів 

пенсій.  

На наш погляд, питання забезпечення окремих категорій працівників 

спеціальними страховими пенсіями (зокрема, пільговими пенсіями за віком і 

пенсіями за вислугу років), винесене на розгляд у даному підрозділі є 

актуальним, тому що торкається проблеми, яка виникла ще на етапі 
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становлення системи пенсійного забезпечення в законодавстві періоду 

радянської держави і яка з новою силою проявилася в сучасний період 

становлення нової пенсійної системи незалежної української держави. 

Аналіз правового регулювання спеціальних страхових пенсій підтверджує 

недосконалість, а часто й неузгодженість чинного законодавства та ставить на 

перший план питання про необхідність пошуку шляхів його уніфікації, 

забезпечення єдності в регулюванні цих відносин. Найбільше ця проблема 

проявляється у пільговому пенсійному забезпеченні за віком і пенсійному 

забезпеченні за вислугу років, що характеризує право соціального забезпечення 

як досить складну галузь права у правовій системі держави, яка регулює 

різнобічні, фінансово затратні відносини.  

У нових умовах формування сучасної пенсійної системи питання 

забезпечення єдності та диференціації регулювання пенсійного забезпечення є 

назрілим і обумовлюється низкою факторів. По-перше, Конституція України 

визначає право на соціальний захист (у тому числі й на пенсійне забезпечення) 

одним із основних прав людини й громадянина, а держава бере на себе обов'язок 

забезпечення і охорону цього права. Більше того, положення Конституції 

визначають у пенсійному забезпеченні єдині підходи для всіх громадян і тим 

самим гарантують забезпечення єдності правового регулювання. Ці 

конституційні положення знайшли подальший розвиток у низці законів України, 

що регулюють безпосередньо пенсійне забезпечення громадян. Проте кількість 

таких законодавчих актів ще надто велика, що визиває певну складність 

забезпечення єдиних засад регулювання призначення пенсій (а, в кінцевому 

результаті, проявляється у необґрунтованій диференціації умов призначення 

пенсій) та обумовлює необхідність приведення їх у відповідність із загальними 

принципами правової системи України й галузевими принципами права 

соціального забезпечення. По-друге, система національного права у певній мірі 

підпорядковується міжнародним нормам і принципам. Зокрема, у сфері права 

соціального забезпечення – це конвенції й рекомендації Міжнародної організації 

праці, двосторонні та багатосторонні міждержавні угоди (у даному випадку ми 
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маємо на увазі міжнародні акти, ратифіковані Україною). Зазначений аспект не 

тільки сприяє, а й зобов’язує державу діяти в напрямку забезпечення єдності 

пенсійних норм, адже необхідна не тільки наявність повної відповідності 

прийнятих норм Конституції України, але й приведення їх у відповідність із 

загальноприйнятими міжнародними принципами й стандартами. Розуміється, 

забезпечення єдиних засад у пенсійній сфері важливе завдання, але в сучасних 

умовах його повністю вирішити неможливо, а в таких видах спеціального 

пенсійного забезпечення, як пільгові пенсії і пенсії за вислугу років доцільно 

зберегти диференціацію. Загалом же, наша позиція залишається незмінною в 

тому, що побудова сучасної пенсійної системи можлива тільки у поєднанні 

єдиних підходів з диференційованим регулюванням пенсійних правовідносин. 

Як відомо, у результаті становлення національного пенсійного 

законодавства, Україна, адаптувавши радянську пенсійну систему, яка 

базувалась на ключовій ролі держави, зберегла суттєві відмінності в умовах 

призначення пенсій, залишивши окремим категоріям працівників пільгове 

пенсійне забезпечення. Це стосується тих осіб, які працювали у важливих для 

суспільства сферах: робітники освіти і медичні працівники [361], відомі 

спортсмени, артисти, працівники цивільної авіації і льотно-випробного складу, 

працівники залізничного та водного транспорту. Це ті особи, яким умови 

реалізації права на пенсію визначаються в Законі України «Про пенсійне 

забезпечення» та в Розділі XIV1 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування». Окрім того працівникам поліції, СБУ, 

військовослужбовцям та деяким іншим особам призначення пенсії, в тому числі 

й за вислугу років, врегульовано спеціальними законами. Такий стан 

 
 Зазначені категорії працівників мають право на пенсію за вислугу років, а також на пенсію за віком 

на пільгових умовах. Перелік цих осіб визначається спеціальними списками, що затверджені 

підзаконними актами, як правило, постановами Кабінету Міністрів України. Так, працівники 
цивільної авіації, працівники залізничного та водного транспорту мають право на пенсію за віком на 

пільгових умовах відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. «Про 

затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на 

пенсію за віком на пільгових умовах». Діє також список професій і посад плавскладу окремих видів 
суден морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості, які мають  право на пенсію за 

вислугу років незалежно від віку, затверджений Постановою  Кабінету Міністрів України від 12 

жовтня 1992. «Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення». 
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регулювання пенсійних відносин є невипадковим. Він зумовлений, на думку 

С.О. Сільченко, наявністю різних чинників, які характеризують правовий та 

соціальний статус конкретної людини, визначаючи обсяг потреби у 

соціальному захисті, [417, с. 463] та підтверджує, що пенсійне забезпечення 

складається з двох складових: загального страхового і спеціального страхового 

пенсійного забезпечення. 

Враховуючи мету дослідження в подальшому сконцентруємося на 

окремих, найбільш важливих аспектах спеціального страхового пенсійного 

забезпечення, позаяк основні підстави призначення пенсій (пенсійний вік та 

страховий стаж) нами вже аналізувалися. Передусім зазначимо, що на думку 

більшості вчених, спеціальне пенсійне забезпечення не є однорідним, і 

поділяється на: пільгове пенсійне забезпечення та професійне пенсійне 

забезпечення [527, с. 234; 182, с. 320]. З таким підходом до поділу спеціальних 

пенсій можна погодитися, але тільки частково, оскільки ми вважаємо, що 

спеціальні страхові пенсії поділяються на такі види: на пільгові пенсії за віком, 

пенсії за вислугу років, соціальні дострокові пенсії і професійні пенсії, що 

призначаються за спеціальними законами. 

Керуючись поставленими задачами, ми маємо на меті дослідити тільки 

ключові аспекти пенсійного забезпечення двох видів спеціальних страхових 

пенсій: пенсій за вислугу років, та пільгових пенсій за віком без глибокого 

розгляду таких деталей як визначення середньомісячного заробітку для 

обчислення пенсій, перерахунку цих пенсій тощо. Зокрема сконцентруємось 

тільки на особливостях пенсійного забезпечення окремих категорій працівників 

транспорту, де найбільш чітко проявляється диференціація, а саме: працівників 

авіації, залізничного транспорту, метрополітенів, плавскладу окремих видів 

суден та працівників, які працюють у портах (варто нагадати, що в деяких 

попередніх публікаціях автором досліджувалися особливості пенсійного 

забезпечення працівників транспорту [433, с. 126-129; 428, с. 91-98; 439 с. 226- 

240]). Вважаємо вибір для дослідження саме працівників транспорту 
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виправданим, адже й дотепер чимало питань у пенсійному забезпеченні цих 

осіб є малодослідженими та залишаються недостатньо врегульованими. 

Насамперед відзначимо, що пенсійне забезпечення працівників морської 

галузі, залізничного транспорту та цивільної авіації, які не мають права на 

пенсію на пільгових умовах, визначається Законом України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Так, відповідно до ст. 26 

цього Закону право на призначення пенсії за віком починаючи з 1 січня 2019 р. 

мають особи після досягнення віку 60 років за наявності страхового стажу не 

менше 26 років [ 330 ]. Порядок та умови призначення пенсії по інвалідності та 

у зв'язку з втратою годувальника відповідно врегульовані в Розділі ІV Пенсії по 

інвалідності в солідарній системі та в Розділі V Пенсія у зв’язку з втратою 

годувальника в солідарній системі названого Закону. Також необхідно 

враховувати, що цим категоріям працівників пенсії по інвалідності від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, а також у 

зв’язку з втратою годувальника, який помер від нещасного випадку на 

виробництві або професійного захворювання, призначаються відповідно до 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності» [ 341 ]. 

Як уже відзначалося, із впровадженням системи пенсійного страхування 

збережено право на отримання пільгових пенсій за віком і пенсій за вислугу 

років. Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» пенсійне забезпечення застрахованих осіб, які мають 

право на пенсію на пільгових умовах або за вислугу років, має здійснюватися 

згідно з окремим законодавчим актом через професійні та корпоративні фонди. 

Проте на сьогодні ми не маємо ні відповідного нормативного акту, ні належно 

створених фондів. Тому, тимчасово це питання врегульовано у п. 2 

Прикінцевих положень Закону, де передбачено, що до запровадження 

пенсійного забезпечення через професійні та корпоративні фонди, пільгові 

пенсії за віком окремим категоріям працівників, у тому числі й категоріям, що 
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досліджуються, призначаються за нормами Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Пенсії за вислугу років 

особам, які на день набрання чинності Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» мають вислугу 

років та стаж, необхідний для призначення такого виду пенсії, призначається за 

їхнім зверненням з дотриманням умов, передбачених Законом України «Про 

пенсійне забезпечення» [ 342 ]. 

У контексті питання, що нами вивчається, варто відзначити важливу 

новацію – закріплення пункту 22 у Прикінцевих положеннях Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Відповідно до 

цього пункту, окремим категоріям працівників залежно від умов праці за 

результатами атестації робочих місць можуть призначатися пенсії за рахунок 

коштів підприємств та організацій, але не раніше ніж за 10 років до досягнення 

віку, передбаченого ст. 26 цього Закону, в порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України. Введення цієї норми підтверджує направленість 

законодавця до збереження диференційованого регулювання у страховому 

спеціальному пенсійному забезпеченні.  

Продовжимо дослідження з аналізу основних положень, що 

характеризують пенсії за вислугу років. Варто відзначити, що зараз в Україні 

сформована та функціонує з різним ступенем ефективності достатньо 

розгалужена система пенсій за вислугу років, вони виконують важливу 

функцію – компенсування несприятливих умов праці шляхом пільгового (до 

досягнення загального пенсійного віку) призначення пенсій працівникам, які 

втратили здоров’я. Саме пенсії за вислугу років отримали характер 

професійних, оскільки однією з умов їх призначення є втрата професійної 

придатності до роботи за певною суспільно значимою професією або посадою 

[188, с. 249]. Це особливий вид пенсійного забезпечення, який, як правило, не 

пов'язаний ні з загальноприйнятим пенсійним віком, ні з інвалідністю.  

Введення пенсій за вислугу років пояснюється специфікою роботи на 

відповідній професії, оскільки після тривалого періоду трудової діяльності, яка 



283 
 

призводить до втрати професійної працездатності, працівник часто не може, до 

настання пенсійного віку, виконувати на належному рівні свою трудову 

функцію, тому він потребує пенсійного забезпечення набагато раніше, ніж інші 

працівники, які не зайняті на таких роботах чи посадах [359]. Таким чином, 

вважає С.О. Сільченко, законодавець, прагнучи забезпечити справедливий, 

соціально-детермінований підхід до пенсійного забезпечення, визначає 

спеціальні умови виникнення права на пенсію, визначення її розміру, порядку 

фінансування й виплати [417, с. 463]. 

Аналіз законодавчих положень показує, що разом із втратою професійної 

працездатності, юридичною підставою для призначення цього виду пенсій є 

спеціальний стаж роботи – вислуга років. Цьому юридичному факту надається 

вагоме значення. Характерною рисою вислуги років, на думку П.Д. Пилипенка і 

С.М. Синчук, є те, що вона, як і вік та страховий стаж, належить до основних 

підстав, що зумовлюють право на пенсію [319, с. 151]. Загалом, підтримуючи 

таку точку зору, ми вважаємо, що головною умовою (головним 

правостворюючим юридичним фактом) для призначення цього виду пенсії на 

рівні з втратою професійної працездатності є наявність встановленого законом 

необхідного спеціального стажу (вислуги років). Вислуга років – це тривалий 

період часу по виконанню певної професійної діяльності, яка згідно діючого 

законодавства дає підстави для призначення і виплати пенсій за вислугу років. 

Особливість забезпечення пенсіями за вислугу років полягає в тому, що 

одним категоріям працівників вони призначаються незалежно від віку тільки за 

наявності визначеної законом вислуги років, іншим, крім наявності вислуги 

років, встановлюється й певний вік (як правило, нижчий від 

загальноприйнятого пенсійного віку), а деяким особам – враховується, крім 

усього, і загальний стаж роботи. В усіх випадках вислуга років є загальною 

умовою, що виділяє ці пенсії в якості самостійного виду. Як істотну умову, що 

впливає на порядок призначення пенсії, слід відзначити положення закріплене 

у ст. 7 Закону України «Про пенсійне забезпечення» та п. 4 ст. 114 Закону 

України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», де 
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визначено, що пенсії за вислугу років призначаються лише при залишенні 

роботи, яка дає право на таку пенсію. 

Сьогодні право на пенсії за вислугу років регулюються не одним 

загальним нормативним актом, а досить часто ключові питання 

врегульовуються підзаконними нормативними актами, зокрема, постановами 

Уряду визначається перелік посад і робіт, порядок обчислення строків вислуги, 

тощо. Наприклад, умови призначення пенсії за вислугу років визначені у 

статтях 52-55 Закону України «Про пенсійне забезпечення», а категорії 

працівників транспорту у спеціальних Списках, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. № 583. Це Список професій і 

посад плавскладу окремих видів суден морського, річкового флоту і флоту 

рибної промисловості, які мають право на пенсію за вислугу років незалежно 

від віку, та Список професій і посад робітників локомотивних бригад і окремих 

категорій працівників, які безпосередньо здійснюють організацію перевезень і 

забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті та в метрополітенах і 

користуються правом на пенсію за вислугу років. Окрім зазначених актів, 

умови призначення пенсій за вислугу років працівникам авіації і льотно-

випробного складу визначені в нормативних актах, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України № 418 від 21 липня 1992 року. 

Щоб глибше зрозуміти юридичну природу пенсійного забезпечення за 

вислугу років взагалі, та визначити особливості цього виду пенсійного 

забезпечення вважаємо доцільним проаналізувати наукові погляди вчених на 

даний вид пенсії, а також сформулювати поняття пенсії за вислугу років, 

оскільки у чинному законодавстві офіційна дефініція відсутня. 

У наукових працях як вітчизняних вчених, так і вчених зарубіжних країн, 

зокрема Російської Федерації, поняття пенсії, взагалі, і поняття пенсії за 

вислугу років зазнали суттєвих змін, що викликано проведенням пенсійних 

реформ. Варто нагадати, що пенсії за вислугу років, як вид соціальних виплат, 

постійно перебували у полі зору вчених-юристів, що підтверджують публікації 

науковців радянського періоду. Зокрема, активно досліджували цей вид пенсій 
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Є.І. Астрахан, В.А. Ачаркан, К.С. Батигін, І.В. Гущін, О.Д. Зайкін, Р.І. Іванова, 

В.О. Тарасова, Я.М. Фогель. Крім аналізу умов призначення пенсій, такі 

науковці, як В.С. Андреєв, М.Л. Захаров дали визначення пенсії за вислугу 

років у радянському праві соціального забезпечення.  

За часів незалежності України теоретичні і практичні аспекти пенсійного 

забезпечення за вислугу років висвітлювали у своїх працях такі науковці, як 

Н.Б. Болотіна, М.Д. Бойко, С.В. Вишновецька, В.Я. Бурак, М.І. Іншин, 

І.М. Сирота, С.М. Синчук, Н.М. Хуторян, М.М. Шумило. Утім, при наявності 

достатньої кількості досліджень у сучасній українській юридичній літературі 

простежується неоднозначне розуміння самого поняття пенсії за вислугу років, 

а також відсутній єдиний підхід стосовно віднесення працівників до категорії 

осіб, яким призначається цей вид пенсії, а часом не враховується й те, що такі 

суб’єкти визначені у пенсійному законодавстві. 

Першим серед українських дослідників, визначення пенсії за вислугу 

років сформулював професор І.М. Сирота. Даний вид пенсій вчений визначає – 

як щомісячні виплати з Пенсійного фонду та інших джерел фінансування, що 

призначаються довічно в розмірі, співвіднесеному з минулим заробітком 

(винагородою), особам, які мають установлений законом спеціальний стаж 

(вислугу років) [412, с. 126]. Подібне визначення пропонує і М.Д. Бойко. На 

його думку, пенсії за вислугу років – це щомісячні грошові виплати з 

Пенсійного фонду та Державного бюджету, що призначаються довічно в 

розмірі, співвіднесеному з минулим заробітком, визначеній законодавством 

категорії працівників, які мають спеціальний стаж – вислугу років [38, с. 153]. 

Схоже визначення досліджуваної дефініції сформулював і професор М.І. Іншин 

[318, с. 229]. 

На думку Б.І. Сташківа, пенсії за вислугу років – це щомісячні грошові 

виплати за рахунок коштів Державного бюджету України окремим категоріям 

громадян, які були задіяні на роботах, виконання яких призводить до втрати 

професійної працездатності або придатності до настання загального пенсійного 
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віку. Окрім дефініції, вчений сформулював ознаки цього виду пенсії [495, 

с. 322-323]. 

Характеризуючи пенсії за вислугу років, І.М. Сирота вирізняє чотири 

категорії громадян, яким призначається пенсія за вислугу років, це зокрема: 

−військовослужбовці та особи начальницького і рядового складу органів 

внутрішніх справ; −льотний та льотно-випробувальний склад цивільної авіації; 

−державні службовці, прокурори та слідчі, митники, науковці, журналісти; 

−окремі категорії фахівців інших галузей економіки України [414, с. 178].  

Широкий суб'єктний склад отримувачів цього виду пенсій визначає й 

М.І. Іншин. Відповідно до законодавства, право на неї мають: а) державні 

службовці; б) судді; в) робітники прокуратури; г) особи, звільнені з військової 

служби, та деякі інші особи; д) наукові та науково-педагогічні працівники; є) 

категорії громадян, визначені в Законі України «Про пенсійне забезпечення» 

[315, с. 243-244]. Взагалі, такий суб’єктний поділ в юридичній літературі 

одержувачів пенсій за вислугу років, хоч і не користується загальним 

визнанням, займає домінуюче місце. Вважаємо, що в сучасних умовах навіть 

після внесених змін до пенсійного законодавства і, зокрема, суттєвих змін яких 

зазнали спеціальні закони, можна погодитися з поділом суб’єктів спеціального 

пенсіонування на визначені вченими чотири категорії. 

Також слід зауважити, що на сьогодні частина науковців, поділяючи 

пенсії на види, не використовує термін пенсії за вислугу років. Така позиція 

нам видається помилковою. У своїх публікаціях вчені по-різному називають 

цей вид пенсій, або взагалі не звертають увагу на них, не зважаючи на те, що в 

нині чинному Законі України «Про пенсійне забезпечення» в Розділі ІІ 

виділений цілий підрозділ, який так і називається – Пенсія за вислугу років. 

Наприклад, у підручнику Право соціального забезпечення за редакцією 

професора П.Д. Пилипенка (пенсії окремим категоріям громадян, які професор 

І.М. Сирота відносить до пенсій за вислугу років) даний вид пенсійних виплат 

визначений як спеціальні пенсії. Свою точку зору вчені обґрунтовують тим, що 

право на цей вид пенсій, а також порядок призначення і виплати визначається 
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спеціальним законодавством, що ухвалене стосовно певних осіб, які виконують 

державні чи інші суспільно значимі функції [320, с. 334]. Н.Б. Болотіна також 

окремо не виділяє пенсії за вислугу років.  

Власне розуміння цього виду пенсій, але, на наш погляд, дещо 

суперечливо обґрунтовує М.М. Шумило. У монографії «Правове регулювання 

пенсійного забезпечення державних службовців» дослідник відзначає, що 

закріплення в Законі України «Про пенсійне забезпечення» такого різновиду 

пенсії як вислуга років, є морально застаріле і має бути модифіковане до вимог 

сучасності, оскільки вислуга років не є видом пенсії, а тільки умовою для 

отримання більш високого її розміру [559, с. 133]. Наведена точка зору, на наш 

погляд, потребує пояснення. Безумовно, сама по собі вислуга років не є видом 

пенсії, а разом з втратою професійної працездатності є, передусім, головним 

правовстановлюючим юридичним фактом, а не тільки, як відзначає 

М.М. Шумило, умовою для отримання більш високого розміру пенсії. 

Підґрунтям для назви цього виду пенсії служить вислуга років, так само як 

пенсійний вік є ключовим у назві пенсії за віком чи інвалідність у назві пенсії 

по інвалідності. 

Уже в іншій публікації науковець дещо змінює раніше висловлену ним 

думку про цей вид пенсій і зазначає, що основним спеціальним різновидом 

пенсійних правовідносин у спеціальній системі пенсійного забезпечення є саме 

пенсія за вислугу років. У цій праці М.М. Шумило відносить пенсії за вислугу 

років до спеціальної системи пенсійного забезпечення і поділяє їх на два 

різновиди: 1) пенсія, що призначається тільки за наявності спеціального стажу 

незалежно від віку; 2) пенсія, що призначається за обов’язкової наявності й 

спеціального стажу, і досягнення пенсійного віку, що встановлений для певної 

категорії працівників [298, с. 100]. Погоджуючись з таким розумінням підстав 

класифікації пенсій за вислугу років, вважаємо доречним доповнити її третім 

різновидом пенсій – пенсії за вислугу років, що призначаються за наявності 

спеціального стажу, досягнення пенсійного віку і виконання вимоги до 

загального страхового (трудового) стажу. Наприклад, до третього різновиду 
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відносяться пенсії, що призначаються плавскладу морського, річкового флоту і 

флоту рибної промисловості. Цій категорії осіб пенсія за вислугу років 

призначається: після досягнення 55 років і при стажі роботи: для чоловіків – не 

менше 30 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначеній роботі; для 

жінок – не менше 25 років, з них не менше 10 років на зазначеній роботі. 

Принагідно відзначити, що в попередніх наукових дослідженнях автором 

висловлювалася точка зору, що не всі пенсії, які призначаються за нормами 

спеціальних законів, відносяться до пенсій за вислугу років. Зокрема, пенсії 

науковим (науково-педагогічним) працівникам, визначалися як пільгові пенсії 

[436, с. 69], в той час, як окремі вчені (І.М. Сирота, М.Д. Бойко) відносили їх до 

пенсій за вислугу років. Враховуючи сучасний стан законодавства, вважаємо, 

що більш доцільним було б віднести ці пенсії до третього різновиду пенсій за 

вислугу років, оскільки вони призначалися за наявності спеціального стажу, 

досягнення пенсійного віку і наявності загального страхового (трудового) 

стажу. 

З огляду на зазначене, можемо констатувати, що в науці права 

соціального забезпечення понині не виробилося єдиної думки стосовно того, 

що розуміти під пенсіями за вислугу років, хто повинен бути віднесений до 

суб’єктів, яким ця пенсія може призначатися. Така ситуація не дозволяє 

поставити на більш якісний рівень регулювання даного виду пенсійного 

забезпечення. До тих пір, поки на рівні закону не буде вироблена відповідна 

стаття з чітким формулюванням дефініції пенсії за вислугу років, таку ситуацію 

не можна вважати нормальною. У сучасних умовах існуючий в законодавстві 

недолік можна виправити шляхом внесення відповідних змін до ст. 52 Закону 

України «Про пенсійне забезпечення» (зазначена пропозиція вже 

висловлювалася автором, але, на жаль, так і не була реалізована законодавцем 

[436, с. 66]).  

Далі зосередимо увагу на окремих загальних положеннях, які 

характеризують другий, визначений нами для дослідження, вид пенсій – пенсії 

за віком на пільгових умовах. Це має істотне, передусім, практичне значення, 
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оскільки окремі категорії працівників транспорту, окрім права на пенсію за 

вислугу років, мають право на пенсії за віком на пільгових умовах, а деякі, 

взагалі, мають можливість на свій вибір отримувати той чи інший вид пенсії.  

Умови які визначають право (пенсійний вік, вимоги до наявності 

загального і спеціального трудового стажу), закріплені у статтях 13, 14 Закону 

України «Про пенсійне забезпечення», та пунктах 2 і 3 ст. 114 Закону України 

«Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», а перелік 

виробництв, робіт, професій і посад, робота на яких дає право на пільгові пенсії 

за віком, визначені у спеціальних списках, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 461 «Про затвердження списків 

виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на 

пенсію за віком на пільгових умовах». 

Так, згідно з п. 1 ст. 114 Закону України «Про загальнообов'язкове 

державне пенсійне страхування» пенсії за віком на пільгових умовах 

призначаються працівникам, професії і посади яких передбачені в Списках № 1 

[ 463 ] і № 2 [ 464 ]. Професії працівників залізничного та водного транспорту, 

які мають право на пенсії за віком на пільгових умовах, визначені у Списку № 2 

виробництв, робіт, професій і показників з шкідливими та важкими умовами 

праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на 

пільгових умовах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24 червня 2016 р. № 461. Варто також враховувати, що при визначенні права на 

пільгову пенсію й дотепер застосовуються Списки, що були чинні до прийняття 

Закону України «Про пенсійне забезпечення». Ця норма затверджена у ст. 100 

названого Закону. При необхідності використовуються Списки, затверджені 

Постановою Ради Міністрів СРСР від 22 серпня 1956. р. № 1173.  

При визначенні права на пільгову пенсію, як необхідна умова, 

встановлена вимога щодо тривалості виконання визначених робіт протягом 

повного робочого дня. Під повним робочим днем вважається виконання роботи 

в умовах, передбачених Списками не менше 80 відсотків робочого часу. Сюди 

відноситься і час проведення підготовчих, допоміжних, поточних ремонтних 



290 
 

робіт, а також робіт поза своїм робочим місцем з метою забезпечення 

виконання своєї трудової функції [ 392 ]. При призначенні пільгових пенсій за 

віком, як обов’язкову умову необхідно враховувати положення, закріплене у 

постанові Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. № 442 (із змінами, 

внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 741 від 

05.10.2016 р.), що після 21 серпня 1992 р. стаж, який дає право на цю пенсію, 

зараховується тільки за результатами атестації робочих місць. Відповідальність 

за своєчасне і якісне проведення атестації зазначеною Постановою покладено 

відповідно на керівників підприємств, установ, організацій.  

Доцільно відзначити й таку істотну ознаку, що суттєво впливає на 

реалізацію права на досліджуваний вид пенсій – це питання взаємозарахування 

пільгового стажу. Сьогодні пільгові пенсії за віком за сумісними роботами, 

професіями і посадами робітникам і службовцям, зайнятим у виробництвах, 

професіях і посадах, передбачених у Списку № 1 і Списку № 2, призначаються: 

a) за Списком № 2 – якщо виконувані сумісні роботи, професії і посади 

передбачені в Списку № 1 і в Списку № 2; 

б) на загальних підставах – якщо одна із виконуваних сумісних робіт, 

професій і посад передбачена в Списку № 1 або в Списку № 2, а інша Списками 

не передбачена [123, с. 199-200]. 

Ця суттєва особливість для обчислення спеціального стажу визначена 

законодавцем не тільки для призначення пільгових пенсій, а й застосовується 

при визначенні вислуги років, оскільки останнім абзацом ст. 56 Закону України 

«Про пенсійне забезпечення» передбачено, що при призначенні пенсій на 

пільгових умовах відповідно до статей 13 і 14 та пенсій за вислугу років 

відповідно до ст. 55 цього Закону проводиться взаємне зарахування періодів 

роботи, передбачених цими статтями, за умови, що зазначені роботи дають 

право на пенсію на аналогічних або більш пільгових умовах [ 217 ]. Аналогічна 

норма також закріплена у ст. 114 Закону України «Про загальнообов'язкове 

державне пенсійне страхування». 
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Порядок призначення пенсій за вислугу років та за віком на пільгових 

умовах, нарахування їх розміру диференційовані в залежності від категорії 

працівників, які мають право на цей вид пенсії. Тому особливості пенсійного 

забезпечення працівників залізничного, водного транспорту та цивільної авіації 

і льотно-випробного складу вважаємо доцільним дослідити окремо по 

категоріям працівників і по видам пенсій. На наш погляд, такий підхід є 

абсолютно виправданим, дасть нам можливість більш чітко визначити спільні 

риси та виявити відмінності в пенсійному забезпеченні цих осіб, надати 

рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства. 

 

Пенсійне забезпечення працівників водного транспорту 

 

Аналіз пенсійного забезпечення зазначеної категорії працівників 

розпочнемо з пенсій за вислугу років. Впровадження такого виду соціального 

забезпечення для робітників водного транспорту, на думку фахівців, головним 

чином пояснюється специфікою їхньої роботи [519, с. 261]. На сьогодні, 

відповідно до Прикінцевих положень ст. 21 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», працівникам водного 

транспорту, які на 1 жовтня 2017 р. – на день набрання чинності Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

підвищення пенсій» мали необхідні для призначення пенсії за вислугу років 

умови, передбачені статтями 52 та 55 Закону України «Про пенсійне 

забезпечення», пенсія за вислугу років призначається за їхнім зверненням 

органами Пенсійного фонду. Як уже зазначалося, спеціальний стаж (вислуга 

років) є основною умовою для призначення цього виду пенсії, а необхідною 

умовою зарахування до такого стажу є робота в установах і на посадах, які 

визначені законодавцем як такі, що дають право на пенсії за вислугу років. 

Розмір пенсії за вислугу років визначається відповідно до ст. 27 та з 

урахуванням положень ст. 28 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування». Заробітна плата застрахованої особи, з якої 
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обчислюється пенсія, визначається відповідно до ст. 40 зазначеного Закону. 

Фінансування пенсії за вислугу років здійснюється за рахунок коштів 

Державного бюджету України. 

У ст. 52 Закону України «Про пенсійне забезпечення» визначено коло 

працівників водного транспорту, які мають право на пенсію за вислугу років, це 

зокрема: механізатори (докери – механізатори) комплексних бригад на 

вантажно-розвантажувальних роботах у портах, а також плавсклад морського, 

річкового флоту і флоту рибної промисловості (крім суден портових, що 

постійно працюють в межах акваторії порту, службово-допоміжних, роз’їзних, 

приміського і внутріміського сполучення). 

Відповідно до п. «д» ст. 55 Закону правом на пенсію за вислугу років 

незалежно від віку користується плавсклад морського, річкового флоту і флоту 

рибної промисловості. Категорії працівників визначені у Списку професій і 

посад плавскладу окремих видів суден морського, річкового флоту і флоту 

рибної промисловості, які мають право на пенсію за вислугу років незалежно 

від віку, закріпленого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 

1992 р. № 583 «Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного 

забезпечення». До таких посад відносяться: боцмани; гідроакустики; головні 

фізики-інженери і техніки всіх спеціальностей, майстри, дезактиватори суден з 

атомними енергетичними установками, суден атомного технологічного 

обслуговування і підводних апаратів (лабораторій); капітани – директори, 

капітани (старшини) та їх помічники, штурмани; кочегари суден; майстри всіх 

найменувань по добуванню і обробці риби; механіки та їх помічники; 

начальники радіостанцій; начальники служб радіаційної безпеки і контрольно-

вимірювальних приладів і автоматики суден з атомними енергетичними 

установками; начальники плавучих зачисних станцій та їх помічники; помпові 

машиністи (донкермани); радіооператори всіх класів, радіотехніки та 

радіотелеграфісти; рульові й матроси всіх класів і найменувань; шкіпери та їх 

помічники, підшкіпери; електрики суднові всіх класів і найменувань; 

електрорадіонавігатори. 
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Вказаною постановою Кабінету Міністрів України також визначені судна, 

робота на яких дає право на пенсію незалежно від віку. Це такі види суден: 

хімовози, газовози, нафтоналивні, агломератовози, нафто-перекачувальні і 

плавучі зачисні станції, судна з атомними енергетичними установками, судна 

атомного технологічного обслуговування, судна, що постійно працюють в 

Арктиці, виробничі судна флоту рибної промисловості, зайняті видобутком, 

обробкою риби і морепродуктів, а також прийманням готової продукції на 

промислі, підводні апарати (лабораторії) [ 345 ]. 

Варто відзначити характерний і одночасно істотний для даного виду 

пенсійного забезпечення фактор, адже це стосується значної кількості фахівців. 

Так, при визначенні права на пенсію необхідно враховувати, що в зазначеному 

вище Списку встановлено право на пенсію механікам та їх помічникам, а старші 

механіки не зазначені. Тому при реалізації права на пенсію цій категорії 

працівників, необхідно користуватися роз’ясненням Міністерства соціального 

забезпечення України від 18 листопада 1992 р., в якому зазначено: якщо до 

Списків професій і посад, які мають право на пенсію за вислугу років 

незалежно від віку включені професії та посади під загальною назвою, то 

правом на таку пенсію користуються працівники всіх найменувань названих 

професій (посад), тобто старші, головні, провідні а також помічники. 

Аналогічна позиція була прописана і в додатку В (примітка 1) Національного 

класифікатора України «Класифікатор професій» Д К 003: 2005, затвердженого 

наказом Держспоживстандарту від 26.12.2005 р. № 375. Таким чином, 

враховуючи зазначене, можемо констатувати, що правом на пенсію за вислугу 

років користуються механіки всіх найменувань, у тому числі старші та їх 

помічники. 

При визначенні права на пенсію особам, які працювали у період існування 

Радянської держави, необхідно керуватися тим, що до затвердження Списку від 

12 жовтня 1992 р. діяв майже аналогічний Список, який був затверджений 

спільною постановою Державного комітету СРСР по праці і соціальним 

питанням та Секретаріату ВЦРПС від 11 жовтня 1990 р. № 403/18-85 [ 312 ].   
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Умови призначення пенсій категорії працівників, що досліджується 

визначені у ст. 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення». Відповідно до 

пункту «г» ст. 55 Закону на особливих умовах призначається пенсія за вислугу 

років механізаторам (докерам-механізаторам) комплексних бригад на вантажно-

розвантажувальних роботах у портах − після досягнення 55 років і при стажі 

роботи: для чоловіків − не менше 30 років, з них не менше 20 років на зазначеній 

роботі; для жінок− не менше 25 років, з них не менше 15 років на зазначеній роботі 

[ 359 ]. Слід наголосити, що такі вимоги передбачені після внесених Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» [ 333 ] змін до 

Закону України «Про пенсійне забезпечення». Таким чином, цим працівникам 

підвищили пенсійний вік для жінок на 5 років (раніше пенсійний вік жінок складав 

− 50 років і був нижчим на 5 років ніж у чоловіків), також були збільшені вимоги до 

загального стажу роботи на 5 років як для чоловіків, так і для жінок. Не змінилися 

тільки вимоги до спеціального стажу. Такі дії, передусім, підтверджують звуження 

диференціації за статевою ознакою і про наміри законодавця уніфікувати умови 

призначення пенсій за вислугу років. Зазначене дає нам підстави зробити 

висновок про суттєве погіршення права на призначення цього виду пенсій, що 

проявилося у збільшенні страхового стажу для осіб обох статей та пенсійного 

віку жінкам, які претендують на цей вид пенсійного забезпечення. Також 

зауважимо, що цим Законом був визначений механізм збільшення стажу роботи 

у період до 1 квітня 2024 р., а також закріплені умови підвищення пенсійного 

віку. 

Досліджуючи питання пенсійного забезпечення працівників водного 

транспорту доцільно звернути увагу на ті фактори, які впливають на визначення 

спеціального стажу роботи. Це, насамперед, відноситься до осіб, які працювали 

портовими робітниками і вантажниками. Так, відповідно до роз’яснень 

Міністерства праці період роботи в зазначених професіях зараховується до стажу 

роботи, що дає право на пенсію за вислугу років докерам – механізаторам при 

умові, що вони виконували роботи, які згодом стали виконувати докери – 

механізатори (Роз’яснення Мінпраці № 17 від 17.05.92 р.) [ 459 ]. Крім того, 
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необхідно враховувати, що при призначенні пенсії за вислугу років до спеціального 

стажу зараховуються періоди минулої роботи механізаторів (докерів – 

механізаторів) комплексних бригад, які виконували  вантажно-розвантажувальні 

роботи у річкових портах України. У спеціальний стаж, з моменту впровадження 

організації праці комплексними бригадами, зараховується робота таких професій: 

вантажників, кранівників, водіїв машин внутріпортового транспорту, водіїв 

спеціальних трюмних, вагонних, складських перевантажувальних машин. 

Відповідно до п. «д» ст. 55 Закону право на пенсію за вислугу років також 

передбачено плавскладу морського, річкового флоту і флоту рибної 

промисловості (крім суден портових, які постійно працюють в акваторії порту, 

службово-допоміжних, роз’їзних, приміського і внутріміського сполучення) – 

після досягнення 55 років і при стажі роботи: для чоловіків – не менше 30 років, з 

них не менше 12 років 6 місяців на зазначеній роботі; для жінок– не менше 25 

років, з них не менше 10 років на зазначеній роботі. Як і для попередньої категорії 

осіб, у Законі закріплено як механізм збільшення страхового стажу роботи у 

період до 1 квітня 2024 р., так і визначені умови підвищення жінкам пенсійного 

віку. Таким чином, для цієї категорії працівників відбулося збільшення пенсійного 

віку для жінок на 5 років (тривалий час пенсійний вік жінок складав 50 років) та 

підвищилися вимоги до загального стажу роботи на 5 років як для чоловіків, так і 

для жінок. Доречно підкреслити, що вимоги до спеціального стажу для цих осіб 

встановлені більш пільгові ніж для механізаторів (докерів-механізаторів), оскільки 

цим працівникам на зазначених роботах необхідно мати: чоловікам – не менше 20 

років, а жінкам – не менше 15 років. 

Проте, внесені законодавцем зміни в умови пенсійного забезпечення 

(зокрема, зрівняння пенсійного віку) не ліквідували всі відмінності у призначенні 

пенсій за вислугу років, і диференціація за статевою ознакою зберігається, 

оскільки для жінок у Законі визначений меншої тривалості стаж роботи як 

загальний (на 5 років), так і спеціальний (на 2 роки і 6 місяців). 

На найбільш пільгових умовах пенсія за вислугу років призначається 

працівникам окремих видів суден, професій і посад плавскладу суден морського, 
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річкового флоту і флоту рибної промисловості за Списком, що затверджується 

Кабінетом Міністрів України. Пенсія призначається незалежно від віку: чоловікам 

− при стажі роботи на цих суднах, за цими професіями і посадами станом на 1 

квітня 2015 р. не менше не менше 25 років; жінкам − при стажі роботи на цих 

суднах, за цими професіями і посадами не менше 20 років. Проте, й цій категорії 

працівників з 1 квітня 2015 р. по 1 квітня 2024 р. передбачене поступове 

збільшення спеціального стажу роботи кожного року – на 6 місяців. І після цієї 

дати спеціальний стаж складатиме – не менше 30 років у чоловіків і не менше – 

25 років у жінок. Відмінність умов пенсійного забезпечення осіб, які працювали 

на окремих видах суден, проявляється в тому, що у даному випадку 

правовстановлююче значення надається тільки спеціальному стажу роботи, а 

вимоги до віку і загального трудового стажу відсутні. Таким чином, ми можемо 

констатувати про впровадження у пенсійному забезпеченні для цих осіб гнучкого 

пенсійного віку та про наявність диференціації за статевою ознакою, а 

диференціючими критеріями при реалізації права на пенсію за вислугу років 

виступають робота на окремих видах суден і спеціальний стаж роботи. 

Окрім зазначеного, при визначенні права на пенсію за вислугу років 

необхідно також враховувати ще й такі суттєві фактори: 

− до плавскладу відносяться  працівники, оплата праці яких проводиться за 

ставками та посадовими окладами, затвердженими для членів екіпажів річного і 

морського флоту; 

− час знаходження в резерві не зараховується до спеціального стажу роботи 

працівників плавскладу морського, річкового флоту і флоту рибної 

промисловості для призначення пенсії за вислугу років; 

− пенсія за вислугу років призначається лише при залишенні роботи, яка 

дає право на цей вид пенсії; 

− на членів команди підмінного екіпажу, який формується на період 

міжрейсового технічного обслуговування, поширюється режим робочого часу, 

заробітна плата і режим часу відпочинку плавскладу суден флоту рибної 



297 
 

промисловості, тому час роботи у період міжрейсового технічного 

обслуговування може бути зараховано до спеціального стажу при призначенні 

пенсії відповідно до п. «д» ст. 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» 

[ 215 ]. 

Одним із проблематичних питань, що має як теоретичне, так і практичне 

значення залишається законодавче врегулювання пільгового пенсійного 

забезпечення працівників морського і річкового флоту. При визначенні права 

на пенсію цій категорії працівників застосовуються норми Законів України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та «Про пенсійне 

забезпечення», а також затверджений постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 червня 2016 р. № 461 Список № 2 виробництв, робіт, професій, посад і 

показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість на 

яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. 

У підрозділі 3 «Морський і річковий флот» розділу ХХVІІІ «Транспортні 

послуги» вказаного Списку визначений суб’єктний склад тих працівників 

галузі, кому передбачена пільгова пенсія, а саме: 1) плаваючий склад: машинна 

команда вантажних, пасажирських суден, буксирів, суден службово-

допоміжного флоту і суден портового флоту, що постійно працюють в акваторії 

порту (за винятком службово-роз’їзного, приміського і внутріміського 

сполучення); 2) береговий склад: маляри, зайняті фарбуванням та 

обшкрябуванням суден у доках. 

Окремо закцентуємо увагу ще на такому значимому аспекті. У сучасних 

умовах господарювання при визначенні права на пенсію актуальним 

залишається роз’яснення Міністерства соціального забезпечення України № 23 

від 18 листопада 1992 р. в якому визначено, що правом на пільгове пенсійне 

забезпечення на підставах, передбачених для працівників державних 

підприємств, можуть користуватися також працівники кооперативів та інших 

підприємницьких структур, а також особи, які займаються підприємницькою 

діяльністю, заснованою на особистій власності фізичної особи та виключно її 

праці за таких умов: 
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− сплати пенсійних внесків до Пенсійного фонду України; 

− відповідності найменування виробництва, професій, посад, 

виконуваних робіт і наявних показників за умовами праці, які пов’язані з 

застосуванням або наявністю в повітрі робочої зони шкідливих речовин 

відповідних класів небезпеки, тим, які визначені чинним законодавством 

(Законом України «Про пенсійне забезпечення», списками, переліками, 

порядками тощо); 

− відповідність найменування професій і посад та характеру фактично 

виконаних робіт, тим, які передбачені відповідними галузевими тарифно-

кваліфікаційними довідниками або ЄТДК; 

− проведення атестації робочих місць за умови праці у порядку, який 

визначено постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. № 442; 

− підтвердження права на пільгове пенсійне забезпечення здійснюється 

на підставі записів у трудових книжках працівника та уточнюючих довідок про 

характер роботи та умови праці, а також про безпосередню зайнятість на 

роботах, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення, протягом не 

менше 80 відсотків встановленої тривалості робочого часу, виданих на підставі 

первинних документів у встановленому порядку [216]. Таким чином, при 

виконанні наведених у роз’ясненні умов та збереженні профілю і характеру 

роботи, переведення докерів-механізаторів комплексних бригад, які працювали 

на вантажно-розвантажувальних роботах в портах, із державних установ в 

приватні, не позбавляє їх права на пільгове пенсійне забезпечення. 

При призначенні пільгових пенсій за віком необхідно враховувати таку 

суттєву вимогу, що підтвердження характеру роботи та умов праці на підставі 

показань свідків не допускається. 

Умови призначення пільгових пенсій визначені у п. «б» ст. 13 Закону 

України «Про пенсійне забезпечення» та п. 2, ч. 2 ст. 114 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Зокрема, працівникам, 

зайнятим повний робочий день на роботах із шкідливими і важкими умовами 
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праці, і за результатами атестації робочих місць пенсія призначається − після 

досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 30 років у чоловіків, з них не 

менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах, і не менше 25 років у жінок, з 

них не менше 10 років на зазначених роботах. Таким чином, затверджені у новій 

редакції вимоги суттєво погіршують умови призначення пільгових пенсій, 

оскільки відбулося збільшення пенсійного віку для жінок на 5 років (раніше їх 

пенсійний вік наступав у 50 років) та підвищилися  вимоги до загального стажу 

роботи на 5 років як для чоловіків, так і для жінок, і тільки вимоги до спеціального 

стажу залишися без змін. Разом з тим, зазначені зміни не відмінили 

диференціацію за статевою ознакою, оскільки вимоги до загального та 

спеціального стажу при призначенні пільгових пенсій за віком для чоловіків 

залишилися більш високими.  

Варто відзначити й таку особливість, характерну для пільгових пенсій за 

віком. При визначенні права на пенсію, працівникам, які мають не менше 

половини необхідного стажу роботи з шкідливими і важкими умовами праці, 

пенсії на пільгових умовах призначаються із зменшенням пенсійного віку, 

встановленого у ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування»: на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи – 

чоловікам і за кожні 2 роки такої роботи − жінкам. Зменшення пенсійного віку 

жінкам застосовується також у період збільшення віку виходу на пенсію по 31 

грудня 2021 р.  

Проведений аналіз законодавчих положень дає нам підстави зробити 

висновок, що, загалом, умови призначення працівникам водного транспорту 

пільгових пенсій подібні з умовами призначення пенсій за вислугу років. 

Законодавцем визначені єдині підходи до надання пільг: як в одному виді 

пенсійного забезпечення, так і в другому має місце зниження пенсійного віку, 

також встановлені особливі вимоги як до спеціального стажу, так і до 

загального (страхового) стажу, залишилася диференціація за статевою ознакою 

при визначенні правовстановлюючих фактів. Проте законодавець закріпив і 

певні відмінності, а саме: при призначенні пільгових пенсій застосовується 
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зменшення віку виходу на пенсію при наявності пільгового стажу не менше 

половини визначеного законом, чого немає у пенсійному забезпеченні за 

вислугу років; передбачене обов’язкове звільнення з роботи при призначенні 

пенсій за вислугу років. Таким чином, наведені приклади показують, що умови 

призначення пільгових пенсій за віком працівникам морського і річкового 

флоту більш сприятливі, ніж умови забезпечення їх пенсіями за вислугу років.  

 

Пенсійне забезпечення працівників залізничного транспорту 

 

Законодавством України для окремих категорій працівників залізничного 

транспорту передбачено ряд пільг, у тому числі й призначення страхових 

спеціальних пенсій: пенсій за вислугу років і пільгових пенсій за віком. 

Право на пенсію за вислугу років відповідно до п. а ст. 55 Закону України 

«Про пенсійне забезпечення» мають робітники локомотивних бригад і окремі 

категорії працівників, які безпосередньо здійснюють організацію перевезень і 

забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті та метрополітені, за 

умови, якщо вони на день набрання чинності Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» мали 

вислугу років та загальний страховий стаж, необхідний для призначення такої 

пенсії. Суб’єктний склад осіб, які мають право на пенсію за вислугу років, 

конкретизовано у Списку професій і посад робітників локомотивних бригад і 

окремих категорій працівників, які безпосередньо здійснюють організацію 

перевезень і забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті та в 

метрополітенах і користуються правом на пенсію за вислугу років [124, с. 250-

251]. Цей Список, як і Список, який визначає право на пенсію за вислугу років 

працівників водного транспорту, затверджений Постановою Кабінету Міністрів 

України від 12 жовтня 1992 р. № 583 «Про затвердження нормативних актів з 

питань пенсійного забезпечення». 

Відповідно до цього Списку, право на цей вид пенсії мають такі категорії 

працівників: бригадири магістральних залізниць, зайняті на поточному 
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утриманні, ремонті колій та штучних споруд  на дільницях з інтенсивним рухом 

поїздів; електромонтери і електромеханіки контактної мережі магістральних 

залізниць; кондуктори вантажних поїздів; кочегари паровозів і парових кранів 

на залізничному ходу; майстри (шляхові, постові, тунельні) магістральних 

залізниць, зайняті на поточному утриманні, ремонті колій і штучних споруд на 

дільницях з інтенсивним рухом поїздів; машиністи автомотрис і мотовозів; 

машиністи і помічники машиністів паровозів і парових кранів на залізничному 

ходу; машиністи і помічники машиністів тепловозів; машиністи і помічники 

машиністів електровозів; машиністи і помічники машиністів дизель-поїздів; 

машиністи і помічники машиністів електропоїздів (секцій); машиністи-

інструктори локомотивних бригад; монтери колії магістральних залізниць, 

зайняті на поточному утриманні, ремонті колій і штучних споруд на дільницях 

з інтенсивним рухом поїздів; оглядачі вагонів магістральних залізниць, зайняті 

на пунктах технічного (технічного і комерційного) обслуговування вагонів 

станцій позакласних, 1 та 2 класів; оглядачі-ремонтники вагонів магістральних 

залізниць, зайняті на пунктах технічного (технічного і комерційного) 

обслуговування вагонів станцій позакласних, 1 та 2 класів; поїзні диспетчери і 

старші поїзні диспетчери; регулювальники швидкості руху вагонів; ремонтники 

штучних споруд магістральних залізниць на дільницях з інтенсивним рухом 

поїздів; складачі поїздів; слюсарі по ремонту рухомого складу магістральних 

залізниць, зайняті на пунктах технічного (технічного і комерційного) 

обслуговування вагонів станцій позакласних, 1 та 2 класів; чергові по станціях 

позакласних і 1 класу, зайняті прийманням відправленням і пропусканням 

поїздів на дільницях магістральних залізниць з особливо інтенсивним рухом; 

чергові та оператори сортувальних гірок на станціях позакласних і 1 класу. 

Перш ніж охарактеризувати умови призначення пенсій за вислугу років 

працівникам залізничного транспорту, звернемо увагу на окремі фактори, які є 

актуальними і впливають на визначення права на отримання цього виду 

пенсійного забезпечення. Зокрема, механікам рефрижераторних поїздів (секцій) 

до стажу для призначення пенсій за вислугу років включаються періоди їх 
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роботи в 1978-1990 рр. начальниками рефрижераторних поїздів (секцій) при 

обслуговуванні рефрижераторних поїздів (секцій) меншою чисельністю 

робітників, ніж це було встановлено галузевими технічно обґрунтованими 

нормами, за наявності документів, що підтверджують доплату за сумісництво 

посад. 

Важливо при визначенні права на пенсію враховувати, що на сьогодні 

значна частина працівників галузі має право на пенсію за стаж (вислугу років), 

вироблений у радянський період. Тому до вислуги років необхідно зараховувати 

періоди роботи на посадах, що були внесені до Списку професій робітників 

локомотивних бригад і окремих категорій працівників, які безпосередньо 

здійснюють організацію перевезень і забезпечують безпеку руху на 

залізничному транспорті та в метрополітенах [ 462 ]. У вказаному Списку 

перелік посад, робота на яких давала право на пенсію, був дещо вужчим ніж в 

нині чинному. Особи, які працювали на посадах, зазначених у Списку, мали 

право на призначення пенсій за вислугу років за умов, вказаних у ст. 64 Закону 

СРСР «Про пенсійне забезпечення громадян в СРСР» [ 357 ]. 

Зауважимо, що законодавець затвердив й окремі особливості, що суттєво 

впливають на визначення права на пенсію за вислугу років. Так, деякі категорії 

працівників, визначені у Списку, мають право на пенсію лише за умови, що 

робота мала місце на магістральних залізницях (наприклад, монтери колії, 

оглядачі вагонів, оглядачі-ремонтники вагонів магістральних залізниць тощо). 

Наведений приклад підтверджує закріплення диференціації у цьому виді 

пенсійного забезпечення, а диференціючим критерієм виступає місце роботи – 

робота на магістральних залізницях.  

У чинному законодавстві, окрім пенсійного забезпечення за вислугу 

років, для деяких категорій працівників залізничного транспорту також 

передбачено право на пенсію за віком на пільгових умовах. Нині для 

визначення виробництв, робіт, професій, посад і показників, які дають право на 

пільгову пенсію за віком застосовуються Списки № 1 і № 2, затверджені 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 461. 
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Працівникам залізничного транспорту призначаються пенсії за віком на 

пільгових умовах, якщо вони були зайняті повний робочий день на посадах, 

затверджених у Списку № 2 виробництв, робіт, професій і показників з 

шкідливими та важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день 

дає право на пенсію за віком на пільгових умовах і за результатами атестації. 

Зокрема, право на цей вид пенсійного забезпечення мають затверджені у 

Списку № 2, у підрозділі 1. «Залізничний транспорт», Розділу XXVIII 

«Транспортні послуги» такі категорії робітників: апаратники приготування 

хімічних розчинів; робітники підприємств залізничного транспорту та 

метрополітенів, зайняті на промивально-пропарювальних станціях (поїздах, 

пунктах); прийомоздавальники вантажу та багажу, зайняті в пунктах наливання 

і зливання сірчистої нафти та їдких речовин; робітники, зайняті на 

промивально-пропарювальних станціях (поїздах, пунктах) [ 347 ]. 

Окрім працівників залізничного транспорту, у Списку № 2 визначено 

право на пенсію за віком на пільгових умовах і окремим категоріям працівників 

метрополітенів. Так, у підпункті 2. «Метрополітени» зазначені: робітники, 

постійно зайняті тільки в нічний час на роботах у тунелях і підземних спорудах: 

водії дрезини; дренажники; електромонтажники; електромонтери; машиністи 

гідропідіймачів; машиністи залізнично-будівельних машин; машиністи 

зумпфових агрегатів; машиністи компресорів пересувних з двигунами 

внутрішнього згоряння; машиністи компресорів пересувних з 

електродвигунами; машиністи мийних установок; машиністи незнімної 

дрезини; машиністи фрезерно-зачисних машин; машиністи 

шпаловитягувальних машин; монтажники устаткування блокування та 

централізації на залізничному транспорті; монтажники устаткування зв’язку; 

монтери колій; налагоджувальники колійних машин та механізмів; обхідники 

колій та штучних споруд; оператори дефектоскопних візків; оператори 

колійних вимірювань; робітники, які зайняті на топографо-геодезичних і 

маркшейдерських роботах; робітники, зайняті на промивально-пропарювальних 

станціях (поїздах, пунктах); слюсарі зумпфових агрегатів; слюсарі-електрики з 
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обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування 

метрополітенів; слюсарі-електрики з обслуговування та ремонту устаткування 

метрополітенів; слюсарі-ремонтники; столяри; тунельні робітники [ 347 ]. 

Визначаючи суб’єктний склад працівників залізничного транспорту і 

працівників метрополітену, яким передбачено  право на пільгові пенсії за віком, 

законодавець диференціює їх на дві групи. Підставою для віднесення до тої або 

іншої групи визначена професія чи посада працівника та місце їх роботи. Таким 

чином, у цьому випадку критеріями диференціації виступають професія особи та 

місце роботи. 

Умови призначення пільгових пенсій досліджуваній категорії працівників 

визначені у п. «б» ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» та п. 2, 

ч. 2 ст. 114 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування». Зокрема, пенсії призначаються працівникам, зайнятим повний 

робочий день на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, − за Списком 

№ 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним 

Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць − після 

досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 30 років у чоловіків, з них не 

менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах, і не менше 25 років стажу 

роботи у жінок, з них не менше 10 років на зазначених роботах. Підкреслимо, 

що при наявності у працівника не менше половини стажу роботи з шкідливими 

і важкими умовами праці, пенсії на пільгових умовах призначаються із 

зменшенням пенсійного віку: чоловікам − на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців 

такої роботи; жінкам − на 1 рік за кожні 2 роки такої роботи. Зменшення 

пенсійного віку жінкам застосовується також у період збільшення їм віку 

виходу на пенсію по 31 грудня 2021 р. Така умова-пільга для призначення 

пенсій за вислугу років працівникам залізничного транспорту у чинному 

законодавстві відсутня, що підтверджує більш високий рівень захищеності 

працівників залізничного транспорту при реалізації права на пільгові пенсії за 

віком ніж при призначенні пенсій за вислугу років. 
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Слід акцентувати увагу і на тому, що деяким категоріям працівників 

право на пенсію на пільгових умовах діючим законодавством не передбачене, 

проте вони можуть реалізувати право на пенсію за вислугу років. Наприклад, 

посади машиністів паровоза, тепловоза, дизель поїзда, електровоза, які 

працюють на магістральній залізниці не передбачені в підрозділі І «Залізничний 

транспорт» розділу ХХVІІІ «Транспортні послуги» Списку № 2 виробництв, 

робіт, професій, посад і показників із шкідливими і важкими умовами праці, 

зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на 

пільгових умовах, тому вони права на пільгову пенсію не мають. Разом з тим 

названі категорії працівників визначені у Списку професій і посад робітників 

локомотивних бригад і окремих категорій працівників, які безпосередньо 

здійснюють організацію перевезень і забезпечують безпеку руху на 

залізничному транспорті та в метрополітенах і користуються правом на пенсію 

за вислугу років на умовах, закріплених у п. «а» ст. 55 Закону «Про пенсійне 

забезпечення», а саме після досягнення 55 років і при стажі роботи: для 

чоловіків − не менше 30 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначеній 

роботі; для жінок − не менше 25 років, з них не менше 10 років на зазначеній 

роботі.  

Аналіз законодавчих положень дає нам можливість зробити висновок, що 

у пенсійному забезпеченні працівників залізничного транспорту і працівників 

метрополітену закріплена суттєва диференціація як при призначенні пенсій за 

вислугу років, так і при реалізації права на пільгові пенсії за віком. 

Диференціація проявляється у закріпленні пільгового пенсійного віку 

(знижений на 5 років у порівнянні з загальним пенсійним віком), а також 

встановленні особливих вимог як до спеціального стажу, так і до загального 

(страхового) стажу роботи. Також, у пенсійному забезпеченні цієї категорії осіб 

залишається диференціація за статевою ознакою, оскільки у чоловіків вимоги 

до стажу вищі ніж у жінок, зокрема, загальний стаж більший на − 5 років, а 

спеціальний на − 2 роки і 6 місяців.  
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Пенсійне забезпечення працівників цивільної авіації і льотно-

випробного складу 

 

Пенсійне забезпечення за вислугу років для льотно-підйомного складу 

цивільної авіації було впроваджене ще в 1933 році та мотивувалось зростаючою 

роллю цивільного повітряного флоту в народному господарстві Радянської 

держави, необхідністю забезпечення цієї галузі кваліфікованими працівниками. 

Слушно зазначити, що умови та розміри пенсійного забезпечення для 

працівників цивільної авіації і льотно-випробного складу були завжди більш 

привілейованими порівняно з умовами пенсійного забезпечення за вислугу 

років для інших категорій спеціалістів (моряків, залізничників, вчителів, 

медичних працівників).  

Право на пенсійне забезпечення цієї категорії осіб визначається в нормах 

Закону України «Про пенсійне забезпечення». Аналіз ст. 54 Закону показує, що 

право на пенсію за вислугу років мають чотири категорії працівників і 

службовців цивільної авіації, а також льотного і льотно-випробного складу, 

незалежно від відомчої підпорядкованості підприємств, установ і організацій, в 

яких вони зайняті. Наразі зауважимо, що військовослужбовцям льотного складу 

Збройних Сил України пенсійне забезпечення регулюється спеціальним 

Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 

служби, та деяких інших осіб» [ 358 ]. 

Простежимо, в чому саме проявляються особливості пенсійного 

забезпечення кожної із визначених категорій. Перша категорія включає 

працівників льотного і льотно-випробного складу (тобто дві підкатегорії). 

Право на пенсію в них виникає після досягнення 50 років і за наявності вислуги 

років на цих посадах станом на 1 квітня 2015 р. не менше 25 років у чоловіків і 

не менше 20 років у жінок. Відповідно до внесених змін Законом № 911-VIII 

від 24.12.2015 р., після поетапного збільшення вислуга років з 1 квітня 2024 р. 

або після цієї дати має бути – не менше 30 років у чоловіків і не менше 25 років 
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у жінок [ 333 ]. Цим Законом визначений і порядок підвищення пенсійного віку 

до досягнення 50 років. 

Як важливу умову, слід відзначити можливість отримувати пенсію на 

більш пільгових умовах працівникам звільненим з цих посад за станом здоров'я, 

за наявності в них вислуги років, яка може бути меншою від визначеної в 

Законі, але не більше ніж на п’ять років, та після досягнення встановленого в 

Законі віку. Такі особи мають право на пенсію пропорційно відпрацьованому 

часу. У наведеному прикладі, диференціючими ознаками пенсійного 

забезпечення виступають стан здоров'я, наявність вислуги років, але зменшеної 

на 5 років від визначеної в Законі для цих осіб, а також вік особи, яка 

звертається за призначенням пенсії. 

Перелік посад працівників льотного складу (тобто – першої із двох 

підкатегорій), робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, 

затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 1992 р. 

№ 418 [ 346 ] (далі – Постанова КМУ № 418), включає в себе 4 групи: а) членів 

екіпажів; б) льотно-інструкторський склад; в) командно-льотний склад; 

г) парашутистів, рятувальників, десантників-пожежників тощо. Цією ж 

Постановою затверджений Порядок обчислення строків вислуги років для 

призначення пенсій працівникам льотного складу [ 308 ]. 

Для обчислення строків вислуги років, законодавцем визначені відмінні 

підходи до різних категорій працівників, що вказує на високий рівень 

диференціації, тому вважаємо доцільним навести окремі приклади. Так, кожні 

20 годин нальоту на літаках або кожні 12 годин нальоту на вертольотах, в 

авіації спеціального застосування, на посадах льотного складу груп 

супроводження іноземних повітряних суден, на посадах командно-льотного та 

льотно-інструкторського складу і т. ін. зараховуються за один місяць вислуги. 

Один рік роботи на таких посадах четвертої групи цієї підкатегорії (за умови 

виконання деяких вимог, як-то спуски/підйоми на спеціальних пристроях з 

вертольотів, що перебувають на висоті не менше 10 метрів, виконання норми 

стрибків тощо) рахується за півтора років вислуги, а при дотриманні особливо 
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ускладнених вимог (річної норми стрибків із реактивних літаків і вертольотів) – 

за два роки вислуги. Якщо ж перелічені вище умови не виконуються, рік роботи 

рахується за рік вислуги. Слід враховувати, що можлива ситуація, за якої 

протягом року особа займається різними видами робіт, тоді вислуга 

обчислюється пропорційно зайнятості на кожному з видів таких робіт. Наведені 

приклади підтверджують широке застосування законодавцем відмінних 

диференціючих критеріїв (різні види літальних апаратів: літаки, вертольоти, 

авіація спеціального застосування тощо) для визначення вислуги років. 

Одна із особливостей визначення вислуги років полягає в тому, що 

вищезазначений Порядок затверджує правило, відповідно якого до вислуги 

років даній категорії працівників зараховується час служби на посадах льотного 

складу Збройних сил колишнього Союзу РСР і України та робота на посадах 

льотно-випробного складу; час роботи на посадах льотного складу іноземної 

цивільної авіації; час навчання у вищих навчальних закладах авіації, якщо 

цьому передувала робота на льотних посадах; час оплачуваної відпустки по 

догляду за дитиною, що надається жінкам.  

Порядок призначення і виплати пенсій за вислугу років працівникам 

льотно-випробного складу цивільної авіації, тобто працівникам другої 

підкатегорії, встановлений Постановою КМУ № 418, вказує на те, що пенсії за 

вислугу років призначаються працівникам льотно-випробного складу, 

безпосередньо зайнятим у льотних випробуваннях (дослідженнях) дослідної та 

серійної авіаційної, аерокосмічної, повітроплавальної і парашутно-десантної 

техніки. Право на пенсію мають наступні три групи: а) льотний склад, який 

безпосередньо виконує дослідні польоти на штатних робочих місцях літальних 

апаратів і парашутно-десантної техніки; б) інженерно-технічний склад, який 

здійснює випробні (дослідні) польоти, а також польоти по здачі, прийманню 

літальних апаратів, їх систем, агрегатів, приладів та обладнання, парашутно-

десантної техніки (при наявності діючого посвідчення про допуск до 

проведення льотних випробувань); в) працівники, які інспектують льотний 

склад у випробних польотах, а також особи, які здійснюють керівництво 
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льотно-випробними службами і беруть участь у дослідних польотах як члени 

екіпажу літального апарата.  

Для цієї підкатегорії вислуга обчислюється наступним чином: для першої 

групи – рік за два (за умови здійснення протягом даного року льотних 

випробувань); для другої групи – рік за два (при нальоті за рік 120 і більше 

годин), за півтора (50-120 годин), за рік (менше 50 годин). У такому ж порядку 

обчислюється вислуга років при виконанні не менше 50 відсотків зазначеного 

нальоту на повітряних суднах маневрової авіації та вертольотах. Для третьої 

групи – рік за два (за умови виконання норми нальоту годин). 

Якщо працівник льотно-випробного складу протягом року не брав участі 

в льотних випробуваннях, але мав інший нальот (транспортний, у порядку 

льотної підготовки тощо), то строки вислуги років обчислюються в порядку, 

встановленому для призначення пенсій льотному складу цивільної авіації. А за 

відсутності нальоту – рік у вислугу не зараховується, крім випадку, коли це 

викликано трудовим каліцтвом, одержаним при виконанні випробних польотів. 

В останньому випадку вислуга років обчислюється за фактичною тривалістю 

роботи на посадах льотно-випробного складу. До вислуги років, що дає право 

на призначення пенсії, працівникам льотно-випробного складу також 

зараховується інша встановлена законодавством діяльність, ті ж самі види 

діяльності, що враховуються у вислугу років працівникам льотного складу. 

Умови визначення розмірів пенсій за вислугу років, а також порядок 

обчислення заробітку, що враховується для нарахування пенсій льотно-

випробному складу та особам льотних екіпажів повітряних суден цивільної 

авіації, визначені в ч. 3 ст. 53 Закону України «Про пенсійне забезпечення» та 

Порядку призначення і виплати пенсій за вислугу років працівникам льотно-

випробного складу цивільної авіації, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження нормативних актів з питань призначення 

пенсій за вислугу років працівникам авіації і льотно-випробного складу» № 418 

від 21 липня 1992 р. [ 308 ]. 
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Варто також зазначити, що працівникам льотно-випробного складу 

цивільної авіації визначені найбільш пільгові умови призначення пенсій. До 

останніх законодавчих змін пенсії призначалися незалежно від віку за наявності 

вислуги на посадах, які дають право на таку пенсію, у чоловіків не менше 25 

років, у жінок не менше 20 років. Зараз максимальний розмір пенсій за вислугу 

років цій категорії працівників у відношенні до заробітної плати найвищий ніж 

в усіх інших отримувачів пенсій. Пенсія їм може бути нарахована до 85 

відсотків заробітку [ 308 ]. Таким чином, характерною ознакою пенсії за вислугу 

років цієї категорії працівників цивільної авіації є високий рівень їх 

забезпечення, адже розмір їх пенсій відрізняється від розміру пенсій інших 

працівників галузі, який у значній мірі наближений до раніше отримуваної 

заробітної плати. Також, варто зазначити, що льотно-випробному складу авіації 

та особам льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації визначені більш 

привілейовані умови обчислення розмірів пенсій ніж працівникам водного та 

залізничного транспорту, оскільки цим особам нарахування пенсій 

врегульовано Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування», їх розмір у процентному відношенні до заробітної плати значно 

нижчий ніж розмір пенсій, зазначених працівників авіації. 

До другої категорії робітників і службовців цивільної авіації, відносяться 

працівники, які здійснюють управління повітряним рухом і мають свідоцтво 

диспетчера. Пенсія цим спеціалістам призначається після досягнення 50 років і 

при стажі роботи: для чоловіків – не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 

місяців роботи по безпосередньому управлінню польотами повітряних суден; 

для жінок – не менше 22 років 6 місяців, з них не менше 10 років роботи по 

безпосередньому управлінню польотами повітряних суден.  

Зазначені працівники, звільнені від роботи по безпосередньому 

управлінню польотами повітряних суден за станом здоров'я (через хворобу), 

при наявності вислуги років у чоловіків не менше 10 років і у жінок не менше 7 

років 6 місяців мають право на пенсію пропорційно відпрацьованому часу. У 
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вислугу років працівникам, які здійснюють управління повітряним рухом, 

зараховується також робота на посадах льотного і льотно-випробного складу. 

Найбільш пільгові умови виходу на пенсію для працівників цієї категорії 

встановлені особам які здійснювали управління повітряним рухом (диспетчери, 

старші диспетчери, керівники польотів) і станом на 1 квітня 2015 р. були 

зайняті на цих роботах – чоловіки – не менше 20 років, а жінки відповідно – 17 

років 6 місяців. Вони мають можливість вийти на пенсію у будь-якому віці. 

Цим спеціалістам з 1 квітня 2015 р. по 1 квітня 2024 р. збільшиться стаж: 

чоловікам – до 25 років, жінкам – до 22 років і 6 місяців  [ 331 ].  

Постановою № 418 затверджений Порядок обчислення строків вислуги 

років для призначення пенсій працівникам, які управляють повітряним рухом і 

мають відповідне посвідчення, до якого також додаються переліки посад цієї 

категорії – № 1 і № 2 (Перелік № 1 посад працівників, які здійснюють 

управління повітряним рухом, робота на яких зараховується до стажу роботи по 

безпосередньому управлінню польотами повітряних суден при призначенні 

пенсій за вислугу років та Перелік № 2 посад працівників управління 

повітряним рухом цивільної авіації, робота на яких зараховується до загального 

стажу роботи в службі управління повітряним рухом при призначенні пенсій за 

вислугу років).  

Звернемо увагу на такий аспект. При визначенні права на пенсію за 

вислугу років висуваються відмінні вимоги при підрахунку спеціального стажу 

роботи в залежності від того до якого Переліку віднесені працівники. Так, 

наприклад, до спеціального стажу роботи осіб, які виконують роботу по 

безпосередньому управлінні польотами повітряних суден, зараховується тільки 

робота на посадах першої категорії, передбачених Переліком № 1. Утім при 

обчисленні строків вислуги років працівникам другої категорії, визначених у 

Переліку № 2, важливо враховувати, що у їх вислугу років зараховується також 

робота на посадах першої категорії. Таким чином, наведені факти 

підтверджують значну диференціацію при підрахунку спеціального стажу 
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роботи, а диференціючою ознакою для зазначених осіб виступає посада 

працівника. 

Третю категорію становлять працівники інженерно-технічного складу. 

Відповідно до чинного законодавства, зазначені фахівці – чоловіки та жінки 

мають право на пенсію за вислугу років після досягнення 55 років і стажі 

роботи: для чоловіків – не менше 30 років, з них не менше 20 років на 

зазначених посадах; для жінок – не менше 25 років, з них не менше 15 років на 

зазначених посадах. Як і для попередніх категорій працівників авіації, 

останніми законодавчими новелами інженерно-технічного складу змінені 

умови, що визначають право на пенсію, а саме збільшено загальний стаж 

роботи на 5 років і на 5 років підвищено пенсійний вік жінкам, утім для цієї 

категорії осіб залишилися більш високі гарантії пенсіонування (нижчий 

пенсійний вік і менший страховий стаж), у порівнянні із загальними умовами 

призначення пенсій. При визначенні права на пенсію інженерно-технічному 

складу працівників також застосовується диференціація, обумовлена статевою 

ознакою працівника. Відмінності на 5 років, визначені тільки у вимогах до 

загального і спеціального стажу. 

Зазначимо, що працівникам третьої категорії при обчисленні строків 

вислуги також зараховується робота на посадах першої та другої категорії. 

Постанова № 418 також закріплює Перелік посад і робіт інженерно-технічного 

складу авіації, які дають право на пенсію за вислугу років .  

Четвертою категорією працівників цивільної авіації визначені 

бортпровідники. Чоловіки, які працювали на таких посадах, мають право на 

пенсію за вислугу років після досягнення 55 років і при наявності загального 

стажу роботи не менше 30 років, з яких не менше 15 років на по посаді 

бортпровідника; жінки відповідно мають досягти 50 років і мати загальний 

стаж роботи 25 років, а спеціальний – 10 років. Зазначене підтверджує, що для 

 
 Необхідно зазначити, що у 2010 році було зроблено спробу  удосконалення пенсійного забезпечення 

осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації. Так, був запропонований законопроект 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення осіб льотних екіпажів 
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цих працівників законодавцем визначені найбільш пільгові умови щодо 

наявності спеціального стажу. Проте, у бортпровідників, як і в попередніх 

категорій працівників авіації погіршилися умови призначення пенсій, зокрема 

відбулося збільшення загального стажу роботи на 5 років, при цьому, вимоги до 

спеціального стажу як для чоловіків, так і для жінок залишилися незмінними. 

Зміни торкнулися також пенсійного віку, але підвищення бортпровідникам 

пенсійного віку законодавець вирішив у інший спосіб, а саме піднявши його на 

5 років тільки жінкам, тим самим встановив різницю виходу на пенсію із 

загальноприйнятим пенсійним віком для жінок на 10 років, а чоловікам на 5 

років. Ці законодавчі зміни не усунули диференціацію за статевою ознакою у 

пенсійному забезпеченні бортпровідників. Залишилися суттєві відмінності як у 

віці виходу на пенсію, так і збереглися різні вимоги до загального і 

спеціального стажу. 

Наголосимо ще на одному важливому аспекті, що сприяє реалізації права 

на пенсію за вислугу років для інженерно-технічного складу і бортпровідників. 

Законодавець передбачив, що у період до 1 квітня 2024 р. право на цей вид 

пенсійного забезпечення можливо реалізувати за відсутності необхідного стажу 

роботи. У такому випадку пенсія призначається за наявності умов, визначених 

у Законі України «Про пенсійне забезпечення», а саме, за наявності стажу 

роботи, встановленого абзацами п’ятнадцятим – двадцять третім п. б частини 

першої ст. 13 цього Закону. 

Підсумовуючи особливості правового регулювання пенсійного 

забезпечення працівників авіації, слід відзначити надзвичайну диференціацію у 

правових нормах, що регулюють ці відносини. Зокрема, диференціація 

проявляється у різних підходах до обчислення строків вислуги років, в 

особливостях урахування видів льотної роботи, у відмінних вимогах до 

кількості нальоту годин, в умовах нарахування розмірів пенсій і врахуванні 

деяких інших показників. На визначення права на пенсійне забезпечення 

 
повітряних суден цивільної авіації», однак, його було відхилено та знято з розгляду 4 квітня 2011 

року. 
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суттєве значення має стать працівника. Фактори диференціації залежать 

насамперед від умов і характеру роботи, виду й типу літальних апаратів, 

інтенсивності нальоту годин за рік тощо. З одного боку, ми можемо говорити 

про ретельний підхід законодавця до встановлення особливого ставлення до 

цієї категорії працівників, що визначається особливим характером їх роботи. 

Проте, з іншого боку, такий стан речей викликає сумніви в розумності й 

доцільності такої широкої диференціації, оскільки це: по-перше, ускладнює 

розуміння громадянами, а іноді й працівниками пенсійних органів норм, що 

застосовуються; а по-друге, вказує на певну дріб'язковість, яка проявляється в 

незначних відмінностях умов визначення строків вислуги. 

Створюючи нове пенсійне законодавство необхідно враховувати, що в 

сучасних умовах, цивільна авіація є однією з базових галузей економіки, і тому, 

цілком слушно відзначає С.В. Вишновецька, що спеціальне пенсійне 

забезпечення для працівників цієї галузі повинно бути збережено [66, с. 109]. 

Водночас, вважає вчена, існує потреба в удосконаленні правового регулювання 

пенсійного забезпечення льотного складу авіації, і її можна вирішити шляхом 

прийняття окремого нормативно-правового акта, який би комплексно 

врегулював порядок призначення пенсій за вислугу років льотному складу 

авіації [528, с. 479]. Поділяючи таку позицію вченої, загалом, ми вважаємо, що 

пенсії за вислугу років льотному складу авіації є важливою і виправданою 

преференцією, оскільки ця категорія працівників до досягнення загального 

пенсійного віку втрачає професійну працездатність. Але ми не підтримуємо 

ідею про прийняття окремого нормативно-правового акта і вважаємо, що 

порядок призначення пенсій за вислугу років льотному складу авіації має бути 

визначеним у рамках окремого підрозділу в Законі України «Про страхове 

професійне пенсійне забезпечення».  

Зазначене вище дає нам підстави для переконання, що спеціальне 

страхове пенсійне забезпечення має право на існування і, що в цій царині, 

враховуючи тенденції до зближення (до єдності) умов призначення пенсій, має 

бути збережене диференційоване регулювання, але тільки в розумних межах. 
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Адже диференціація в регулюванні пенсійних правовідносин виправдана тільки 

тоді, коли вона виходить з двох базових положень: 1) зв’язку норм пенсійного 

забезпечення із суспільно корисною діяльністю і 2) необхідності врахування у 

цих нормах особливостей і потреб самих забезпечуваних [56, с. 76].  

Аналіз пенсійного забезпечення працівників морського і річкового флоту, 

залізничного транспорту, цивільної авіації та льотно-випробного складу дає 

можливість зробити висновок, що право на спеціальне страхове пенсійне 

забезпечення є суб’єктивним правом громадян України, а його реалізація 

можлива лише за наявності у працівника певних умов і відповідності їх 

вимогам, що висуваються законами. В основу визначення права на спеціальні 

пенсії для робітників транспорту законодавцем закладена презумпція втрати 

професійної працездатності. Їх впровадження, головним чином пояснюється 

специфікою роботи, оскільки тривалий час виконання працівниками трудової 

функції, супроводжуваної підвищеними психоемоційними навантаженнями, 

підвищеною кількістю стресових ситуацій, великим нервовим і 

інтелектуальним навантаженням, часто в сукупності з фізичним, викликає 

погіршення здоров'я та виникнення професійних захворювань і, як наслідок, 

призводить до втрати або зниження працездатності. Тому основними 

підставами для призначення цього виду пенсії є: втрата професійної 

працездатності до настання пенсійного віку та наявність встановленої законом 

тривалості спеціального стажу (вислуги років). Існування дострокового 

пенсійного забезпечення потрібно розглядати як об'єктивну потребу 

законодавчого зменшення шкідливого впливу на працівника професійних 

факторів за рахунок зниження часу їх дії шляхом обмеження стажу роботи у 

шкідливих роботах та скорочення загального пенсійного віку [146, с. 349].  

Умови призначення спеціальних страхових пенсій відрізняються від 

загальних умов призначення пенсій, але характеризуються як окремими 

спільними рисами, так і певними відмінностями, що впливають на визначення 

права на пенсію та на її розмір. На наше переконання, така диференціація має 

право на існування, оскільки, як слушно відзначає Г.Г. Каптар, вона об'єктивно 
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виправдана, обґрунтована і переслідує за мету компенсацію громадянам втрати 

частини їх професійної працездатності у зв'язку з працею у шкідливих та 

важких умовах праці [146, с. 349]. Таку ж позиціє відстоює і професор 

В.В. Жернаков. Вчений аргументовано доводить, що диференціація як спосіб 

правового регулювання обов'язково має застосовуватися у механізмі правого 

регулювання, оскільки саме через неї досягається соціальна справедливість, коли 

у пенсійному забезпеченні враховуються особливості умов праці, види діяльності, 

стан працездатності тощо [114, с. 22]. 

Встановлення спеціальних страхових пенсій для досліджуваних категорій 

осіб до досягнення загального пенсійного віку спрямоване на попередження не 

тільки втрати працездатності – це, насамперед важливий захід держави, 

спрямований на відшкодування шкоди, завданої здоров’ю працівників, за 

роботу з особливим характером праці, за тривалу роботу в шкідливих, важких і 

небезпечних умовах праці. Тому вважаємо за доцільне в сучасних умовах не 

відмовлятися від пільг у пенсійному забезпеченні для тих осіб, які працювали в 

особливих умовах, і зберегти для них такі види спеціальних страхових пенсій 

як: пенсії за вислугу років та пільгові пенсії за віком, адже вони виконують такі 

важливі функції: компенсаційну, відтворювальну та стимулюючу. Окрім 

зазначеного слід наголосити, що наявність таких видів пенсій сприяє 

вирішенню проблеми трудових ресурсів в окремих галузях економіки. Разом з 

тим спеціальне страхове пенсійне забезпечення також виконує функцію 

своєчасного вивільнення із процесу виробництва осіб, зайнятих на роботах, де 

існує ризик професійного старіння. 

Викладене приводить нас до висновку, що існуючий механізм 

призначення спеціальних страхових пенсій, безумовно, потребує впорядкування 

і коригування. Для результативного вирішення цієї проблеми необхідно 

перевести зазначені пенсії у страхову професійну пенсійну систему. Важливо, 

щоб особам, які трудяться в умовах, де об'єктивно не можуть бути усунуті 

шкідливі й небезпечні виробничі фактори, пенсійне забезпечення надавалося до 

досягнення загальновстановленого пенсійного віку у системі державного 
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страхового професійного пенсійного забезпечення. Відповідно, у законодавстві 

про професійне пенсійне страхування повинні бути передбачені такі страхові 

ризики, як ризик передчасного професійного старіння та ризик втрати 

професійної працездатності, які обумовлені тривалою роботою в шкідливих і 

тяжких умовах праці та тривалим виконанням певних видів робіт. Такі дії 

дозволять мінімізувати професійні ризики, а також сприятимуть компенсації їх 

наслідків. 

 

Висновки до Розділу ІІІ 

1. Обґрунтовано, що належно визначені дефініції дають об’єктивно 

правильну уяву про предмет науки, а її розвиток завжди пов'язаний саме з 

удосконаленням понятійного апарату, також від якості і точності понять 

значною мірою залежить дотримання законності. В роботі доведено доцільність 

внесення доповнення до ст. 1 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування», щодо закріплення універсального визначення 

пенсії, як основоположної категорії права соціального забезпечення (оскільки 

законодавча дефініція пенсії не розкриває суть цього правового явища). 

Резонно у зазначеній статті закріпити також видові визначення пенсій: «пенсія 

за віком», «пенсія за вислугу років», «пенсія по інвалідності», «пенсія у зв’язку 

з втратою годувальника». 

2. Констатовано, що класифікація пенсій має практичне значення як у 

правовому, так і в соціальному аспекті. Диференціацію пенсій на види 

визначають такі фактори: непрацездатність особи; коло суб'єктів пенсійного 

забезпечення; спосіб формування коштів на фінансування пенсійного 

забезпечення; наявність в особи особливих заслуг перед державою. 

Рекомендовано всі види пенсійних виплат первинно поділяти на державні і 

недержавні пенсії. У свою чергу державні пенсії диференціювати на такі родові 

групи: загальні страхові пенсії, спеціальні страхові пенсії і накопичувальні 

страхові пенсії.  
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3. Становлення нової національної моделі пенсійного забезпечення в 

Україні здійснюється за двома напрямками: по-перше, відбувається 

вдосконалення правового регулювання пенсійних відносин у солідарній системі 

пенсійного забезпечення; по-друге, створюються якісно нові види 

організаційно-правових моделей (форм) пенсійних правовідносин, що сприяє 

появі нових видів пенсійного забезпечення.  

Незважаючи на наявність суттєвих проблем, разом з іншими складовими 

соціальної сфери, солідарна пенсійна система виконує дві важливі функції: по-

перше, – надає всім громадянам мінімальний рівень захисту від бідності, по-

друге, – гарантує заміщення трудових доходів працюючим особам при настанні 

визначених у законах соціальних ризиків: старості, втрати професійної 

працездатності, встановлення групи інвалідності та у разі втрати годувальника.  

4. В сучасних умовах відбувається конвергенція пенсійної системи, 

оскільки універсальна система стала доповнюватися страховими 

накопичувальними конструкціями. 

Для успішного впровадженні другого рівня пенсійної системи державі 

потрібно: виробити відповідні умови та гарантувати збереження накопичених 

громадянами коштів шляхом створення дієвої системи ефективного 

інвестування, забезпечити ліквідність пенсійних активів; мінімізувати витрати 

на адміністрування та управління; вдосконалити систему персоніфікованого 

обліку; провести масштабну легалізацію заробітних плат та ринку праці; 

розробити технологію обліку інвестиційного доходу та його розподілу на 

індивідуальні накопичувальні рахунки; страхові внески повинні 

спрямовуватися до тих галузей економіки, що зможуть забезпечити 

інвестиційний дохід, який буде перевищувати рівень інфляції; організувати 

чітке інформування населення про інвестування коштів.  

Перспективною складовою пенсійної системи України є недержавне 

пенсійне забезпечення, характерними рисами якого є: виключно добровільний 

характер участі, а основою правовідносин є договір, проте цей рівень пенсійної 
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системи розвивається досить повільно, це, насамперед пов'язано як із 

негативними тенденціями розвитку національної економіки. 

Накопичувальна складова пенсійної системи запрацює успішно, за 

наявності таких чинників:  високого рівня заробітної плати, від якої залежать 

суми відрахувань до пенсійної системи; довіри громадян до фінансових 

інституцій  (саме через відсутність довіри цей рівень пенсійної системи не 

набрав належного розвитку); розвиненого ринку цінних паперів; належного 

державного стимулювання учасників системи; впровадження прозорої 

інформації для роботодавців, як потенційних вкладників у недержавні пенсійні 

фонди. 

5. Надано наукові висновки щодо ролі пенсійного віку і страхового 

стажу у солідарній системі пенсійного забезпечення. Ці правові категорії є 

головними юридичними фактами для виникнення правовідносин у сфері 

пенсійного забезпечення і визначають суб’єктивне право на одержання пенсії. 

Аргументовано й надалі застосовувати як єдність, так і диференціацію у 

правовому регулюванні цих правових категорій та продовжити вдосконалення 

правового регулювання межі пенсійного віку.  

Встановлено, що у пенсійному забезпеченні страховий стаж є тим 

юридичним фактом, з яким пов'язано призначення всіх видів пенсій у 

солідарній пенсійній системі, він також безпосередньо впливає на призначення 

допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по безробіттю. 

Страховий стаж виступає не тільки в якості правостворюючого чи 

правозмінюючого юридичного факту, але й виступає як мотивуючий і 

стимулюючий фактор для отримання більш високого розміру пенсії.  

6. Обґрунтовано доцільність збереження в сучасних умовах у пенсійному 

забезпеченні пільг тим категоріям осіб, які працювали в особливих умовах (та 

де об'єктивно не можуть бути усунуті шкідливі й небезпечні виробничі 

фактори) і зберегти для них такі види спеціальних страхових пенсій як: пенсії 

за вислугу років та пільгові пенсії за віком.  
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Існування дострокового пенсійного забезпечення є об'єктивною потребою 

законодавчого зменшення шкідливого впливу професійних факторів на 

працівників за рахунок зниження часу їх дії, шляхом обмеження стажу роботи у 

шкідливих роботах та скорочення загального пенсійного віку. Водночас, 

потребує впорядкування і коригування існуючий механізм правового 

регулювання спеціальних страхових пенсій, оскільки має місце недосконалість, 

а часто й неузгодженість чинного законодавства, що ставить на перший план 

питання про необхідність пошуку шляхів його уніфікації. Для результативного 

вирішення цього питання, необхідно створити систему державного страхового 

професійного пенсійного забезпечення. 

Враховуючи специфічні умови пенсійного забезпечення осіб яким пенсії 

призначаються за спеціальними законами, їх доцільно об'єднати в окрему 

родову групу і віднести до створеного рівня системи пенсійного забезпечення 

який логічно визначити, як система спеціального страхового пенсійного 

забезпечення. Для реалізації даної пропозиції необхідно внести відповідні зміни 

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

страхування». 

7. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників транспорту 

відзначається надзвичайною диференціацією. Найвищий рівень диференціації 

проявляється у пенсійному забезпеченні працівників авіації, яка виражається у 

різних підходах до обчислення строків вислуги років, в особливостях 

урахування видів льотної роботи, у відмінних вимогах до кількості нальоту 

годин, в умовах нарахування розмірів пенсій і врахуванні деяких інших 

показників. На визначення права на пенсійне забезпечення суттєво впливає 

стать працівника. Фактори диференціації залежать від умов і характеру роботи, 

виду й типу літальних апаратів, інтенсивності нальоту годин за рік тощо. Такий 

підхід законодавця викликає сумніви в розумності й доцільності надто широкої 

диференціації, оскільки це: по-перше, ускладнює розуміння громадянами, а 

іноді й працівниками пенсійних органів норм, що застосовуються; по-друге, 
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вказує на певну дріб'язковість, яка проявляється в незначних відмінностях умов 

визначення строків вислуги. 

 

 

 

 

  



322 
 

РОЗДІЛ IV. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЄДНОСТИ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЕСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ 

 

4.1. Сучасна соціально-правова політика держави та єдність і 

диференціація правового регулювання пенсійного забезпечення 

 

У наслідок перемін, що відбулися в Україні, значна частина населення 

відчула відсутність належного соціального захисту, який виступає фактором 

солідарності суспільства, та є гарантією держави від соціальних катаклізм. 

Очевидним є те, що в українському суспільстві існує нагальна необхідність 

пошуку нових підходів до вирішення існуючих у сфері соціального 

забезпечення проблем, обумовлених складними економічними, політичними, 

демографічними і соціальними процесами. З певною умовністю можна 

стверджувати, що ці проблеми виникли через відсутність відповідної 

державницької ідеології та відсутність належної державної соціально-правової 

політики.  

Аналіз процесів становлення соціальної держави, наголошує професор 

Л.В. Ярова, показує те, що поступова трансформація держави у вигляді 

поетапних перетворень з часом призвела до фундаментальних змін, що 

торкнулися основ функціонування держави і змінили її призначення в 

суспільстві [574, с. 30] Звичайно, зміни, викликані трансформацією України із 

тоталітарної держави в демократичну, правову і соціальну державу 

зумовлюють необхідність забезпечення результативного правового 

регулювання різносторонніх суспільних відносин. Ефективного регулювання, 

насамперед, потребує сфера соціально-забезпечувальних відносин і її 

фундаментальна складова – пенсійне забезпечення. Проте, реформування 

соціальної сфери в останні десятиліття показує, що процес адаптації та 

переходу до більш високих стандартів є досить тривалим і нелегким, оскільки 

вся соціальна складова держави є затратним і дорогим видом діяльності. 



323 
 

Кожний із напрямків соціальної сфери потребує значних фінансових 

інвестицій, і чим більш масштабна соціальна політика держави, чим більш 

значимі цілі вона ставить перед собою, тим більше коштів повинно виділятися 

на її реалізацію (така позиція держави всі роки нав’язується суспільству). Але 

це не зовсім так. У цьому сенсі, досить переконливим і актуальним вважаємо 

судження А.М. Колот, що потрібно бодай заронити усвідомлення, що соціальна 

сфера – це не суцільні витрати, а інститут, що формує передумови стабільності, 

стійкості та потенційного економічного зростання [171], оскільки в кінцевому 

результаті інвестиції в соціальну політику, в розвиток соціальної сфери – 

найбільш продуктивне вкладення суспільних коштів. 

Політика сучасної держави у соціальній сфері має стати комплексом 

заходів, що здійснюються державними інституціями та недержавними 

суб’єктами з виявлення і задоволення потреб і інтересів громадян. Але, на жаль, 

питання механізмів реалізації соціальної політики в Україні на сьогодні 

залишаються недостатньо розробленими як з теоретико-методологічної точки 

зору, так і не існує чіткої системи їх застосування на практиці. Враховуючи 

значимість питання, насамперед, щодо здатності державою реалізувати її 

основоположні цілі (особливо якщо ставити за мету держави – досягнення 

успіху в створенні нової пенсійної системи), вважаємо за потрібне дослідити 

основні аспекти формування цього явища та визначити її сутність та напрямки 

реалізації у сфері пенсійного забезпечення. 

У сучасному суспільстві будь-яка людина може опинитися в ситуації 

соціальної нестабільності внаслідок безробіття чи настання тимчасової або 

повної непрацездатності, адже державою дотепер не створено дієвого 

механізму захисту від впливу потенційних ризиків. Ще з початку 90-х років ХХ 

століття в Україні, країні з трансформуючою економікою, стала очевидною 

поява нових негативних соціальних ризиків. Ринкова економіка не змогла 

самостійно відповісти на такі питання, як: зайнятість населення (особливо 

зростання безробіття серед молоді та осіб передпенсійного віку), низькі 

заробітки, незахищеність праці, що призвела до широкої трудової міграції, 
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виплата мізерних допомог і пенсій тощо. Теза про те, що «ринок сам усе 

врегулює щонайкраще» виявилася міфом [202, с. 50]. Реформаторам 

перехідного періоду не вдалося адекватно визначитися в політичних стратегіях 

і вирішити в своїх соціальних програмах соціально-економічні проблеми, що 

гостро постали в суспільстві. Соціальна політика у державі здійснювалася і, 

нажаль, продовжує здійснюватися непослідовно, без чіткого плану дій. 

Високий рівень потреби суспільства в ефективному розвитку соціальної 

сфери вимагає від влади, з огляду на прояви економічної кризи, впровадження 

конкретних і дієвих механізмів соціального розвитку, які мають забезпечити 

гідний соціальний захист. На думку фахівців, істотними факторами, які в 

сучасних умовах обмежують ефективність політики соціального захисту, 

залишаються: недосконалість законодавчої і нормативно-правової бази 

соціального управління, ринкові відносини і соціально-економічні механізми 

реалізації захисних прав і гарантій, відсутність однозначної оцінки соціальних 

наслідків управлінських рішень, а також відповідальності органів виконавчих 

структур за зниження рівня життя населення, нерозмежованість соціально-

захисних функцій між суб’єктами трудових відносин [267]. Звичайно, подібні 

проблеми (перелік яких можна продовжити) характерні й для пенсійної 

системи. Такий стан речей беззаперечно вимагає всебічного розгляду 

нинішньої державної соціально-правової політики у царині пенсійного 

забезпечення. На нашу думку, для аналізу цього питання виправданим 

теоретико-методологічним підходом стане дослідження нарізно таких 

категорій, як соціальна політика і правова політика держави. Саме такої позиції 

ми будемо дотримуватися в подальшому дослідженні. 

Україна як соціальна держава має здійснювати соціально-орієнтовану 

політику, завданнями якої є гарантування і забезпечення соціальних, 

економічних і культурних прав. Щоб бути ефективною, державна соціальна 

політика повинна бути зрозумілою, сприйматися і підтримуватися більшістю 

населення, адже, як відзначає В.В. Колесніков, соціальна політика – це складова 

внутрішньої політики держави, втілена в її соціальних програмах і практиках і 
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регулююча відносини в суспільстві в інтересах основних соціальних груп 

населення [168, с. 229]. Таке розуміння соціальної політики ми зустрічаємо й у 

працях І.Г. Зайнишева [123, с. 6]. З точки зору професора В.І. Щербини, 

соціальна політика соціальної держави – це система цілей і засобів досягнення 

державою добробуту суспільства та окремих його членів, комфортного їх 

існування [564, с. 46]. У свою чергу, І.М. Лаврененко під соціальною політикою 

розуміє, – діяльність по управлінню соціальною сферою суспільства, яка 

покликана забезпечити життя і відтворення нових поколінь, створити 

передумови для стабільності і розвитку суспільної системи та гідного життя 

людей [205, с. 9]. На думку В.А. Пальцева, соціальна політика – це 

цілеспрямована діяльність держави та інститутів громадянського суспільства 

щодо регулювання соціальної сфери і соціальних відноси заради вдосконалення 

умов життя населення, перш за все, соціально незахищених груп [290, с. 8-9]. 

Подібне розуміння соціальної політики пропонує О.І. Холостова [521, с. 6]. 

Розгорнуту дефініцію соціальної політики спільно сформулювали 

В.А. Скуратівський та О.М. Палій – це суспільний феномен, що поєднує 

різноманітні багатофакторні складові: конституційно-правові, інституціональні, 

управлінські, регулятивні та саморегулятивні, глобальні, національні, державні, 

наддержавні, громадські, гуманістичні, праксеологічні (ціннісні), комунікативні 

та ін. [444, с. 5].   

Не вдаючись до більш глибокого аналізу всіх деталей суті цієї категорії, 

вважаємо, що соціальна політика – це діяльність держави у соціальній сфері, 

спрямована на об’єднання зусиль всіх її структур, з метою вирішення 

соціальних питань. Під соціальною політикою необхідно розуміти комплекс 

норм, заходів, направлених на здійснення соціальних програм, спрямованих на 

реалізацію загальнодержавних інтересів, на підтримку галузей соціальної сфери 

забезпечення зайнятості, підтримки доходів, рівня життя населення запобігання 

соціальних конфліктів. Саме в межах соціальної політики створюються і 

задовольняються потреби в благах, необхідних для самореалізації творчого 

потенціалу людини, групи, суспільства. 
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У сенсі розуміння суті соціальної політики, вірним вважаємо судження 

вченої Л.В. Ярової, що в соціальній державі, соціальна політика виконує три 

основні функції: захисну (пряма підтримка доходів бідних); активну (створення 

умов для трудової активності, мотивація до праці, зростання споживчого 

попиту, вирішення соціальних протиріч і соціальна солідарність суспільства); 

конструктивну (розвиток особистості, підвищення освітнього і культурного 

рівнів, підтримка здоров'я) [574, с. 137]. О.В. Нікітчина акцентує увагу на 

захисній функції соціальної політики, оскільки вона, як наголошує дослідниця, 

є основною у кризових станах економіки, коли соціально-економічна ситуація 

призводить до надмірного неспівпадання суспільних потреб з можливістю їх 

задоволення, тобто супроводжується виникненням соціальних дефіцитів і 

ризиків. Потреба в соціальному захисті виникає саме за наявності факторів 

соціальних ризиків, що мають різноманітний характер (політичний, правовий, 

економічний, соціальний, демографічний, міграційний та ін.) [ 267 ]. У фахових 

публікаціях зустрічаються й дещо відмінні погляди на визначення і розуміння 

функцій соціальної політики, утім вони не є полярними, а скоріше є 

взаємодоповнюючими [ 93 ].  

Більш переконливою з точки зору сучасного розуміння функцій 

соціальної політики, нам видається позиція Л.В. Ярової. На нашу думку, 

визначені вченою функції можна реалізувати тільки через узгоджену діяльність 

інститутів держави і економічних суб’єктів шляхом забезпечення 

раціонального використання можливостей ресурсного потенціалу держави та за 

умови дотримання балансу інтересів держави і інтересів громадян. Загалом 

погоджуючись саме з таким розумінням соціальної політики держави вважаємо, 

що вона, передусім, має будувати стратегію, бути локомотивом у сфері 

соціального забезпечення та має формуватися на відповідних принципах.  

Зрозуміло, що соціальна політика, насамперед, має бути адекватною 

стану економіки. Ігнорування ж соціальних проблем може призвести до 

значних економічних втрат. Разом з тим, відзначає А. Колот, неупередженими 

економічними дослідженнями доведено, а практичним досвідом підтверджено, 
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що без активної соціальної політики, яка передбачає, зокрема, перерозподільні 

заходи з боку держави, економічне зростання не є гарантією соціальної 

безпеки. І такі атрибути ринкових трансформацій, як значні масштаби і глибина 

бідності, маргіналізація багатьох верств населення, соціальна ізоляція, 

незгуртованість тощо, не будуть подолані і не самоусунуться лише за умов 

позитивної економічної динаміки. Головне, на що суспільство має 

розраховувати від реалізації соціальної політики, – це досягнення сучасних 

соціальних стандартів людського розвитку [171]. 

Варто наголосити, що соціальна політика держави є явищем суспільно-

історичним. Як показує аналіз становлення соціального забезпечення, без чітко 

вираженої державницької ідеології не будемо мати ні розвитку, ні 

вдосконалення як соціальної сфери в цілому, так і галузевої науки чи її окремих 

інститутів і норм. В Україні, вважає професор В.І Щербина, потрібно 

вибудувати суто свою ідеологічну систему, із загальнозначущим стрижнем – 

ідеологією державотворення як глибоко обґрунтованою програмою суспільного 

розвитку з чітко вираженою соціальною спрямованістю. Потрібно вибудувати 

суто свою ідеологічну систему, яка б надавала змісту змінам, що відбуваються 

в суспільстві, пояснювала і схвалювала їх, розкриваючи зв'язки з 

національними і загальнолюдськими цінностями…. Йдеться про так звану 

«базову», або «рамкову» ідеологію. Враховуючи соціальну й особливо 

ідеологічну ситуацію у сучасній Україні, тенденції світового розвитку 

цивілізацій, а також геополітичне значення України, слід визнати, що єдино 

можливою ідеологією для нашої держави буде ідеологія гуманізму [564, с. 47-

48]. Така позиція вченого, з точки зору сучасного розуміння ролі ідеології у 

творенні соціальної політики держави, нам видається переконливою. Саме 

ідеологія гуманізму має стати ідеологією формування дієвої соціально-правової 

політики в Україні.  

Без політико-правової ідеології неможливе сучасне цивілізоване 

суспільство [481, с. 561], – стверджує М. І. Матузов. Не менш аргументовано на 

роль ідеології в суспільстві вказують І.С. Дзюбка і К.М. Левківський. На думку 
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цих дослідників, ідеологія завжди є однією з форм, що відбиває основні 

суспільні інтереси суб’єктів політики [306, с. 333]. Взагалі, політична ідеологія 

завжди обумовлюється політичними інтересами тієї чи іншої соціальної групи 

(тієї чи іншої верстви суспільства) [251, с. 140]. Тому, важливо розуміти, що на 

сучасному етапі формування соціально-правової політики і, зокрема, розвитку 

права соціального забезпечення відповідна ідеологія має стати особливим 

засобом (інструментом), застосовуючи який, держава може створити 

можливості і забезпечити динаміку розвитку як усієї галузі, так і окремих 

інститутів і норм на конкретно взятому відрізку часу, оскільки на всіх етапах 

формування системи соціального забезпечення основним постулатом 

залишається те, що будь-яка правова система не може сформуватися, діяти та 

трансформуватися без належної ідеології.  

Розвиток суспільства підтверджує, що при зміні суспільного устрою, 

зміні ідеології, відбуваються зміни як в парадигмі соціальної політики, так і 

парадигмі науки права соціального забезпечення, і зокрема, у пенсійному 

забезпеченні. Приміром, у перші роки становлення української держави, 

перехід від принципу єдності до диференційованого правового регулювання 

відносин у наданні соціального забезпечення, на думку Н.І. Чудик-Білоусової, 

був обумовлений: соціально-економічними перетвореннями, змінами курсу в 

економіці, політиці і соціальній структурі суспільства [538, с. 501]. 

Підтвердженням точки зору вченої є суттєві зміни, що відбулися в останні 

роки в регулюванні пенсійного забезпечення, коли перевага відверто 

надавалася диференційованому регулюванню (приймалися десятки законів в 

яких визначалися відмінні, в залежності від статусу особи, умови 

призначення пенсій). Утім, останні законодавчі новели  показують, що 

законодавець відходить від широкої диференціації і в черговий раз стає на 

шлях уніфікації пенсійного законодавства, що підтверджує прерогативу 

єдності в регулюванні призначення пенсій. Так, Законом України від 2 

березня 2015 р. «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України про 

пенсійне забезпечення», який набув чинності з 1 квітня 2015 р. суттєво 
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погіршили умови призначення пенсій за віком на пільгових умовах і за 

вислугу років, проведення перерахунку пенсій, а також виплати пенсій 

працюючим пенсіонерам, така ж тенденція прослідковується і в Законі 

України від 3 жовтня 2017 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо підвищення пенсій». Важливо, щоб такі зміни не 

привели до чергової зрівнялівки у пенсійному забезпеченні, адже ми не раз 

відзначали про важливість і доцільність саме взаємодії єдності і 

диференціації в регулюванні пенсійних правовідносин. 

Соціальна діяльність сучасної держави, на думку академіка 

С.М. Прилипка, це переорієнтація та визначення нових напрямів у соціальній 

політиці, розбудова прозорої і зрозумілої системи соціального забезпечення, 

яка б не залежала від зміни влади в країні, наповнення новим змістом, 

відповідно до вимог часу, права на соціальне забезпечення в системі соціально-

економічних прав людини, створення нової пенсійної системи тощо [327, с. 73]. 

У свою чергу Л.С. Мамут акцентує увагу на таких аспектах соціальної 

політики, як: необхідність підтримки гідного рівня життя членів суспільства як 

непорушна умова існування і функціонування самої державності; зменшення 

гострої соціальної напруженості; запобігання соціальним розколам і 

конфліктам; дотримання гуманітарних нормативів цивілізованого суспільства; 

виконання етичних приписів, альтруїзму, милосердя тощо [233, с. 7-8]. У цьому 

сенсі цілком логічною вважаємо точку зору А. Колота, що соціальна політика 

не може бути ефективною, якщо її об'єктом є виключно соціально уразливі 

верстви населення, які, безумовно, потребують уваги з боку держави і 

суспільства в цілому [171]. 

Враховуючи зазначене, вважаємо, що соціальна політика має бути 

спрямована як на узгодження потреб окремих людей, так і утвердження 

загальнодержавних пріоритетів і має виступати регулятором взаємовідносин 

суспільного та індивідуального життя людини, своїм підґрунтям вона повинна 

мати не тільки цінності правового характеру, а й моральні. Таким чином, 

Україна, як соціальна держава, повинна здійснювати однойменну політику на 
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засадах соціальної справедливості з метою задоволення потреб її громадян. А її 

основними завданнями визнаються досягнення стабільності рівня життя 

населення, захист та здійснення прав і свобод громадян, створення сучасних 

систем охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення, підтримки 

злиденних та бідних соціальних верств, попередження і вирішення соціальних 

конфліктів [319, с. 9]. Очевидно, вирішення означених завдань є нагальною 

необхідністю для сучасної України і цьому має сприяти вироблення державою 

цілісної, комплексної стратегії в соціальній сфері.  

Більше того, від здійснюваної соціальної політики залежить забезпечення 

в державі соціального миру й стабільності. Проте, щоб цього досягнути, 

необхідно мати чітко визначені цілі такої політики. На нашу думку, реальні цілі 

соціальної політики держави у своїх працях визначає відомий український 

науковець, академік С.М. Прилипко, насамперед це: досягнення відчутного 

поліпшення матеріального добробуту й умов життя людей; забезпечення повної 

продуктивності зайнятості, підвищення якості й конкурентоспроможності 

робочої сили; гарантування конституційних прав громадян на працю, 

соціальний захист, освіту, охорону здоров’я, культуру, житло; переорієнтацію 

соціальної політики на сім’ю, забезпечення прав і соціальних гарантій сім’ям з 

дітьми; забезпечення підтримки найуразливіших верств населення, особливо 

дитячої, збільшення тривалості життя; значне поліпшення соціальної 

інфраструктури [326, с. 260]. На переконання вченого В.Д. Роіка, в соціальній 

сфері й сфері пенсійного забезпечення такими цілями є: досягнення 

матеріального добробуту громадян за допомогою ефективної їхньої зайнятості, 

надання можливостей доступу широким верствам населення до якісних систем 

охорони здоров'я, соціального забезпечення й освіти, а також надання 

широкого спектра соціальних послуг і надання публічних благ [396, с. 7]. Таке 

тлумачення цілей соціальної політики цілком сприйнятливе для українського 

суспільства. 

Для вирішення окреслених цілей державою має бути вироблена 

відповідна система заходів підтримання галузей соціальної сфери, спрямованих 



331 
 

на здійснення соціальних програм. Адже будь-яка соціальна політика, відзначає 

В. Новіков, реалізується, як через державні «одномоментні» рішення, соціальні 

заходи, так і через соціальні програми [268, с. 23-26]. Але, на думку фахівців, в 

Україні відсутність системного підходу до формування державної соціальної 

політики, державних соціальних гарантій, сучасного інструментарію вибору 

пріоритетів соціальної політики та механізмів її реалізації призвела до 

фрагментарності вирішення нагальних соціальних проблем. Більшість заходів 

соціальної політики мають декларативний характер і у повному обсязі не 

реалізовано [416, с. 56]. Отже, на сучасному етапі держава не виконує 

належним чином одну із основних своїх функцій – соціальну функцію, не 

створила гідних умов існування для всіх членів соціуму, не забезпечила 

високих державних соціальних гарантій та стандартів, що явно підтверджує 

відсутність стабілізаційної й стимулюючої ролі держави в соціальній сфері. 

Також варто відзначити, що за всі роки після здобуття незалежності 

соціальна політика України так і не сформувалася як цілісна, комплексна 

стратегія. В основі соціальної політики, що розроблялася і втілювалася 

останніми роками, чимало догм, хибних постулатів і міфів, які заперечуються 

результатами незалежних наукових досліджень та реальною практикою. 

Вирішення проблем часто лежить у зовсім іншій площині, ніж це розуміють 

владні структури та суб’єкти громадянського суспільства [ 171 ]. Вона 

фактично підмінена нагромадженням різноманітних видів нерідко 

необґрунтованих і не в повній мірі підкріплених можливостями бюджетного 

фінансування виплат (пільг, субсидій тощо). В результаті реформування 

економічної сфери відбувся перерозподіл національного багатства й доходів 

населення, в той же час соціальні заходи несистемного характеру не покращили 

стан бідності в Україні. Навпаки, виникли глибокі деформації механізму 

державного регулювання процесів перерозподілу коштів між багатими і 

бідними, відбулася поляризація суспільства [190, с. 3-4]. Така соціальна 

політика призвела до поляризації суспільства, спричинила поділ на багатих і 

бідних.  
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Сучасна соціальна криза, вважає О. Крентовська, зумовлена 

економічними і демографічними змінами та глобальним економічним і 

соціальним тиском, приводить до усвідомлення того, що Україні необхідна 

нова модель соціальної політики [194, с. 382]. Висловлена вченою точка зору, 

співпадає з позицією автора, оскільки є назрілою в суспільстві, адже тільки 

через дієві механізми нової продуктивної соціальної політики державні і 

недержавні інституції можуть створити і забезпечити в країні стан динамічної 

соціальної рівноваги, а забезпечення належного рівня життя суспільства, як 

вірно наголошує Є.П. Матвієнко, залежить від дієвості та ефективності 

соціальної політики держави [235, с. 536]. 

Сьогодні у суспільстві не викликає сумніву, що саме формування нової 

системи пенсійного забезпечення є найбільш важливою складовою соціальної 

політики держави, адже вона охоплює всіх застрахованих осіб, непрацездатних 

громадян похилого віку, інвалідів, інших осіб, виплати яким проводяться у 

формі пенсії. Пенсійна система доповнюється низкою пільг, компенсацій і 

соціальних гарантій [494, с. 233].  

Створюючи нову політику в соціальній сфері, важливо мати на увазі, що 

ключовими принципами організації соціально справедливого порядку в 

суспільстві є: солідарність, загальне благо, субсидіарність. Ці соціальні 

принципи, як вірно відзначає німецький вчений В. Окенфельз, складають єдину 

тріаду, яка тільки у своїй органічній єдності може забезпечити відповідну 

гармонію ринкової економіки й соціальної держави [278, с. 65]. Вважаємо, що 

саме уміле поєднання визначених принципів у формуванні соціальної сфери 

прискорить розбудову України як соціальної держави, а саме, як слушно 

зауважує Г. Федоренко, – держави для людини та її добробуту [508, с. 30]. 

Окремого акценту потребує той факт, що в демократичному суспільстві з 

ринковою економікою не менш важливо розуміти й те, що державна влада не 

повинна брати на себе вирішення всіх матеріальних проблем своїх громадян, а, 

перш за все, зобов'язана створювати юридичні і фактичні умови, за яких вони 

зможуть самостійно, відповідно до своїх можливостей та бажань, їх 
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розв'язувати, в тому числі й забезпечувати належний рівень свого пенсійного 

забезпечення. 

Загальновідомо, стверджує Н.М. Єфтені, що в Україні тривалий час 

переважала патерналістська модель соціального розвитку, за якої соціальний 

захист розповсюджувався на всі прошарки населення без винятку [112, с. 30]. 

За цієї моделі головний тягар щодо соціального забезпечення громадян лежав 

на державі. Певна річ, в умовах затяжної економічної кризи держава не 

спроможна повністю брати на себе повну відповідальність за добробут своїх 

громадян, тому сьогодні, як слушно наголошує Н.М. Хома, слід відмовитися від 

всеохопного патерналізму та концепту держави загального добробуту і, 

відповідно, утвердити як у теорії, так і у практичній діяльності новий принцип 

соціальної політики: держава надає та гарантує найнеобхідніші соціальні 

гарантії найбільш нужденним [522, с. 215]. Подібну точку зору в своїх останніх 

публікаціях виражає і М.М. Шумило [555, с. 298-299].  

Ми також вважаємо, що перехід від патерналістичної моделі держави до 

неопатерналістичної неминучий, але в соціальній сфері особливо у пенсійному 

забезпеченні таке реформування має здійснюватися в межах принципу 

справедливості, передусім, щодо найбільш незахищених категорій громадян 

сутність якого, на думку М.М. Шумила, полягає в тому, що соціальний захист 

повинні отримувати ті, які його дійсно потребують [555, с. 298]. Разом з тим, в 

такій ситуації цілком вірогідним видається судження Ю.І. Скулиш, що в 

кризових умовах обмеженості бюджетних ресурсів зростає важливість 

підвищення ефективності їх використання і саме цей період є найбільш 

своєчасним для реалізації непопулярних, проте вкрай необхідних структурних 

реформ у соціальній політиці держави [443, с. 16].  

Окрім зазначеного, варто підкреслити, що створення відповідних умов 

соціальною державою корелюється з одним із найголовніших принципів 

католицької соціальної доктрини – принципом субсидіарності, який, як 

відзначає О.З. Панкевич, розуміється як заборона і недоцільність соціальної 

опіки держави над людиною при вирішенні проблем, які особа в змозі подолати 
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самостійно [292, с. 20]. Таку ж позицію висловлює й інша сучасна дослідниця 

Я.З. Гаєцька-Колотило [78, с. 93]. Розуміється, це не стосується тих категорій 

осіб, хто через певні обставини не може своєю працею забезпечити відповідний 

матеріальний достаток (наприклад, діти-інваліди), вони можуть розраховувати 

на державну підтримку. 

Варто наголосити, що на сучасному етапі розвитку суспільства, тенденція 

відходу від концепції патерналістичної соціальної держави є загальносвітовою. 

Тому, цілком вірними є слова Л.В. Ярової, що одним з головних завдань 

сучасної соціальної політики має стати не повний переклад відповідальності за 

добробут на плечі індивіда, а створення трампліну для власної відповідальності 

[575, с. 215]. І взагалі роль соціальної держави у житті сучасного суспільства 

має переосмислюватися з урахуванням глобалізаційних тенденцій і нових 

способів комунікації [522, с. 214]. 

Оскільки однією з основних ознак демократії в соціальній державі є право 

людини на здійснення власного вибору, тому саме впровадження в країні 

багаторівневої пенсійної системи дасть можливість поєднати у собі соціальну 

справедливість та демократичні засади, а також гарантуватиме достатній рівень 

матеріального забезпечення для кожної людини. 

Надалі зупинимося на аналізі другої важливої складової соціально -

правової політики держави – правовій політиці, визначимо її роль у царині 

пенсійного забезпечення. Такий крок є, безперечно, логічним, адже соціальна 

політика держави повинна здійснюватися шляхом правових заходів [325, с. 16]. 

Найвищим суспільним призначенням права є забезпечення в 

нормативному порядку свободи в суспільстві, затвердження справедливості, 

виключення свавілля та безладу із життя суспільства [418, с. 236]. Саме з цих 

позицій ми підтримуємо судження академіка С.М. Прилипка, що ігнорування 

нормативно-правових засад у соціальному регулюванні або відсутність у 

суспільстві нормативно-правової бази впливу на суспільне життя розбалансовує 

соціальні зв’язки, підриває основи життєдіяльності взагалі. Особливо це 
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неприпустимо у соціальній сфері, визначенні соціальної політики, оскільки цим 

порушуються фундаментальні соціальні права людини [325, с. 16] . 

Формуючи соціально-правову політику держави важливо усвідомлювати, 

що без дієвої правової основи реалізувати її неможливо, вона обов’язково має 

підкріплюватися правовою конкретикою. Доречно з цього приводу зауважує 

О.Я. Лапка, що специфічною формою проведення соціальної політики, як і 

гарантій її реалізації, є відповідне правове регулювання [206, с. 47-49]. Взагалі, 

всі розмови про соціальну, правову державу, підкреслює академік 

Ю.С. Шемшученко, залишатимуться лише на рівні «добрих побажань», якщо 

вони не підкріплюватимуться законотворчою діяльністю [547, с. 56]. Звичайно 

від того, наскільки повно та всебічно опрацьовані питання, що пов’язані з їх 

правовим регулюванням, залежить і рівень забезпечення прав, свобод і 

обов’язків учасників цих взаємовідносин [222, с. 126-132]. Тому (поряд з 

формуванням нової моделі соціальної політики) одним із найбільш очікуваних, 

але, на жаль, й дотепер невирішених державою проблем, залишається питання 

формування сучасної правової політики у соціальній сфері загалом і 

пенсійному забезпеченні зокрема. Вважаємо, що наявність такого негативного 

фактору не сприяє підвищенню матеріального добробуту громадян. Як влучно 

зауважує американський науковець Г. Лейтер, всі визнають бажаність 

всезагального добробуту, захисту, безпечнішого життя, однак немає й не було 

загального взаєморозуміння щодо засобів досягнення такої мети [582, с. 13]. З 

нашої точки зору, це мають бути належні правові засоби і механізми їх 

забезпечення. Взагалі, у контексті забезпечення інституту прав і свобод людини 

і громадянина при визначенні соціальної політики дуже важливим 

знаменником, до якого треба прагнути, є інститут відповідальності держави 

перед особою [282, с. 91]. Українське суспільство чекає такого поступу від 

держави. 

Сьогодні зрозуміло, що стабільний і прогресивний розвиток української 

держави залежить від взаємодії багатьох факторів: політичних, економічних і 

соціальних. Але, беззаперечно, особлива роль у цьому процесі належить праву, 
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яке визначає й забезпечує права людини (зокрема й право на гідне пенсійне 

забезпечення), ефективність функціонування демократичних інститутів 

держави. Характеризуючи чинне законодавство, що регулює пенсійне 

забезпечення населення, можна відзначити його непослідовність, наявність 

значної кількості нормативних актів, які дублюють, а інколи й протирічать 

один одному. Навіть після прийняття Закону України «Про соціальні послуги» 

[369], в якому закріплений механізм переходу до європейської моделі, в 

подальших законах ще неодноразово простежуються радянські підходи та 

методи особливо при встановленні нових різновидів пільг та соціальних виплат. 

Пенсійна система не стала виключенням, а, більш того, як лакмусовий папір 

проявила зазначені проблеми. Тому формуючи сучасну правову політику 

необхідно керуватися тим, що правові основи соціальної політики держави 

повинні виходити з конституційного положення про те, що Україна – це 

соціальна держава, завданнями якої є створення умов, що забезпечують гідне 

життя і розвиток людини [563, с. 19]. 

Аналіз причин проведення реформ пенсійних систем демонструє, що 

традиційні пенсійні системи працюють не дуже добре в умовах високої 

тривалості життя і низької народжуваності, оскільки вони були розроблені в 

часи нижчої тривалості життя і вищої народжуваності. Тому цілком правильно 

відзначають дослідники Аналітично-дорадчого центру Блакитної стрічки 

ПРООН, що навряд чи можна залишати незмінними методи, які 

застосовувалися раніше, для нової ситуації [296, с. 16]. Звичайно в сучасних 

умовах, має бути вироблена нова концепція формування в Україні пенсійної 

системи, яка б відповідала природі соціальної держави. Утім, серйозним 

недоліком створення такої системи, як уже відзначалося, залишається 

відсутність концептуального підходу до формування ефективного галузевого 

законодавства.  

Загалом природа правової політики пов’язана з діяльністю державних 

органів, щодо вироблення дієвих засобів правового забезпечення прав і свобод 

людини і громадянина, формування високого рівня правової культури 
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суспільства і особистості. Саме тому вона необхідна для формування 

повноцінної і ефективної правової системи держави. Утім при формуванні 

правової політики важливо розуміти, що реалізація окремих правових актів, а 

нерідко й цілих напрямків правової політики може гальмуватися через 

недостатні правові знання населення. Тому формування правової культури, 

правосвідомості громадян у сфері пенсійного забезпечення повинні стати 

обов'язковою умовою реалізації правової політики держави.  

З'ясовуючи наявні проблеми у соціальній сфері, одночасно необхідно 

підкреслити, що вищими органами влади України (як законодавчої, так і 

виконавчої) в різних складах приймалися закони, ухвалювалися заходи і 

програми, розроблялися концепції і стратегії, спрямовані на вирішення проблем 

і мінімізацію ризиків у пенсійному забезпеченні. Зокрема, у грудні 1993 р. було 

схвалено Концепцію соціального забезпечення населення України; у 1998 р. 

Верховна Рада України приймає Закон України «Основи законодавства України 

про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»; Указ Президента 

України від 13 квітня 1998 р. № 291/98 «Про основні напрями реформування 

пенсійного забезпечення в Україні»; Послання Президента України до 

Верховної Ради та Кабінету Міністрів України вiд 10 жовтня 2001 р. № 1-

14/1349 «Про основні напрями реформування системи пенсійного забезпечення 

населення України»; 9 липня 2003 р. в Україні були прийняті два 

найважливіших закони з пенсійної реформи «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» та «Про недержавне пенсійне забезпечення» 

які набули чинності з 1 січня 2004 р.; Стратегія розвитку пенсійної системи, 

затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів № 525-р від 15 грудня 

2005 р.; у жовтні 2009 р. розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1224-р 

була схвалена чергова Концепція подальшого проведення пенсійної реформи; 

конкретні завдання по реформуванню системи пенсійного страхування 

визначені у Програмі економічних реформ України на 2010-2014 роки 

«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», 

розробленої і схваленої Комітетом з економічних реформ при Президенті 
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України; Закон України № 3668 від 8 липня 2011 р. «Про заходи щодо 

законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» тощо. Визначені 

в цих актах завдання беззаперечно актуальні і правильні, оскільки відповідають 

потребам всього населення, але, на жаль, до цього часу значна частина 

поставлених задач залишаються нереалізованими.  

В сучасних умовах суттєвим недоліком правової політики у сфері 

пенсійного забезпечення залишається її невідповідність існуючому рівню 

суспільного розвитку й потребам громадян України. Законодавець досить часто 

за допомогою прийняття правових актів намагається розв'язати поточні 

проблеми без відповідного організаційного й фінансового обґрунтування. Тому 

в процесі розвитку законодавства, як доречно наголошує Ю.А. Тихомиров, слід 

вирішувати дві головні проблеми: суворіше ув'язувати його з реформами, які 

запроваджуються... з одного боку, і забезпечувати цілісність і чітку структуру 

законодавства, мобільність і сталість його галузей – з іншого боку. В 

протилежному випадку, якщо «прив'язувати» закони лише до поточних 

завдань, то це призведе до правового хаосу» [486, с. 10]. 

Вочевидь, здійснювана державою правова політика дуже далека від 

відповідності вимогам послідовності, системності й наукової обґрунтованості. 

Інакше чим можна пояснити численні зміни та доповнення до нормативно-

правових актів, а тим більше несприйняття значною частиною суспільства 

впроваджуваних державою змін? Тому, характеризуючи останні пенсійні 

закони, авторитетна вітчизняна вчена професор Н.М. Хуторян цілком 

справедливо зауважує, що ці закони далекі від досконалості, оскільки вони не 

реалізують того основного завдання, яке покладалося на пенсійну реформу – 

забезпечити гідне життя непрацездатних осіб. На думку вченої, практичне 

застосування цих законів призвело до різкої диспропорції в пенсійному 

забезпеченні осіб, які вийшли на пенсію до введення в дію цих законів, і осіб, 

які виходять на пенсію зараз [526, с. 311]. Фактично ж реформування 

солідарної системи звелося до запровадження нового механізму розрахунку 

пенсії, який значно погіршив умови нарахування пенсій, або в деяких випадках 
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взагалі не спрацьовує, оскільки розмір мінімальної пенсії досить часто є вищим 

за розмір пенсії, розрахованої із заробітної плати. 

Не лише названі, але й багато інших проблем, що виникли у період 

становлення України як правової і соціальної держави, реально поставили 

питання вироблення в теперішніх соціально-економічних умовах нової 

ефективної правової політики, яка має позитивно позначитися як на виконанні 

державою своїх функцій, так і забезпечити реалізацію прав її громадян. На 

наше переконання, концептуалізація правової політики в сучасних умовах є 

назрілою суспільною потребою. 

Що взагалі розуміється у науковій літературі під правовою політикою 

держави? Приміром, М.В. Ісаков розглядає правову політику як особливе 

політико-правове явище, що формується внаслідок системної, науково 

обґрунтованої діяльності держави і громадських об’єднань, спрямоване на 

визначення стратегії і тактики правового розвитку суспільства, удосконалення 

механізму правового регулювання, забезпечення прав і свобод людини та 

громадянина, побудову правової держави [140, с. 14]. Розгорнуте тлумачення 

цього явища дає відомий український правознавець Ю.С. Шемшученко. На 

його думку, слід чітко розрізняти два значення цього терміну: широке і вузьке. 

Правова політика держави у широкому розумінні – це політика держави, 

заснована на праві. У вузькому – державна політика в правовій сфері 

суспільного життя [545, с. 38]. У структурі правової політики, на погляд 

вченого, проявляються різні види і форми її напрямів, зокрема, залежно від 

змісту вона може бути правовстановлюючою, правозастосовною, 

правоохоронною, кримінально-правовою, виправною тощо, а залежно від часу, 

на який розрахована, – поточною або перспективною [545, с. 38]. В цілому, 

підтримуючи наведені точки зору вчених щодо розуміння правової політики 

держави, і на їх підставі можна дати наступне визначення цього правового 

явища. Під правовою політикою слід розуміти сукупність ідей, завдань, 

програм, методів стосовно становлення та розвитку регулювання та охорони 

суспільних відносин за допомогою права. 
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Характеризуючи правову політику держави, як досить складне явище, 

важливо визначити її концептуальне призначення. На нашу думку, це 

формування ефективно діючого механізму реалізації прав і свобод громадян та 

найбільш повне їх забезпечення; зміцнення дисципліни, законності й 

правопорядку; виховання свідомості та правової культури населення; 

націленість на досягнення позитивних результатів. Як підтверджує практика, 

ефективність регулювання найбільш складних і важливих суспільних відносин 

значно зростає, якщо воно здійснюється засобами правової політики, оскільки 

передбачає цілеспрямовану діяльність на основі науково обґрунтованих 

механізмів, засобів і принципів із досягнення стратегічних цілей і тактичних 

завдань держави та суспільства [398, с. 6]. 

Безперечно, результативна правова політика відіграє значну роль у 

розвитку теорії права, визначає напрями формування усієї системи права та 

впливає на розвиток окремої галузі права. У сфері пенсійного забезпечення 

означені вище напрямки певною мірою реалізуються, але це не дає підстави 

визнавати про наявність у сучасних умовах вже сформованої правової політики 

у цій царині. Не заглиблюючись детально у зміст кожного із напрямів правової 

політики (адже кожен з них може бути предметом окремого дослідження), 

проаналізуємо тільки деякі першорядні питання цього правового явища – 

зосередимося на новостворених проблемах, які виникають на таких напрямах 

правової політики в пенсійній сфері як правотворчість й, у першу чергу, 

законотворчість, що надасть нам можливість визначити можливі шляхи їх 

вдосконалення. 

Очевидно, що реальність соціальних прав людини й громадянина чітко 

пов’язана з якістю й повнотою законодавчої бази в частині забезпечення 

соціальних прав, соціальних стандартів і соціального захисту, а повнота їх 

забезпечення прямо залежить від якості системи соціального законодавства, 

оскільки наявність прогалин, протиріч у ній завжди діє проти людини й ставить 

під сумнів принцип реальності визначених у Конституції України соціальних 

прав людини й громадянина [192, с. 398]. 



341 
 

Дійсно, за кількісними показниками законотворення Україна досягла 

рівня провідних європейських країн. Однак, як слушно зауважує 

Ю.С. Шемшученко, проблемою є якість наших законів. «Хіба не про це 

свідчить те, – пише він, – що 90% законів – це доповнення і зміни до вже 

діючих законів та закони про ратифікацію міжнародних договорів... і так буде 

доти, поки буде ігноруватися системність і плановість у розвитку нашого 

законодавства» [548, с. 65]. Саме тому, беручи до уваги таке поняття як 

соціальне законодавство, є необхідність застосовувати термін система 

соціального законодавства. Адже одним з показників якості законів, на якому 

наголошує О.В. Скрипнюк, підтримуючи точку зору Ю.С. Шемшученко, є їхня 

системність, яка виявляється, з одного боку, у взаємопов’язаності законів, а з 

іншого – у ступені юридичного охоплення тієї сфери суспільних відносин, яку 

вони покликані регулювати [441, с. 247]. 

У контексті нашого дослідження цілком вірогідною є точка зору 

Ю.В. Васильєвої, яка підкреслює, що законодавство у сфері соціального 

забезпечення гостро потребує інтеграції, підвищення ступеня пов’язаності та 

погодження його норм. Відсутність належної системності у цій сфері спричиняє 

багато негативних наслідків, зокрема, те, що процеси диференціації у праві 

соціального забезпечення фактично переважають над процесами уніфікації, що 

завдає шкоди не тільки праву, а й якості суспільних відносин, зумовлюючи їх 

невиправдану різницю [55]. У цілому можна погодитись з викладеною 

позицією та зробити висновок, що однією з першочергових задач правової 

політики в умовах реформування сучасної пенсійної системи є невідкладна 

кодифікація пенсійного законодавства. Важливість такого кроку 

обумовлюється тим, що прийняття Пенсійного кодексу вирішить низку задач, а 

саме: 1) дозволить систематизувати численне законодавство; 2) упорядкує 

внутрішній правовий зв’язок його норм, підвищить якість та удосконалить 

механізм їх реалізації; 3) сприятиме рівномірному розвитку галузі. 

Необхідність проведення кодифікації підтримує переважна більшість 

дослідників реформи пенсійної системи в Україні, зокрема Н.Б. Болотіна, 
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С.М. Прилипко, Я.В. Сімутіна, Б.І. Сташків, Н.М. Хуторян, М.М. Шумило та ін. 

На доцільність кодифікації пенсійного законодавства вказують і російські 

науковці Ю.В. Васильєва, С.І. Кобзєва, О.Є. Мачульська, Е.Г. Тучкова. 

Великого значення кодифікації надає вчений В.М. Лебедєв. Він пише, що 

сьогодні, як ніколи раніше, необхідна стабільна законотворчість, тим більше на 

рівні кодексів. Сучасному законодавцеві час подорослішати, стати консерватором 

у хорошому розумінні цього слова. Він, як і лікар, зобов'язаний керуватися 

правилом «не нашкодити». Краще втриматися від прийняття недосконалого 

закону, ніж, прийнявши його, уже наступного дня гучно заявляти, що він 

недосконалий [208, с. 35]. 

Сьогодні суспільство стало розуміти, що ефективна пенсійна система не 

може бути створена миттєво і на її розвиток необхідно достатньо тривалий час. 

Разом з тим, розвиток пенсійної системи, акцентує увагу Я.В. Сімутіна, не може 

здійснюватися хаотично без відповідної  стратегії. Пенсійний кодекс повинен 

закріпити основи цієї системи та визначити загальне бачення подальшого її 

розвитку [528, с. 123]. Але, ще до прийняття Пенсійного кодексу потрібно 

прискорити заходи щодо запровадження другого рівня пенсійної системи. Для 

цього, як слушно зауважують фахівці, негайно треба створити правову базу, без 

якої неможливо завершити інституційну та технічну підготовку до 

запровадження складної системи обов’язкового накопичувального пенсійного 

страхування. Верховна Рада має якомога скоріше прийняти закон, у якому чітко 

визначалися б права та обов’язки всіх державних інституцій, задіяних у роботі 

другого рівня пенсійної системи [258, с. 6]. Також потребує вдосконалення 

правового забезпечення й третій рівень пенсійної системи – недержавне 

пенсійне забезпечення. 

Центральним напрямком правової діяльності держави має стати 

фокусування акцентів уже прийнятих стратегій для досягнення суспільного 

блага через реалізацію цілей правової політики. При цьому законодавець 

зобов’язаний враховувати, щоб правова політика сприймалася в суспільстві й 

була результативною, вона, як і соціальна політика держави, повинна 
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базуватися на певних принципах. З цього приводу, досить влучно зауважує 

Ю.С. Шемшученко, щоб правова політика була ефективною, вона повинна 

базуватися на вироблених теорією і практикою принципах: соціальної 

обумовленості, наукової обґрунтованості, стабільності, демократичності й 

гуманності, справедливості, узгодженості інтересів особи і держави, 

пріоритетності прав людини, відповідності міжнародним стандартам, 

прозорості й гласності [545, с. 38]. Дослідник В.П. Якубенко до принципів на 

яких має формуватися сучасна соціальна політика відносить: принцип 

соціальної справедливості, принцип соціальних гарантій, принцип соціальної 

компенсації, принцип соціальної солідарності, принцип індивідуальної 

соціальної відповідальності, принцип соціального партнерства та принцип 

субсидіарності (підтримки) [571, с. 33]. Відзначуючи в визначених принципах 

певні відмінності (вочевидь, сформульовані вченими переліки принципів не є 

суперечливими, а скоріше доповнюють один одного), підкреслимо, що 

спільним принципом, формування як соціальної політики, так і правової 

політики, який виділяють науковці, є принцип справедливості. 

Звичайно, всі визначені вченими принципи важливі для розбудови 

правової і соціальної держави. В результаті їх реалізації цілі правової політики 

будуть відповідати визначеним у Конституції цілям соціальної держави, а 

право соціального забезпечення буде спрямоване на розв'язання своїх 

першочергових соціальних завдань, в свою чергу, його ефективне 

функціонування сприятиме розвитку економіки України, потенціал якої 

дотепер не задіяний. Із названих принципів, найбільш значимим для пенсійного 

забезпечення є принцип справедливості, оскільки питання справедливості, як 

слушно відзначає М.М. Шумило, є основоположним на всіх етапах реалізації 

особою права на пенсію [556, с. 671]. А показником якості загалом правової 

системи завжди виступають два моменти: соціальна справедливість та 

політична сила [441, с. 7]. Справедливість, як найвищу морально-правову 

цінність наряду з ідеєю загальної свободи, формальної рівності та гуманізму 

визначає і білоруський вчений К.Л. Томашевський [495, с. 80]. У цьому сенсі 
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цілком переконливим є судження О. Скрипнюка і В. Селіванова, що не можна 

розглядати сутність права, політики і законодавства у відриві від сутності 

справедливості, яка, дійсно, в кожний певний історичний період може 

інтерпретуватися соціальними силами по-різному, в своїх інтересах, але 

основне, загальнолюдське завжди залишається [440, с. 18]. Таке розуміння 

сучасними вченими справедливості – одного із фундаментальних принципів 

формування соціально-правової політики є незаперечним і не визиває жодних 

сумнівів.  

Реалії становлення правової системи України підтверджують, що саме 

сьогодні як ніколи гостро постає як в теоретичному, так і в практичному плані 

проблема справедливості в пенсійному забезпеченні. Тому, враховуючи 

особливість феномену справедливості для соціальної сфери вважаємо 

доцільним більш глибоко зупинитися на цьому принципі, на його значенні саме 

в пенсійному забезпеченні де найбільш болісно проявляється ігнорування 

справедливості.  

Аналіз останніх досліджень показує, що важливі питання становлення 

нової системи пенсійного забезпечення з певним ступенем активності вченими 

висвітлюються, але питання справедливості в регулюванні пенсійного 

забезпечення не стали окремим об’єктом дослідження (варто відзначити, що 

ґрунтовне дослідження ролі принципу справедливості у праві соціального 

забезпечення здійснила у кандидатській дисертації К.П. Корнєва). Також 

зауважимо, що і в теорії галузевої науки проблема справедливості залишається 

малодослідженою і, взагалі, як вірно наголошує професор О.М. Курінний, 

ступінь ефективності застосування цього принципу в щоденній практиці далека 

від ідеалу, але це не означає, що від нього можна відмовлятися [203, с. 14].  

Безперечно, до числа актуальних для теорії прав людини в юридичній 

науці відноситься ряд питань, пов'язаних з таким явищем у праві як 

справедливість. Поняття справедливості має нормативний характер, що 

полягає, перш за все, у тому, що воно включає у себе уявлення про належне 

[247, с. 43-46]. Взагалі, у системах соціального нормування, таких, як мораль, 
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політика чи право, ідея справедливості втілена у однойменному принципі [156, 

с. 30-33].  

Дослідження суті цієї категорії, а тим більше усвідомлення її ролі 

законодавцем, має істотне значення для правотворчої діяльності, для прогресу 

конституційного правокористування та сприяє формуванню сучасної правової 

системи України, і, що важливо, поєднується з процесом трансформації 

глобальної (міжнародної) та української політико-правових систем. Значення 

поставленого питання обумовлюється і прагненнями держави реформувати 

пенсійну систему, але, водночас, в діях, а відповідно й у затверджуваних 

законах чітко простежуються тенденції до звуження раніше встановлених 

громадянам прав, що порушує конституційні норми. Не став винятком і Закон 

України від 3 жовтня 2017 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо підвищення пенсій» [ 332 ]. Такі дії свідчать, що в сучасних 

умовах держава з особливою гостротою стикається з труднощами 

«конституційного дорослішання», відчуває нагальну потребу в критичному 

переосмисленні усталених у свідомості квазіконституційних стереотипів, в 

осмисленні принципово нових, що відповідають вимогам часу, підходів до 

розуміння проблеми рівності, справедливості в правовому регулюванні 

суспільних відносин.  

Акцентуючи увагу на «дефіцитному» для українського суспільства явищі 

– справедливості, слід зауважити, що ця правова категорія будучи досить 

складним системним явищем, далека від сталості та піддається еволюції. 

Цілком природно, що зміст, вкладений у це поняття, змінювався. Але учені 

давно зійшлися в думці, що справедливість – категорія загальна як для моралі, 

так і права. Адже ще древньогрецький філософ Арістотель, інтерпретуючи 

поняття закону, вказував на такі його риси, як правильність, правомірність і, що 

найважливіше для нас, зазначав, що право служить критерієм справедливості 

[17, с. 18].  

Прагнення людей до справедливості, до справедливого права, а тим 

більше до справедливого застосування права незаперечний факт, і навряд чи 
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хтось візьме на себе відповідальність його спростувати. У цьому сенсі цілком 

резонно, наголошує З.А. Добош, що проблема співвідношення справедливості і 

права не є нічим іншим, як проблемою їх конвергенції [100, с. 21], їх 

наближення між собою. У цьому контексті також доцільно навести коротке, але 

надзвичайно глибоке судження Л.Л. Фуллера, що у будь-якому суспільстві 

існує потреба не просто в законі, а в справедливому законі [516, с. 148]. 

Незаперечною реальністю вважаємо і те, що такі поняття, як рівність і 

справедливість змінюються слідом за соціальною політикою, рівнем розвитку 

продуктивних сил, правової культури та інших аспектів, що визначають 

розвиток суспільства. 

Аналізуючи феномен справедливості, доречно нагадати, що на різних 

етапах становлення галузі права соціального забезпечення вченими в певній 

мірі піднімалося питання про справедливість у пенсійному забезпеченні. В 

радянський період ця категорія аналізувалася професором В.С. Андрєєвим [7, с. 

64-79; 8, с. 59-72]. У результаті, вчений визначив принцип загальності і 

справедливості соціального забезпечення як один з галузевих принципів. В 

сучасний період, досліджуючи особливості реалізації принципу справедливості 

у праві соціального забезпечення, П.М. Корнєва обґрунтовано доводить, що у 

пенсійному забезпеченні цей принцип має тісний зв'язок із принципом єдності і 

диференціації правового регулювання пенсійних правовідносин [181, с. 11; 184, 

с. 578].  

Про те, що питання справедливості є основоположним у пенсійному 

забезпеченні відзначає й М.М. Шумило. Так, в контексті пенсійного 

забезпечення, на думку вченого, необхідно категорію справедливість 

розцінювати як компроміс інтересів суспільства і держави в соціальній сфері 

[556, с. 670]. З таким розумінням цього явища ми можемо погодитися, але з 

деяким уточненням. На наш погляд, такий компроміс необхідний, але при 

цьому слід враховувати, що справедливість повинна займати пріоритетне місце 

з усіх завдань, які вирішують інститути політико-правової системи суспільства, 

оскільки вона становить безумовну цінність, яка не може бути принесена в 
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жертву іншим категоріям, які визначають формування і ефективність 

соціально-правової політики держави.  

Більше того, слід враховувати, що у пенсійному забезпеченні існують 

відносини справедливості, які так чи інакше зачіпають інтереси всіх 

отримувачів пенсійних виплат. У даному випадку справедливість 

співвідноситься з уявленнями про гідність, що властива кожному члену 

суспільства, який володіє рівними і невід'ємними правами. Також важливо 

усвідомлювати, що у пенсійному забезпеченні не може бути відчуженої, не 

персоніфікованої справедливості, в іншому випадку, вона перетворюється в 

«бездушність» держави. 

Виділення серед громадян України деяких категорій чиновників, а саме: 

народних депутатів, державних службовців, суддів, працівників прокуратури та 

ін., які згідно з раніше діючим законодавством тривалий час мали право на 

спеціальні пенсії, (наголосимо, ці чиновники й надалі продовжують отримувати 

призначені їм надвисокі пенсії) стало підставою для дискусії в суспільстві і 

відміною більшості таких пенсій. У цьому сенсі, цілком справедливо зазначає 

професор А.М. Курінний, дуже важко з позицій здорового глузду пояснити 

цинічно непропорційний взаємозв'язок пенсії і одержуваної заробітної плати, 

який спостерігає суспільство щодо окремих груп осіб найманої праці 

(передусім – державних службовців різних категорій) [202, с. 49]. Утім, з нашої 

точки зору, рішення про відміну більшості спеціальних пенсій особам, які 

виконували значимі для держави функції є передчасним, оскільки специфічні 

публічні функції, статусне положення цих працівників має забезпечуватися 

додатковими гарантіями і правами, зокрема, й у пенсійному забезпеченні як їх 

самих, так і членів їхніх сімей. Певні пенсійні пільги доцільно б зберегти, але 

вони мають бути обґрунтованими, справедливими і переконливими для 

суспільства. Справедливість, – пише Оноре Тоні, – не вимагає, щоб кожне 

право надавалось на одній і тій самій підставі; має значення також мета 

розподілу певного права [284, с. 14].  
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У праві зі словом «справедливість» асоціюються конкретні вимоги, що 

пред'являються до організації ефективного правового регулювання. Правові 

норми, що визнаються в якості справедливих, наголошує Р.В. Мальцев, не 

можуть і не повинні заперечувати якісь моральні цінності, ставати на шляху 

здійснення моральних ідеалів, протидіяти громадським силам, які прагнуть до 

духовного вдосконалення [231, с. 109]. Отже, для правової науки важливим 

завданням є – виявити і довести, що ж конкретно повинні виражати юридичні 

норми, щоб їх можна було назвати справедливими. Аналіз чинного пенсійного 

законодавства викликає сумніви щодо справедливості норм, які за один і той же 

стаж роботи та майже однакові відрахування до Пенсійного фонду визначали 

розмір пенсії одній категорії громадян від 30 % до 40 % від заробітної плати, а 

іншій – 60 % (а тривалий час розмір пенсій чиновникам визначався від 80 до 

90 % заробітної плати). Ще складніше говорити про якусь справедливість при 

призначенні пенсій у зв'язку з втратою годувальника. Наприклад, розмір пенсії 

на непрацездатного члена сім'ї померлого працівника поліції або 

військовослужбовця становить – 30 % від його грошового забезпечення, а члена 

сім'ї державного службовця становив – 70 %. Розуміється, що таке 

законодавство далеке від того, щоб характеризувати його, як справедливе.  

Отже, ще раз підкреслимо, що ігнорування права на гідне пенсійне 

забезпечення більшості або необґрунтоване виділення тієї чи іншої категорії 

працівників шляхом створення привілейованого становища у пенсійному 

забезпеченні, зневажає право на повагу до гідності мільйонів пенсіонерів. Тому 

справедливість у пенсійних відносин, на наш погляд, не що інше як функція, 

що блокує необґрунтовану диференціацію, яка часом переходить у 

дискримінацію. Пошук і утвердження справедливості можливі тільки на основі 

аналізу положень конституційних норм. А оскільки відповідність прав і свобод 

людини є головним і найбільш значущим критерієм права взагалі, то передусім 

Конституція, на думку І.В. Процюк, стверджує ідеал людської справедливості, 

який є серцевиною права і стає його головною юридичною гарантією [384, с. 6]. 

Таким чином, питання про справедливість чи несправедливість конкретного 
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закону – це по суті питання про його правовий або неправовий характер, про 

його відповідність або невідповідність нормам Конституції.  

Резюмуючи роздуми про справедливість у сфері пенсійного забезпечення, 

слід визнати, що ця категорія має стати не єдиною, але вельми важливою для 

його характеристики. Проте, на наше переконання, визначені державою 

підходи до формування пенсійного законодавства демонструють дефіцит 

справедливості, а ринкові відносини не вирішують багатьох економічних і тим 

більше соціальних питань, вони не спрямовані на досягнення стратегічних 

цілей і часто байдужі до проблем бідності.  

У зв'язку з зазначеним, при створенні нової законодавчої бази, необхідної 

для реформування пенсійної системи, законодавець повинен керуватися 

закріпленим у ст. 8 Конституції України принципом верховенства права, з 

якого випливає необхідність дії в Україні тільки правових і справедливих 

законів. Але, у законодавчій практиці досить часто зустрічаються випадки 

прийняття суперечливих за своїм змістом законів, які, на нашу думку, не 

відповідають вимогам Конституції України. Наприклад, такі нововведення, як 

збільшення страхового стажу та підвищення пенсійного віку для осіб, які 

працювали на роботах із шкідливими і важкими умовами праці; зниження 

величини оцінки одного року страхового стажу з 1,35 до 1 %; впровадження 

нової формули нарахування розміру пенсій; погіршення умов перерахунку 

пенсій суперечать ст. 22 Конституції України, оскільки ведуть до звуження 

змісту та обсягу існуючих прав [ 179 ].  

Окрім зазначеного важливо розуміти, що вимоги до рівня соціального 

забезпечення випливають не лише із національних законодавчих актів, а також 

із міжнародно-правових зобов’язань України. Від реалізації норм міжнародного 

права, від впровадження у національному законодавстві стандартів, визначених 

у міжнародно-правових актах, і залежить повний перехід України до 

європейської моделі системи соціального забезпечення. Тому при прийнятті 

нових законодавчих актів в Україні у сфері соціального захисту населення, 

необхідно брати до уваги міжнародні стандарти, особливо при визначенні 
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прожиткового мінімуму, межі бідності тощо. Відповідність їх міжнародним 

стандартам має стати найвищою метою для демократичної, соціальної і 

правової держави, якою проголосила себе Україна [319, с. 8]. Варто відзначити, 

що ратифікація міжнародних норм соціального забезпечення здатна сприяти 

прогресу соціально-правової політики держави.  

Сьогодні у соціальній сфері фокусуються всі проблеми суспільства в їх 

неприкритому, реальному вигляді [395, с. 252-253], а ставлення держави до цієї 

сфери змінюється, на жаль, дуже повільно. Ми є свідками того, що соціальна 

політика, яка проводиться в державі концептуально не визначена та є 

суперечливою. Щоб бути успішною вона має здійснюватися на основі чіткого 

плану дій держави, який передбачає послідовність тих чи інших заходів, 

повинен бути вироблений механізм їх реалізації. Таким механізмом має стати 

чітке програмування економічного й соціального розвитку держави. Але, як 

вірно наголошує Н.М. Єфтені, втручання держави в соціальну сферу не 

повинно носити тотальний характер, так як це може призвести до деградації 

цієї сфери, демобілізації ініціативи, особистої відповідальності [112, с. 30]. 

З нашої точки зору, Україна зможе досягти успіху в процесі формування 

соціально-правової політики лише в тому випадку, якщо в законодавстві будуть 

закріплені такі прояви принципу соціальної справедливості: надання усім 

громадянам однакових можливостей в отриманні пенсійних виплат; зв'язок 

пенсійного забезпечення з періодами страхування і трудовим внеском у 

суспільне виробництво кожного громадянина, при цьому держава повинна 

гарантувати встановлений законодавством рівень забезпечення; встановлення 

такого рівня пенсійних виплат, який забезпечив би пенсіонерам гідний рівень 

життя; закріплення гнучкого механізму індексації пенсій, здатного швидко 

реагувати на зростання вартості життя; диференціація правил пенсійного 

забезпечення з урахуванням значущих для суспільства обставин; надання 

правової допомоги з боку державних органів та постійне удосконалення 

механізму контролю за реалізацією права громадян на пенсійне забезпечення. І, 

що важливо, як відзначає О.В. Тищенко, щоб законодавча діяльність держави 



351 
 

базувалася на принципах рівного захисту інтересів усіх членів суспільства. 

Можливо в тому, пише вчена, і полягає сучасне розуміння соціальної 

справедливості [492, с. 629]. Сьогодні не менш важливо розуміти, що 

формуючи у соціальній сфері соціально-правову політику, необхідно 

усвідомлювати і враховувати, що тільки розвинуте та зріле громадянське 

суспільство доповнює політику держави, здійснює її контроль і корекцію.   

Варто погодитися з дослідниками, які вважають, що у державі 

соціального типу, в суспільстві, в якому людина розглядається не лише як 

чинник, але і як головна цінність, мета соціально-економічного розвитку, 

економічна політика повинні розглядатися виключно як складові соціальної 

політики, а не навпаки [ 171 ]. У зв’язку з цим політикам і суспільству 

необхідно усвідомити, що соціальні права створюють відповідні напрями для 

проведення соціальної політики держави, зобов’язують законодавчу та 

виконавчу влади бути соціально відповідальними при втіленні в життя 

визначеної соціальної політики. Заради справедливості відзначимо, що ідея 

побудови соціально-відповідальної держави не нова, свого часу її 

висловлювали українські державні діячі. Зокрема М.С. Грушевський вважав 

актуальним завданням української демократії – соціалізувати державу і заразом 

удержавлювати соціальне життя в широкому значенні цього слова [283, с. 25]. 

В сучасних умовах роль держави полягає в розробці заходів щодо 

забезпечення соціального і правового захисту населення, реалізації прав, а роль 

громадян передбачає відстоювання своїх прав відповідно до чинного 

законодавства, тим самим проявляється їх вплив на державну політику. 

Здійснення практичних заходів щодо підвищення ефективності соціальної 

політики і вдосконалення чинної нормативно-правової бази, на думку 

Л.В. Ярової, має базуватися на розробці нових теоретичних концепцій і 

методологічних підходів, закладених у парадигму громадянського суспільства 

[574, с. 9]. Такі заходи мають забезпечити виважені дії держави при 

формуванні нової моделі політики, адже рішення проблем, пов'язаних із 
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функціонуванням соціальної сфери, є прерогативою держави як у сталий, 

так і в трансформаційній період її розвитку.  

Соціальна сутність сучасних соціальних держав виражається в їх 

загальнонаціональних функціях щодо таких важливих складових соціальної 

сфери держави, як освіта, культура, охорона здоров'я, пенсійне забезпечення. 

Держава набуває соціальних ознак, якщо реалізація цих функцій відбувається 

на основі панування права, створення гарантій прав людини, дотримання 

демократичних принципів здійснення соціально-економічної політики. Взагалі, 

соціальність характерна тій державі в якій і влада і населення розділяють 

сучасні гуманістичні цінності [319, с. 9]. Соціальна державність – це новий етап 

розвитку правової держави, намір вийти за межі формальної юридичної 

рівності, розширити її межі шляхом вирівнювання соціальних умов життя. 

Соціальна держава діє в певних правових межах, не обмежуючи свободу і не 

позбавляючи відповідальності. Тому цілком переконливим є судження відомої 

вченої-теоретика О.Ф. Скакун, що розвиток держави як соціальної має 

ґрунтуватися на такому фундаменті, як «правова» держава [420, с. 140;]. 

Розвиваючи це положення, О.Ф. Скакун підкреслює, що в другій половині ХХ 

ст. поняття «правова держава» і «соціальна держава» поєдналися, збагативши 

кожне з них. Їх зближення – найсприятливіший результат для громадянського 

суспільства, оптимальний варіант його розвитку [420, с. 137, 139]. Подібне 

бачення розбудови української держави висловлені О.В. Скрипнюком у 

монографії «Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії і практики» 

[ 441 ]. В іншій праці вчений наголошує, що в сучасних умовах ми не повинні 

шукати суперечності між принципом правової рівності та справедливості, між 

правовою і соціальною державами, а зосередити увагу на розробці 

конструктивної доктрини соціально-правової держави [442, с. 20]. Зваженою 

вважаємо і наукову позицію І.В. Яковюк, відповідно до якої соціальна держава 

розглядається як матеріальний зміст та якісна характеристика правової держави 

[580, с.103]. Такий процес є закономірним і зумовлюється тим, що саме 

соціальні цілі випливають із суспільного ідеалу і тільки в них відображаються 
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цінності суспільства [327, с. 72]. Ми також дотримуємося позиції, що в 

сучасних умовах такі характеристики держави, як «соціальна держава» і 

«правова держава» є нероздільними. Тому ми можемо говорити і про єдину 

соціально-правову політику держави, зокрема, у соціальній сфері у царині 

пенсійного забезпечення, адже це закономірно і такий процес є нічим іншим, як 

процесом зближення цих категорій, відбувається їх конвергенція між собою. 

Вочевидь, держава, виробляючи основні правові принципи щодо організації 

діяльності суспільства, визнає, що соціальна політика є найважливішою 

складовою частиною функціонування сучасного суспільства і держави. 

Таким чином ми можемо констатувати, що у соціальній сфері, особливо у 

пенсійному забезпеченні доцільно використовувати термін соціально-правова 

політика держави. Поєднання двох складових соціально-правової політики 

держави у сфері пенсійного забезпечення обумовлюється тим, що соціальна 

політика реалізується правовими методами, а держава, здійснюючи соціальний 

захист населення, діє в рамках правових норм. Безпосередньо, правовою 

передумовою формування соціальної держави в Україні є розвинена система 

соціального законодавства.  

Охоплюючи такі сфери життя як демографію, соціальну інфраструктуру, 

працю, особисті доходи, соціально-правова політика має сприяти самореалізації 

громадян і саморегулюванню суспільства. Загалом же, для більш ефективного 

розвитку соціальної сфери соціально-правова політика повинна бути 

направлена на стимулювання економічної активності суспільства, на 

формування трудової мотивації працівників до продуктивної праці та 

врахування трудового внеску кожного працездатного члена суспільства, вона 

має виступати інструментом щодо створення умов для самореалізації всіх 

громадян, підвищення рівня і якості життя населення. 

Проведений аналіз дозволив окреслити загальні проблеми формування 

соціально-правової політики у правовому регулюванні пенсійного забезпечення 

та сформулювати низку виводів.  
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У складних економічних умовах стратегічним завданням нової соціально-

правової політики держави у соціальній сфері має стати істотне покращення 

матеріального становища і умов життя громадян. Державні органи мають бути 

орієнтованими на захист населення від впливу негативних наслідків ринкових 

відносин, сприяти соціальній адаптації та зменшенню маргіналізації населення, 

адже тільки держава володіє такими потужними важелями впливу як 

формування національного бюджету, визначення системи податків і організації 

їх зборів, творення соціального законодавства. Основою соціально-правової 

політики має стати захист соціально-вразливих прошарків населення, які в 

жорстких умовах розвитку суспільства, із-за об’єктивних підстав не мають 

необхідних коштів для достойного існування. Разом з тим, направленість 

держави повинна бути орієнтованою на підтримку сильних і дієздатних осіб, на 

розвиток і підвищення їх професіоналізму, на створення умов для самовіддачі і 

прояву ініціативи. Стратегією соціально-правової політики має стати створення 

гарантій та умов для працездатного населення, які за рахунок власних зусиль 

піднімуть свій соціальний рівень. 

Здійснення соціально-правової політики пов’язане з ефективним 

законодавством, саме тому чітка правотворча політика відіграє важливу роль, 

адже без неї неможливо цивілізовано і гарантовано реалізувати всі інші види 

політики. Соціальне законодавство має відповідати загальному напряму 

впроваджуваних реформ, а також меті соціального, правового, політичного та 

економічного розвитку нашого суспільства, оскільки реалізація соціальних прав 

чітко визначається якістю й повнотою законодавчої бази. Відсутність якісної 

системи соціального законодавства завжди діє проти громадян та 

унеможливлює реалізацію їх соціальних прав, визначених у Конституції 

України. Непродумана і слабка правова політика, пов’язана з недосконалою 

юридичною базою, з протиріччями в правових актах і нечіткими пріоритетами 

призводить до проблем у здійсненні соціальної політики. 

Соціально-правова політика буде продуктивною, коли вона буде 

направлена на забезпечення прав людини, а також на формування і реалізацію 
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механізмів щодо дотримання принципів соціальної і правової держави. Вона 

покликана, в умовах соціальної диференціації та зростання нерівності в 

суспільстві, забезпечити соціальний баланс та рівновагу в суспільстві, 

визначати загальні пріоритети розвитку соціального законодавства, а саме: 

створювати умови для переходу від існуючої патерналістської політики до 

політики соціального партнерства. Продукуючи нову політику, варто 

застосувати досвід індустріально-розвинутих країн, який демонструє єдність 

соціального і правового принципів організації суспільних відносин та 

забезпечує рівність і повагу до особистості. 

Тільки через дієві механізми нової ефективної соціально-правової 

політики у соціальній сфері державні і недержавні інституції можуть створити і 

забезпечити в країні стан динамічної соціальної рівноваги, що дозволить 

забезпечити виконання державою тих завдань, яких від неї чекає суспільство, 

зокрема: надання широким верствам населення гідного рівня соціального 

забезпечення і розширення спектра соціальних послуг, забезпечення якісної 

медичної допомоги, а також надання належної освіти. 

Стратегія соціально-правової політики у сфері пенсійного забезпечення 

має бути направлена на досягнення основної цілі – суттєвого покращення 

пенсійного забезпечення населення України. Ця проблема існує не один рік і 

вимагає невідкладного вирішення. Вважаємо, що саме впровадження в Україні 

багаторівневої пенсійної системи дозволить раціонально поєднати 

демократичні основи та сприятиме забезпеченню справедливості у цій сфері, 

гарантуватиме нашим співвітчизникам справедливу диференціацію пенсій і 

виплати їх у таких розмірах, що забезпечать людям похилого віку гідне життя. 

 

4.2. Тенденції єдності та диференціації у пенсійному законодавстві в 

умовах пенсійної реформи 

 

На межі XX і XXI століть в Україні, яка стала на шлях становлення 

демократичної та правової держави, почали втілюватися в життя економічні та 
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соціальні реформи, серед яких особливе місце займає пенсійна реформа. Її 

значимість визначається не тільки тим, що вона зачіпає інтереси мільйонів 

громадян України, які вже отримують пенсію, але й в кінцевому підсумку 

формування нової пенсійної системи стосується всього населення країни. 

Відзначаючи важливість реформування соціальної сфери, академік 

С.М. Прилипко переконливо наголошує, що розвиток будь-якого суспільства, 

утвердження ідей правосуддя, рівності і гуманності повинні відбуватись 

виключно на основі соціальних реформ [322, с. 83-85]. Необхідність змін 

обумовлюється й тим, що в сучасних умовах пенсійне забезпечення 

залишається, з одного боку, однією з найдинамічніших галузей законодавства, з 

іншого, – таким, що потребує свого подальшого реформування [527, с. 190]. 

Сьогодні пенсійне забезпечення віддзеркалює низку проблем, які є в 

суспільстві [487, с. 5], тому ні в кого не викликає сумнівів, що пенсійна 

реформа потрібна не тільки громадянам, вона не менш важлива й для держави. 

Українське суспільство, як вірно наголошує В.М. Литвин, повинно мати 

глибоко обґрунтовану концепцію побудови пенсійної системи, на основі якої 

можна було б найповніше реалізувати як принципи соціальної справедливості, 

так і стимулювати чинники економічного прогресу країни [218]. Утім реформа 

пенсійної системи надзвичайно важливе, досить нелегке і фінансово затратне 

завдання не тільки для нашої країни, а й для багатьох країн світу. Загалом, 

ідеальних пенсійних систем не існує, немає жодної держави, яка б повністю 

вирішила всі пенсійні проблеми. Як підтверджують події останніх років, 

навіть найбільш економічно благополучні європейські держави не в змозі в 

повному обсязі задовольнити найрізноманітніші потреби тих, хто з 

незалежних від них причин не має або має недостатнє для нормального 

життя джерело засобів існування. Тому цілком закономірно, що в останні 

десятиліття у більшості економічно розвинених держав спостерігаються 

процеси реформування національних пенсійних систем.  

Як показує практика, реформи пенсійних систем зводяться до 

різноманітних комбінацій-заходів, зокрема, це поступове підвищення 
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пенсійного віку; встановлення однакового пенсійного віку для чоловіків та 

жінок (чи зменшення розриву їх пенсійного віку); зниження розмірів окремих 

видів державних пенсій; збільшення розмірів страхових внесків та періодів 

страхування; обмеження практики передчасного виходу на пенсію; відмова від 

окремих видів пенсійних виплат; стимулювання впровадження поряд з 

державною пенсійною системою приватних пенсійних програм, як 

обов'язкових, так і добровільних тощо. Для нашої країни, перелічені заходи 

реформування систем пенсійного забезпечення також є характерними. В 

Україні, враховуючи світовий досвід реформування пенсійних систем, на 

законодавчому рівні закріплено трирівневу систему пенсійного забезпечення, 

яка ще не отримавши цілісного застосування вже потребує модернізації для 

того, щоб бути дійсно впровадженою на практиці. Отже, Україна в питанні 

реформування пенсійної системи не є винятком, а очевидно накопичила таких 

проблем більше, ніж інші країни.  

Очевидно, реформи легко не проходять, адже від неї залежить політичний 

та економічний баланси, вона певною мірою коригує державні фінанси, впливає 

на функціонування ринків праці та капіталу, позначається на розподілі доходу 

всередині поколінь та між поколіннями, спричинює перехід від 

короткострокових економічних моделей накопичення та інвестування до 

довгострокових механізмів [533, с. 3]. Сприймаючи пенсійну реформу як доволі 

складне явище, яке впливає як на політичну, так і економічну складову в 

державі, варто відзначити, що й становлення, взагалі, права соціального 

забезпечення як галузі права – це складний та суперечливий теоретично-

правовий процес, який базується на розвитку соціально-економічних відносин в 

державі [491, с. 81]. У зв’язку з зазначеним беззаперечною є виважена точка 

зору Н.Б. Болотіної, що право соціального забезпечення України на сучасному 

етапі перетворюється в одну з провідних галузей права, адже її правові норми 

регулюють надзвичайно важливі суспільні відносини [39, с. 35]. Це судження 

вченої, висловлене більше 20 років тому, й дотепер не втратило актуальності. 
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Старіння населення, економічні й соціальні умови, що суттєво змінилися, 

обумовили процес трансформації пенсійної системи. Ці непрості для 

суспільства виклики вимагають вироблення дієвих напрямків її реформування. 

На жаль, реформа національної пенсійної системи, розпочата ще у 1991 р., не 

досягла очікуваних результатів і залишається незавершеною, оскільки й понині 

не вирішені проблеми мільйонів непрацездатних осіб, а пенсія: по-перше, не 

убезпечує громадян від бідності; по-друге, пенсійна система, навіть після 

останніх законодавчих змін, ще залишається соціально несправедливою – як за 

професійною, так і за гендерною ознакою. Окрім зазначеного, правдивим є 

твердження Л.І. Харитонової, що пенсійну реформу також дискредитували в 

українському суспільстві політичні трансформації. Проти реформи спрацювало 

бажання використати пенсійний аспект заради досягнення політичного 

результату, безсистемність дій та постійна зміна влади [520, с. 370].  

Враховуючи негативні фактори, які впливають на проведення пенсійної 

реформи, ми поділяємо прикру для нас, але вірну точку зору директора 

Світового банку в Україні, Білорусії й Молдові – Мартіна Райзера: «Якщо 

Україна не буде реформувати пенсійну систему, то до 2025-2030 р.р. такої 

системи в цій країні взагалі не буде». І вам прийдеться робити різкі зміни, які 

будуть вкрай болючими і несправедливими по відношенню до того покоління 

яке на той час досягне пенсійного віку [ 233 ]. Дійсно, на сьогодні питання 

пенсійного забезпечення – це одна з найбільш нагальних проблем в 

українському суспільстві, а побудова соціально-справедливої, економічно 

ефективної, заснованої на страхових принципах, такої, що відповідає 

теперішнім реаліям пенсійної системи, є одним з найактуальніших завдань 

держави. 

На сучасному етапі побудови системи пенсійного забезпечення, зазначені 

проблемні питання можна вирішити, насамперед, шляхом вдосконалення, а в 

деяких випадках і шляхом кардинальних змін чинної законодавчої бази, 

оскільки у сфері соціального захисту, відзначає Н.Б. Болотіна, воля законодавця 

має особливе значення [41, с. 209]. Тому цілком логічно, що недосконалість 
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законодавчої і нормативно-правової бази виділяється сучасними дослідниками 

як негативний фактор, який істотно впливає на ефективність політики 

соціального захисту [ 283 ]. Саме така ситуація зараз склалася у царині 

пенсійного забезпечення. У цьому сенсі доречно відзначити, що Закон України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», який є базовим у 

регулюванні пенсійного забезпечення громадян у системі 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, хоч і зазнав в 

останні роки суттєвих змін, потребує подальшого вдосконалення. 

Ми розуміємо, що продовжувати реформувати пенсійне законодавство 

необхідно, і, взагалі, у старіючому суспільстві важко говорити про завершення 

пенсійної реформи, вона має бути перманентною – це нормальна міжнародна 

практика. Очевидно, що при розробці юридичних норм, що закріплюють 

основні права і свободи людини, важливо враховувати ряд факторів, які 

Р.А. Мюллерсон об'єднав у три рівні. На думку вченого, перший рівень 

утворюють індивідуальні фактори, пов'язані з біологічними й соціальними 

потребами людини; другий рівень – суспільні, що відображають зрілість 

державного розвитку суспільства, його традиції й культуру; третій рівень – 

міжнародні, що виражають ступінь цивілізованості світового співтовариства в 

цілому [267, с. 7]. Найбільш значимо на визначення соціальних прав громадян 

впливають умови, що відносяться до першого й другого рівнів. Утім при 

формуванні нової правової бази, варто розуміти, що саме економічні відносини 

створюють підґрунтя для правових, позаяк тільки позитивний стан економіки 

держави і формування ефективного правового поля є первинними і 

пріоритетними факторами формування гідного пенсійного забезпечення.  

Але, приймаючи нові закони чи змінюючи норми нині чинних законів, 

законодавцю варто враховувати думку академіка С.М. Прилипка, що мета будь-

якої соціальної реформи полягає у тому, щоб ліквідувати соціальну напругу, 

встановити злагоду в суспільстві, подолати соціальну несправедливість і 

створити законодавство, яке стимулюватиме прогрес і гарантуватиме 

забезпечення тим, хто його потребує [322, с. 84]. В процесі подальшої реформи 
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як усієї правової системи, так і, зокрема, законодавчої бази в галузі соціального 

забезпечення законодавець повинен врахувати низку таких факторів: 

– по-перше, розвиток Української держави обумовлює необхідність 

прискореного формування національної правової системи (але в таких умовах 

нашій державі потрібно обережно враховувати досвід європейських країн, 

оскільки у більшості з них правові системи розвивалися поступово й 

еволюційно). Тому цей процес має бути продуманим і прогнозованим особливо 

при підготовці і прийнятті нового пенсійного законодавства, яке має 

забезпечити належне реформування та функціонування системи пенсійного 

забезпечення; 

– по-друге, фактично будучи єдиним у своїй основі, право соціального 

забезпечення врегульовує пенсійні відносини мільйонів громадян, які 

працювали в різних галузях економіки, у найрізноманітніших виробничих і 

природних умовах і, крім того, які далеко не однакові за своїми особистими 

психофізичними і статевими особливостями; 

– по-третє, в умовах економічної і демографічної нестабільності потрібно 

відійти від практики прийняття популістських законів, необхідно враховувати 

фінансові можливості держави (зокрема можливість Пенсійного фонду України 

належним чином фінансувати соціальні виплати), оскільки сьогодні жодна 

навіть найбільш економічно успішна держава не спроможна в повному об'ємі 

задовольнити найрізноманітніші потреби тих, хто з незалежних від них причин 

не має або має недостатнє для нормального життя джерело засобів існування; 

– по-четверте для реформування системи пенсійного забезпечення і 

чинного законодавства теоретичне й практичне значення має перегляд положень 

ключових теоретичних питань права соціального забезпечення, одне з яких 

полягає в гармонійному поєднанні єдності й диференціації правового 

регулювання пенсійного забезпечення. 

Варто відзначити, що після розпаду СРСР в Україні доволі інтенсивно 

розпочалися процеси реформування пенсійної системи та створення нового 

пенсійного законодавства. Вітчизняні вчені цей період розділяють на декілька 
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етапів. І.Ю. Михайлова виділяє 5 етапів становлення пенсійної системи в 

Україні:1 етап (1990–2002 рр.), 2 етап (2003–2010 рр.), 3 етап (2011–2014 рр.), 

4 етап (2015–2016 рр.), 5 етап (з жовтня 2017 р. – до сьогодні) [297, с. 99-100]. 

Схожу точку зору на періодизацію пенсійного забезпечення запропонував 

М.М. Шумило. На його думку, пенсійне законодавство зазнало трьох, так 

званих, реформ 1991, 2003, 2011 рр. Четвертий етап реформування розпочато 

2015 р. [560, с. 9-10]. Згодом, вчений з жовтня 2017 р. виділяє п’ятий етап 

пенсійної реформи в Україні, а також передбачає можливість шостого етапу 

[557, с. 4-7]. Таке визначення вченими етапів становлення пенсійної системи в 

Україні вважаємо не зовсім вірним, позаяк виділення 4 етапу (2015–2016 рр.) є 

помилковим, адже, на нашу думку, норми законів, що були прийняті у ці роки, 

завершили розпочаті у 2011р. зміни, провели модернізацію системи 

спеціального пенсійного забезпечення (були змінені умови виплати пенсій 

працюючим чиновникам, зменшені розміри пенсій з 80% до 70%, а потім до 

60% суми їх заробітку, відмінено значну частину спеціальних норм, а з 1 червня 

2015 р. було призупинено призначення спеціальних пенсій) та завершили 3 етап 

становлення пенсійної системи в Україні. 

Вважаємо, що у період розбудови незалежної української держави 

доцільно виділити такі чотири етапи становлення пенсійної системи: 1 етап (з 5 

листопада 1991 р. до 9 липня 2003 р.) – етап становлення національної системи 

пенсійного забезпечення; 2 етап (з 9 липня 2003 р. до 8 липня 2011 р.) – етап 

зміни ідеології пенсійного забезпечення; закріплення трирівневої системи 

пенсійного страхування; 3 етап (з 8 липня 2011 р. до 3 жовтня 2017 р.) – етап 

модернізації системи спеціального пенсійного забезпечення; 4 етап (з 3 жовтня 

2017 р. до сьогодні) – етап формування гідного матеріального забезпечення 

пенсіонерів. Такому висновку сприяє аналіз становлення системи пенсійного 

забезпечення та реформування пенсійного законодавства. Охарактеризуємо 

визначені етапи. 

Після прийняття 24 серпня 1991 р. акту Про проголошення незалежності 

України [364], в державі активно почалася робота по формуванню нового 
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національного пенсійного законодавства. У цьому ж році були прийняті два 

важливих для пенсійного забезпечення Закони України: «Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» від 28 лютого 1991 р. № 1427-XII [ 371 ] і «Про пенсійне 

забезпечення» від 5 листопада 1991 р. № 1788-XII [ 359 ]. Прийняття 

Верховною Радою України останнього Закону – започаткувало 1 етап 

становлення національної системи пенсійного забезпечення. 

Варто відзначити, що на початку цього етапу в нормах Закону № 1788-XII 

чітко впроваджувалась єдність умов і норм пенсійного забезпечення державних 

службовців, робітників, членів колгоспів та інших категорій трудящих. В законі 

були закріплені єдині і доступні умови пенсійного забезпечення для зазначених 

категорій громадян, також був простим і зрозумілим механізм призначення всіх 

видів пенсій. Так, пенсія за віком призначалася після досягнення: чоловіками – 

60 років і при стажі роботи не менше 25 років; жінками – 55 років і при стажі 

роботи не менше 20 років. Утім наведений приклад демонструє наявність 

диференціації за статевою ознакою, яка проявлялася у різних вимогах до 

пенсійного віку і наявності страхового стажу. Водночас цей закон також 

передбачав диференційоване регулювання призначення пенсій, як за 

соціальною, так і професійною ознаками. Значна категорія осіб мала право на 

пільгові пенсії за віком і пенсії за вислугу років, ці пенсії призначались раніше 

на 5-10 років до досягнення загального пенсійного віку. Пенсії по інвалідності 

диференціювалися в залежності від групи інвалідності, зокрема, інвалідам I 

групи пенсія передбачалась в розмірі 70%; інвалідам II групи – 60%; інвалідам 

III групи – 40% заробітку. Група інвалідності і вік особи також впливали на 

тривалість страхового стажу, необхідного для призначення пенсії по 

інвалідності. 

У наступні роки, крім зазначених законів, було прийнято ще низку 

законів, які, не являючись профільними, визначали спеціальні умови виходу на 

пенсію для окремих категорій осіб. Зокрема, це такі Закони України: «Про 

прокуратуру» від 5 листопада 1991 р., «Про пенсійне забезпечення осіб, 
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звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 9 квітня 1992 р., 

«Про статус народного депутата України» від 17 листопада 1992 р., «Про 

державну службу» від 16 грудня 1993 р., «Про державну підтримку засобів 

масової інформації та соціальний захист журналістів» від 23 вересня 1997 р. 

[367; 358; 372; 336; 335]. З часом, Верховною Радою були ухвалені закони: 

«Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» від 1 червня 2000 р. № 1767-

ІІІ; «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 7 червня 2001 р., 

«Про дипломатичну службу» від 20 вересня 2001 р. [355; 368; 338]. Варто 

відзначити, що в нормах зазначених законів часто застосовувалася 

необґрунтована диференціація. Це дозволяло чиновникам отримувати значно 

вищі за розміром пенсії порівняно з пенсіями тих осіб, яким призначалася 

пенсія на умовах визначених у Законі України «Про пенсійне забезпечення». 

Найбільш пільгові умови пенсіонування були визначені для народних 

депутатів, суддів, прокурорських працівників, державних службовців.  

На цьому етапі був прийнятий важливий нормативно-правовий акт 

«Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» від 14 січня 1998 р. № 16/98-ВР, який вплинув на подальші зміни 

у пенсійній системі України. Формуванню сучасної системи пенсійного 

забезпечення сприяло й послання Президента України «Про основні напрямки 

реформування системи пенсійного забезпечення населення України» від 10 

жовтня 2001 р. [ 309 ]. 

Як вагому подію, що вплинула на організацію пенсійного забезпечення 

громадян, слід відзначити створення на базі Українського республіканського 

відділення Пенсійного фонду СРСР Пенсійного фонду України [371]. Фонд 

зосередив роботу на накопиченні коштів необхідних для виплати пенсій. 

Згодом до Фонду перейшла функція призначення і виплати пенсій усім 

громадянам України. 

Таким чином, на першому етапі в Україні визначилася і функціонувала 

державна система пенсійного забезпечення, яка у своїй основі мала базовий 

Закон України «Про пенсійне забезпечення». Водночас, пенсії окремим 
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категоріям осіб призначалися на підставі інших (спеціальних) законів, які 

передбачали значні особливості та пільгові умови призначення пенсій. І, як 

вірно відзначає І.Ю. Михайлова, спочатку такий процес мав благородну мету – 

покращити пенсійне забезпечення окремих категорій громадян, але в кінцевому 

рахунку він призвів до дискримінації, оскільки умови призначення спеціальних 

пенсій були більш вигідними, а розміри значно вищими порівняно з пенсіями 

осіб, що отримували пенсію за загальним Законом. Солідарна система вже тоді 

працювала неефективно [297, с. 85-86]. У спеціальних законах закріплялася 

суттєва диференціація. Відмінність між звичайними і спеціальними пенсіями 

полягала у різних способах обчислення пенсій, в умовах їх індексації чи 

осучаснення в майбутньому, в здійсненні перерахунків раніше призначених 

пенсій. 

Після прийняття 9 липня 2003 р. законів «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» № 1058-ІV [342] та «Про недержавне пенсійне 

забезпечення» № 1057-ІV [352] розпочався 2 етап реформування пенсійної 

системи. Закон № 1058-ІV став і залишається до сьогодні базовим для 

призначення пенсій громадянам України. Він визначає основні принципи, 

засади і механізми функціонування системи загальнообов'язкового державного 

пенсійного страхування та накопичувальної системи загальнообов'язкового 

державного пенсійного страхування. Даючи характеристику Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», К.П. Черненок 

цілком слушно відзначає, що він принципово змінив діючу пенсійну систему, 

ним сформовано основи для розвитку нової моделі пенсійного забезпечення, 

закладено потужний правовий базис для підвищення рівня життя пенсіонерів 

[535, с. 73]. Безперечно, потенціал цього закону великий, але, на жаль, значна 

частина його норм й понині не реалізована. Закріплена в законі трирівнева 

пенсійна система не впроваджена, реально діє тільки її перший рівень і 

частково третій рівень – недержавне пенсійне забезпечення. 

До позитивних рішень, прийнятих і здійснених державою на цьому етапі 

у сфері пенсійного забезпечення, слід віднести:  
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– передачу органам Пенсійного фонду України функцій з призначення і 

виплати пенсій деяким категоріям громадян [360], оскільки до цього їх пенсійне 

забезпечення здійснювалось різними державними структурами;  

– перерахунок пенсій з урахуванням нового «осучасненого» показника 

середньої заробітної плати з січня 2008 р.; 

– збільшення оцінки одного року страхового стажу в солідарній системі з 

1% до 1,35%, що дало можливість провести перерахунок пенсій та підвищити їх 

розмір. 

Але прийняття нового базового закону не вплинуло на уніфікацію 

пенсійного законодавства і не вирішило проблему надмірної диференціації у 

пенсійному забезпеченні. На цьому етапі пенсії призначалися по нормам більш 

ніж 20 спеціальних законів. Суспільство не сприйняло привілейовані умови 

призначення чиновникам пенсій за нормами спеціальних законів. Зазначене 

вимагало кардинального перегляду існуючої концепції правового регулювання 

пенсійного забезпечення в Україні.  

З 1 жовтня 2011 р., після набрання чинності Закону України «Про заходи 

щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» від 8 

липня 2011 р. № 3668-VI [ 348 ], розпочався 3 етап пенсійної реформи. Цим 

Законом були внесені зміни у 22 законодавчі акти, які сприяли проведенню 

наступного етапу пенсійної реформи.  

До основних нововведень слід віднести: підвищення пенсійного віку 

жінкам з 55 до 60 років (законодавче закріплення однакового пенсійного віку 

для чоловіків і жінок вперше ліквідувало диференціацію за статевою ознакою у 

питанні пенсійного віку); підвищення необхідного страхового стажу для 

призначення пенсії за віком на 10 років: жінкам з 20 до 30 років, а чоловікам з 

25 до 35 років; змінені вимоги до мінімального страхового стажу, необхідного 

для одержання пенсії за віком, стаж підвищено з 5 до 15 років; змінено 

механізм перерахунку пенсії. Також суттєво змінилися умови призначення 

спеціальних пенсій, зокрема: пенсійний вік для чоловіків державних 

службовців підвищено до 62 років; збільшено необхідну вислугу років для 
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призначення пенсії військовослужбовцям з 20 до 25 років; розмір пенсії 

державних службовців зменшено з 90 % до 80 %; змінено умови виплати 

спеціальних пенсій у період роботи на посадах, які дають право на їх 

призначення (пенсія стала виплачуватися в розмірі, обчисленому відповідно до 

Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»). 

Також було обмежено максимальний розмір пенсії десятьма прожитковими 

мінімумами для непрацездатних та змінено максимальну величину бази 

нарахування єдиного внеску з 15-ти до 17-ти мінімальних заробітних плат та 

внесені деякі інші зміни. 

Вважаємо доцільним зупинитися й на окремих позитивних змінах, 

затверджених Законом України «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо призначення та індексації пенсії» від 14 травня 2013 р. № 231-VІІ. Як 

важливі для громадян, слід відзначити низку змін, внесених до окремих статей 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». 

Зокрема, врегульовано питання включення до страхового стажу періодів 

перебування жінки у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами. Надано 

можливість одержувати пенсію у зв’язку з втратою годувальника дітям 

померлого годувальника в період між завершенням навчання в одному із 

навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або в період 

між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та 

продовженням навчання за іншим, за умови, що такий період не перевищує 

чотирьох місяців. Закріплена норма, яка дозволяє під час визначення зарплати 

для обчислення пенсії вилучити із підрахунку періоди одержання допомоги по 

безробіттю [330]. Ця зміна покращила умови визначення заробітної плати для 

обчислення пенсій, що призвело до збільшення їх розмірів.  

Важливі нововведення у пенсійному законодавстві були здійснені у 2014-

2016 роках. Верховна Рада 27 березня 2014 р. прийняла Закон України «Про 

запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного 

зростання в Україні» [343], яким внесені зміни до окремих законодавчих актів 

та передбачено: оподаткування сум пенсій або щомісячного довічного 
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грошового утримання, якщо їх розмір перевищує десять тисяч гривень на 

місяць – у частині такого перевищення; визначення ставки для збору операцій 

із купівлі іноземної валюти в безготівковій або готівковій формі на рівні 0,5% 

від об'єкта оподаткування; зменшення розміру пенсій з 80% до 70% заробітку, 

що призначалися за нормами встановленими спеціальними законами. А вже 

Законом України від 28 грудня 2014 р. № 76-VІІІ «Про внесення змін та 

визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» 

розмір спеціальних пенсій був знижений до 60% суми їх заробітку [ 334 ]. 

Законом України від 28 грудня 2014 р. № 71- VІІІ «Про внесення змін до 

Податкового Кодексу України та деяких законів України щодо податкової 

реформи» передбачено оподаткування пенсій понад три розміри мінімальної 

заробітної плати. Одночасно було здійснено оподаткування пенсій, що 

перевищували три мінімальні заробітні плати, військовим збором. 

Наступним Законом України від 2 березня 2015 р. № 213-VІІІ «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного 

забезпечення» [331] були внесені зміни до 14 пенсійних законів, що 

стосувалися виплати пенсій працюючим пенсіонерам та підвищення пенсійного 

віку жінкам при призначенні пільгових пенсій, а також збільшення загального 

стажу та в деяких випадках і спеціального стажу при призначенні пільгових 

пенсій. Ці зміни частково оптимізували солідарну систему та зменшили 

витрати з бюджету ПФУ. Таким чином, можна зазначити, що законодавчі зміни 

привели до відміни значної частини спеціальних норм, а з 1 червня 2015 р. було 

призупинено призначення спеціальних пенсій. Для оптимізації врегулювання 

пенсійних відносин були скеровані й норми Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України» [333] від 24 грудня 2015 р. № 911-VIII. 

Зокрема, цим Законом були внесені корекції в пенсійне забезпечення 

працівників льотного і льотно-випробного складу цивільної авіації, обмежено 

максимальний розмір пенсії сумою – 10740 гривень, визначено умови виплати 

пенсій працюючим чиновникам тощо. Навіть короткий аналіз прийнятих 
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законів свідчить про відчутне звуження диференціації та підтверджує 

тенденцію до єдності в правовому регулюванні пенсійних відносин. 

На реформування пенсійного забезпечення та подальше обмеження 

спеціального пенсійного забезпечення суттєво вплинув Закон України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій» 2148-

VІІІ від 3 жовтня 2017 р. [332]. Цей Закон започаткував новий 4 етап реформи 

пенсійної системи і, який, на думку урядовців, мав би забезпечити її 

реформування. Проте, з нашої точки зору, не всі запропоновані законодавцем 

зміни можна визначити як позитивні, а окремі складно визнати доцільними і, 

взагалі, вони суперечать конституційним принципам проведення реформи 

пенсійного законодавства. 

Відзначимо нововведення, що були закріплені в нормах цього Закону. 

Позитивним кроком держави став довгоочікуваний мільйонами пенсіонерів 

перерахунок пенсій (осучаснення пенсій), який не проводився із 2012 р. 

Ситуація з призначенням пенсій склалася так, що громадянам, у залежності від 

року виходу на пенсію, при однаковому стажі роботи і однаковому заробітку 

нараховувалися різні розміри пенсій, які відрізняються – до 2,5 разів. Після 

здійснення перерахунку пенсії підвищилися по-різному від гривні до декількох 

тисяч гривен (але була є значна кількість й таких, кому збільшення пенсії не 

відбулося). Утім, і після перерахунку пенсій, середній розмір пенсійних виплат 

в Україні залишається одним із найнижчих у Європі. 

Назрілим рішенням вважаємо затвердження у Законі нової формули 

щорічної індексації (перерахунку) пенсій для захисту її від інфляції. Як 

позитивні рішення слід відзначити скасування обмеження розміру пенсій 

працюючим пенсіонерам, а також відміну зменшення розміру пенсій для тих 

жінок, які до 1 січня 2015 р. скористалися правом дострокового виходу на 

пенсію.  

В черговий раз суттєві зміни торкнулися віку виходу на пенсію та 

тривалості страхового (трудового) стажу. Приміром, для осіб, які не мають 

відповідного страхового стажу, визначений пенсійний вік – 63 і 65 років. 
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Пенсійний вік залишився на рівні 60 років тільки для людей, які мають 

страховий стаж 25 років і більше. Такі зміни дозволили на сучасному етапі 

уникнути прямого підвищення пенсійного віку, але, на нашу думку, це питання 

залишилось невирішеним і в найближчий час у державі знову постане питання 

про подальше підвищення пенсійного віку. 

Як істотну, але негативну зміну слід відзначити корекцію пенсійної 

формули. Прийнята норма знизила коефіцієнт оцінки вартості одного року 

стажу для призначення з 1 січня 2018 року нових пенсій – з 1,35% до 1%. Ця 

зміна суттєво погіршила значення страхового стажу для обчислення розміру 

пенсії, що суперечить вимогам ст. 22 Конституції України.  

Окрім зазначених нововведень, законодавець ще вніс суттєві корективи у 

призначення спеціальних страхових пенсій: пенсій за вислугу років і пільгових 

пенсій за віком (ці нововведення були детально висвітлені у підрозділі 3.4. 

дисертації). Також цим Законом значній категорії чиновників були відмінені 

спеціальні пенсії. 

Таким чином, проведені зміни в солідарній системі пенсійного 

забезпечення є суттєвими, хоча й недосконалими, багато нововведень, які були 

прийняті, до кінця непродумані та фінансово необґрунтовані, вони не 

забезпечити фінансову стабільність пенсійної системи Утім, з прийняттям 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

підвищення пенсій», саме в такій редакції, вдалося стати на шлях єдності у 

регулюванні пенсійних відносин та відійти від необґрунтованої диференціації, 

але разом з тим і частково відновити диференціацію розмірів пенсій з 

урахуванням напрацьованого страхового стажу та отримуваної заробітної 

плати.  

Характеризуючи сучасний стан пенсійного законодавства, необхідно 

зауважити, що, незважаючи на зволікання впровадження трьох рівнів пенсійної 

системи, прийняті у 2011 – 2017 рр. Верховною Радою закони, значною мірою 

уніфікували пенсійне законодавство. Особливо тенденція до єдності у 

правовому регулюванні пенсійних відносин чітко проявилася в нормах 
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Закону України від 3 жовтня 2017 р. «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо підвищення пенсій». Безперечно, визначені в 

законах тенденції до уніфікації сприяють підвищенню ролі загальних, 

єдиних принципів правового регулювання пенсійного забезпечення, а 

внесені зміни до пенсійного законодавства певною мірою активізували 

проведення реформи пенсійної системи та підтверджують, що сучасне 

вітчизняне пенсійне законодавство поетапно розвивається (хоч і надто 

повільно) в напрямку загальноєвропейських тенденцій. Вважаємо, що 

розпочатий у 2017 р. 4 етап реформування пенсійної системи в Україні має 

завершитися прийняттям Пенсійного кодексу України. 

Надалі зупинимося на деяких ключових аспектах правового регулювання 

пенсійного забезпечення, зокрема на тих, що потребують першочергового 

вдосконалення.  

Одним із першорядних питань, яке потребує глибокого аналізу, є рівень 

пенсійного забезпечення. Ні в кого не визиває сумнівів те, що існуюча в Україні 

система соціального захисту потребує нових підходів до визначення та 

застосування сучасних соціальних стандартів, і це, беззаперечно, є одним із 

стратегічних напрямів реформування всієї соціальної сфери. Адже існуюча 

сьогодні в Україні система державних соціальних стандартів не відповідає 

таким підходам і, як вірно зауважує Л.П. Шумна, не є цілісною, доволі далека 

від сучасних економічних реалій і застосовується без урахування фінансових 

можливостей держави [563, с. 25]. Особливо гострою зараз є проблема 

мінімального розміру пенсії, рівень якого по відношенню до прожиткового 

мінімуму продовжує знижуватися [263, с. 7].  

Дійсно одним із соціальних стандартів який потребує термінового 

вдосконалення є розмір мінімальної пенсії. Він сьогодні настільки мізерний, що 

не може виступати ні як економічна категорія, ні як соціальна гарантія, 

оскільки не може забезпечити мінімально допустимі умови життя після 

залишення роботи й тим самим порушує право на людську гідність. Ми 

вважаємо, що підходи до визначення мінімального стандарту в пенсійному 
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забезпеченні, необхідно в найближчий термін переглянути в бік збільшення і, 

взагалі, в перспективі вважаємо доцільним введення нового стандарту, який 

обов’язково має бути законодавчо закріплений. 

До цього часу в якості мінімального стандарту компенсації втраченого 

заробітку в рамках пенсійної системи державою використовується надто 

звужений стандарт – прожитковий мінімум. Необхідно відзначити, що сьогодні 

мінімальний розмір пенсії призначається на рівні такого стандарту і формально 

відповідає вимогам ст. 46 Конституції України в якій визначено, що пенсії 

мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, 

встановленого законом. Сьогодні прожитковий мінімум впливає і на визначення 

розмірів соціальних виплат. Легальна дефініція категорії прожитковий мінімум 

надається у ст. 1 Закону України «Про прожитковий мінімум» і визначається як 

– вартісна величина достатнього для забезпечення нормального 

функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів 

харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та 

мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних 

і культурних потреб особистості [ 366 ]. Цей стандарт визначається на основі 

споживчого кошика, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 

11 жовтня 2016 р. № 780 [363]. На виконання цієї Постанови Міністерство 

соціальної політики наказом № 178/147/31 від 03 лютого 2017 р. затвердило 

методику визначення прожиткового мінімуму, яка використовується для 

визначення прожиткового мінімуму на рік (а відповідно і мінімального розміру 

пенсії) [340]. Необхідно підкреслити, оскільки мінімальний розмір пенсії зараз 

відповідає прожитковому мінімуму, то він співрозмірний з визначеним 

державою споживчим кошиком. Але, такий ланцюг відповідності стандартів не 

забезпечує гідного забезпечення пенсіонерів, адже споживчий кошик, на базі 

якого розраховується мінімальний розмір пенсії, його склад і структура не 

відповідає життєвим потребам громадян і далекі від реального життя. 

Взагалі, сьогодні необхідно уважно проаналізувати чи такий соціальний 

стандарт як прожитковий мінімум підходить для визначення мінімального рівня 
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пенсійного забезпечення. З нашої точки зору ні, визначений державою стандарт, 

більш придатний для призначення соціальних допомог. У системі ж соціального 

страхування, яке пов'язане з особистою трудовою чи (або) фінансовою участю 

громадянина, як вірно відмічає М.Ю. Федорова, повинен діяти більш високий 

рівень стандартів, наприклад, мінімальний споживчий бюджет (по оцінках 

фахівців він вище прожиткового мінімуму в три-чотири рази) [509, с. 312]. 

Підтримуючи таку точку зору, ми також вважаємо раціональним у пенсійному 

законодавстві України змінити існуючі стандарти та визначити новий рівень 

мінімального пенсійного забезпечення, закріпивши більш високий стандарт, 

яким може бути оптимальний (раціональний) споживчий бюджет. Цей стандарт 

відрізняється від прожиткового мінімуму, оскільки відображає життєві потреби, 

розраховані на підставі норм і нормативів споживання, що задовольняють 

раціональні потреби людей…. Основними елементами визначення 

оптимального споживчого бюджету є фізіологічні та раціональні норми 

споживання [108]. Введення такого стандарту в пенсійному забезпеченні 

сприяло б більш високому рівню споживання матеріальних і духовних благ, 

який, за відповідного рівня розвитку національної економіки, забезпечував би 

достатнє задоволення потреб населення. 

На нашу думку, розмір виплат на рівні прожиткового мінімуму, 

визначеного законом для осіб, які втратили працездатність, доцільно залишити 

тим особам, хто виробив менше половини страхового стажу, необхідного для 

призначення пенсії, і логічно було б таким особам замість пенсій призначати 

соціальні страхові виплати і тим самим встановити інститут соціальних 

страхових виплат. А особам, за наявності страхового стажу меншої тривалості, 

ніж передбачено абз.1, ч. 1 ст. 28 (але не менше половини необхідного 

страхового стажу), мінімальний розмір пенсії за віком встановлювати у розмірі, 

пропорційному до наявного страхового стажу, виходячи з оптимального 

(раціонального) споживчого бюджету. Вважаємо, що закріплення такої 

диференціація, при пенсіонуванні громадян, стимулюватиме їх до набуття 

страхового стажу, необхідного для призначення пенсій в розмірах які 
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відповідатимуть більш високому стандарту. Якщо в сучасних умах держава не 

має економічної можливості (а це так) забезпечити пенсійні виплати, які 

відповідали б новому стандарту – оптимальному (раціональному) споживчому 

бюджету то слід закріпити цей стандарт в законодавстві як орієнтир. Варто 

нагадати, що на практиці такий прецедент мав місце, так у 1996 році в новій 

Конституції України була закріплена норма, яка визначала розмір мінімальної 

пенсії не нижче прожиткового мінімуму, але цей соціальний стандарт був 

реалізований тільки через певний час – у 2009 р. 

До речі, зазначимо, що в пенсійному законодавстві вже існує більш 

високий стандарт мінімальної пенсії, який співрозмірний з тим стандартом, що 

нами пропонується. Так, мінімальний розмір пенсії особам, на яких 

поширюється дія Закону України «Про підвищення престижності шахтарської 

праці», а саме шахтарям, які відпрацювали на підземних роботах не менш як 15 

років для чоловіків та 7,5 років для жінок за списком № 1 виробництв, робіт, 

професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, 

встановлюється незалежно від місця останньої роботи, у розмірі 80 відсотків 

його заробітної плати (доходу), визначеної відповідно до  Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», з якої обчислюється 

пенсія, але не менш як три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для 

осіб, які втратили працездатність [ 362 ].  

Враховуючи важкі і шкідливі умови праці осіб, які виконують трудову 

функцію на посадах, віднесених до Списків № 1 і № 2, вже зараз необхідно 

шукати шляхи підвищення їх мінімального розміру пенсійного забезпечення. 

Вважаємо доцільним (як можливий варіант) умови пенсійного забезпечення 

визначені для шахтарів поширити на осіб які працюють на посадах віднесених 

до Списку № 1. А тим особам котрі працюють на посадах віднесених до Списку 

№ 2, розмір мінімальної пенсії встановити на рівні 60 % середньої заробітної 

плати працівника, але не менш як два розміри прожиткового мінімуму, 

встановленого для осіб, які втратили працездатність. Для законодавчого 

вирішення цього питання необхідно внести відповідні доповнення до п. 3 ст. 28 
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Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Ми 

усвідомлюємо, що сформоване нами бачення цієї норми в сучасних умовах 

звучить дещо декларативно і не може бути реалізовано негайно, але це ті дії, які 

сприятимуть забезпеченню гідного пенсійного забезпечення у разі зростання 

економіки. На наш погляд, така диференціація щодо визначення мінімального 

розміру пенсій цій категорії осіб є виправданою і такою, що позитивно 

сприйметься суспільством.  

При визначенні нових мінімальних стандартів для розрахунку 

мінімального розміру пенсії на рівні оптимального (раціонального) споживчого 

бюджету також варто орієнтуватися на міжнародні норми. Так, у відповідності з 

міжнародними стандартами, а саме ст. 66 Конвенції № 102, після 30 років 

сплати внесків допомога по старості повинна становити не менше 40% від 

зарплати [177]. Причому, це норми 1952 р. Згодом МОП неодноразово 

підвищувала стандарти пенсійного забезпечення. Так, згідно з Конвенцією 

№ 128 1967 р. мінімальний розмір пенсії по старості становить 45% від 

заробітної плати [176]. Ще більш високий рівень пенсії – 55% від заробітної 

плати пропонується в Рекомендації МОП № 131 [392]. Окрім того, у 

Рекомендації № 131 встановлено, що мінімальний розмір допомоги в разі 

настання старості повинен гарантувати мінімальний рівень життя. Раніше ми 

відзначали як визначається цей стандарт у нашій державі, Дійсно пенсії 

сьогодні призначаються на рівні прожиткового мінімуму, але визначений 

державою стандарт не гарантує той мінімальний рівень, який передбачається 

міжнародними нормами, а розміри їх пенсійних виплат нижчі за визначені 

міжнародними нормами, оскільки чинні стандарти не відповідають реальним 

життєвим потребам людини та не можуть забезпечити їх. 

Не зважаючи на складність економічної та політичної ситуації в країні, 

обумовленої насамперед війною, сьогодні перед державою стоїть важливе 

завдання не втратити досягнутий у соціальному забезпеченні рівень стандартів 

і подолавши існуючі проблеми продовжити пенсійну реформу результатом якої 

має стати підвищення мінімальних стандартів у пенсійному забезпеченні.  
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На сучасному етапі реформування пенсійного законодавства виникає 

необхідність аналізу окремих положень Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». На наш погляд, 

потребують додаткового розгляду закріплені умови збільшення пенсії за віком, 

оскільки законодавцем закладені певні протиріччя у п. 1 ст. 26 і п. 2 ч. 1 ст. 28 

Закону. Так, у п. 1 ст. 26 визначено, що особи мають право на призначення 

пенсії за віком після досягнення віку 60 років та наявності страхового стажу по 

31 грудня 2017 р. не менше 15 років, з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року 

– не менше 25 років, а, починаючи з 1 січня 2019 року, кожний рік страховий 

стаж збільшується на 1 рік і з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року має 

бути не менше 34 років, а з 1 січня 2028 року – не менше 35 років. Таким 

чином як для чоловіків, так і для жінок, законодавцем визначені єдині умови 

збільшення до 35 років страхового стажу, необхідного для призначення пенсії 

за віком. Зазначене підтверджує, що з 1 січня 2028 року, вперше за час 

становлення пенсійного забезпечення, диференціація за статевою ознакою до 

такої умови як наявність страхового стажу не передбачена. 

Водночас у п. 2 ч 1ст. 28 закріплений механізм збільшення пенсії за віком 

за наявності в особи страхового стажу більшого ніж необхідний для 

призначення пенсії. Зокрема, визначено, що за кожний повний рік страхового 

стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується 

на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до ст. 27 Закону, але не 

більш як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком. Варто звернути 

увагу, що вже з 1 січня 2024 р. виникне певне протиріччя як при призначенні 

пенсії, так і при її збільшенні, оскільки з цієї дати по 31 грудня 2024 р. як для 

жінок, так і для чоловіків для призначення пенсії за віком Законом визначений 

страховий стаж – не менше 31 рік; а надбавка для жінок відповідно до п. 2 ч 1 

ст. 28 призначається за кожний повний рік страхового стажу понад 30 років. 

Тобто збільшення пенсії жінкам за стаж передбачено, а права на пенсію за 

віком у них ще не настало. Щоб уникнути цього протиріччя законодавець 

повинен синхронно закріпити механізм підвищення страхового стажу, що дає 
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право на збільшення пенсій жінкам так само як це визначено у п. 1 ст. 26 

Закону щодо збільшення страхового стажу, що дає право на призначення 

пенсій. Починаючи з 1 січня 2028 р. страховий стаж, що дає право на 

збільшення пенсії має бути однаковими як для чоловіків, так і для жінок. Таким 

чином, з цього часу як для чоловіків, так і жінок повинні діяти єдині умови 

щодо збільшення пенсії за віком. 

Потрібно скоригувати цю законодавчу норму шляхом визначення єдиних 

умов збільшення пенсій за віком і тим самим відійти при збільшенні пенсій за 

страховий стаж від диференціації за статевою ознакою, оскільки наявний підхід 

законодавця є дискримінаційним по відношенню до чоловіків, адже їх пенсії 

збільшуються менше на 5 відсотків ніж пенсії жінок, а тим більше що вік 

виходу на пенсію зараз у них однаковий. Логіка законодавця була, у певній 

мірі, зрозумілою коли була різниця у пенсійному віці.  

Для усунення зазначеної несправедливості необхідно внести зміни до 

п. 2. ч. 1 ст. 28 Закону, виклавши його у такій редакції: «За кожний повний рік 

страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком 

збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 

цього Закону, але не більш як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за 

віком, передбаченого абзацом першим цієї частини, а починаючи з 1 січня 

2024 р. збільшення пенсії жінкам проводити за наявності страхового стажу на: з 

1 січня 2024 р. по 31 грудня 2024 р.–31 рік; з 1 січня 2025 р. по 31 грудня 2025 

р.–32 роки; з 1 січня 2026 р. по 31 грудня 2026 р.–33 роки; з 1 січня 2027 р. по 

31 грудня 2027 р.–34 роки; з 1 січня 2028 р. – не менше 35 років. Наявний в 

особи понаднормовий страховий стаж не може бути обмежений». Таким чином, 

починаючи з 1 січня 2028 р. необхідний страховий стаж для призначення пенсії 

та збільшення розміру пенсії як для чоловіків, так і жінок має бути однаковим і 

становити – не менше 35 років. 

Звернемо увагу і на припис, закріплений у п. 1 ст. 28 Закону, який, у 

нашому розумінні, не витримує ніякої критики, а саме норма яка визначає, що 

у разі виплати застрахованій особі довічної пенсії, передбаченої цим Законом, 
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мінімальний розмір пенсії за віком у солідарній системі зменшується на розмір 

довічної пенсії. Аналогічна вимога закріплена і в ч. 2 п. 1 ст. 54 Закону, де 

зазначено, що довічна пенсія за рахунок коштів накопичувальної системи 

пенсійного страхування враховується під час визначення мінімальної пенсії за 

віком, призначеної відповідно до ст. 28 цього Закону. Нам незрозуміла позиція 

законодавця, адже особа, яка застрахована в солідарній системі 

загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, працюючи 

відраховує визначені законодавством суми коштів до бюджету Пенсійного 

фонду і за досягнення пенсійного віку та наявності страхового стажу має право 

на отримання пенсії в тому числі і в мінімальному розмірі. Також особа, яка 

відповідно до Закону стане учасником накопичувальної системи пенсійного 

страхування, відраховуватиме кошти для здійснення фінансування витрат на 

оплату договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат на умовах 

та в порядку, передбачених законом. У такому випадку виникає логічне 

питання, навіщо тоді бути учасником накопичувальної системи пенсійного 

страхування і відраховувати кошти до бюджету Пенсійного фонду, якщо потім 

не отримувати пенсійні виплати і, взагалі, чи потрібний тоді громадянам з 

такими підходами другий рівень пенсійної системи? 

Враховуючи зазначене, пропонуємо внести зміни до статей 28 і 54 Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Зокрема, 

у п. 1 ст. 28 виключити речення: 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. У частині 2 п. 1 ст. 54 вилучити 

підпункт 2: Довічна пенсія за рахунок коштів накопичувальної системи 

пенсійного страхування враховується під час визначення мінімальної пенсії за 

віком відповідно до ст. 28 цього Закону. 

У сучасних умовах актуальним є питання створення страхової 

професійної пенсійної системи (такий перехід передбачає концепція пенсійної 

реформи в Україні) та переведення пільгових пенсій за віком і пенсій за 
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вислугу років до такої системи. Це питання також є актуальним і для пенсій, 

що призначаються за нормами спеціальних законів. Як відомо, чисельність 

осіб, які отримують спеціальні (професійні) пенсії, становить близько 2 % 

загальної кількості пенсіонерів [460].  

Варто відзначити, що у фахових виданнях вченими вказується на 

неоднорідність спеціального пенсійного забезпечення, воно поділяється на: 

пільгове пенсійне забезпечення та професійне пенсійне забезпечення. Пільгове 

пенсійне забезпечення появилося як необхідність підвищення соціального 

захисту осіб, які працюють у важких та шкідливих умовах праці. Ключовою 

ознакою цього виду пенсійного забезпечення є його соціальність. Щодо 

професійної пенсії, то йдеться не про шкідливість чи важкість умов праці, а 

швидше про статусність професії: державні службовці, судді, прокурори, 

науковці тощо. Ця підгрупа пенсійного забезпечення позбавлена такої 

характеристики, як соціальність, вона є більш привілейованим видом 

пенсійного забезпечення, яке визначила держава для окремих категорій осіб 

[527, с. 234]. Доречно зазначити, що за роки реформування пенсійного 

законодавства, значну частину диференційованих норм, що визначали умови 

призначення спеціальних пенсій (обумовлених статусом професії) відмінено і 

сьогодні чітко проявляється тенденція до єдності в регулюванні пенсійного 

забезпечення службовців. 

Звичайно, держава, враховуючи такий критерій, як характер і умови 

трудової діяльності пов'язані з ризиком для здоров'я і життя працівників, 

повинна чимось їх стимулювати, зокрема, працівників тих підприємств і 

галузей економіки, де в силу об'єктивних причин немає можливості поліпшити 

умови праці (підземні й інші роботи), чи змінити характер праці (льотний склад 

цивільної авіації, плавсклад морського й річкового флоту та ін.). Таким 

стимулом-гарантією є пільги у пенсійному забезпеченні. Натомість, останнім 

часом Верховною Радою України було ухвалено зміни до низки законів, щодо 

скасування пільгових пенсій окремим категоріям працівників [ 331 ]. Вважаємо, 

що такі законодавчі новели, безумовно, потребують системного та змістовного 
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аналізу, адже обмеження прав на дострокове отримання пенсій в солідарній 

системі призведе, насамперед, до браку кадрів у відповідних галузях економіки.  

Взагалі ідеологія створення страхової пенсійної системи (в тому числі і 

страхових професійних пенсійних систем) має полягати в тому, що кожний 

учасник такої системи повинен отримувати пенсію залежно від того, скільки і в 

яких умовах він працював, які внески ним відраховувалися до Пенсійного 

фонду, адже коли особа необґрунтовано і несправедливо користується 

пенсійними пільгами, то в такому випадку вона отримує пенсію за рахунок 

інших працівників, що не відповідає цілям пенсійної реформи. Але, на наше 

переконання, функціонування страхових професійних пенсійних систем не 

може розглядатися як привілей, оскільки вони повинні охопити, в першу чергу, 

осіб, зайнятих на робочих місцях із шкідливими та важкими умовами праці. 

Також слушно відзначити, що створення страхових професійних пенсійних 

систем відповідає світовій практиці (приміром, Англія, Німеччина, Франція 

мають такі системи), тому вдосконалення правового регулювання такого виду 

пенсійного забезпечення є важливим питанням не тільки для нашої держави. 

У контексті нашого дослідження варто відзначити, що у більшості 

зарубіжних країн спеціальне пенсійне забезпечення також проходить стадію 

реформ, а способи його реформування відмінні. До основних напрямків 

вдосконалення інституту пільгових пенсій у зарубіжних країнах вченими 

відносяться: 1) ліквідація інституту дострокових пенсій і заміна даної 

соціальної гарантії додатковими компенсаційними надбавками до заробітної 

плати за шкідливі і важкі умови праці (Латвія, Литва, Польща); 2) збереження 

системи пільгових пенсій за умови істотного скорочення підстав дострокового 

пенсійного забезпечення (Азербайджан, Киргизстан, Молдова); 3) переведення 

пільгових пенсій за особливі умови праці чи (або) окремі види професійної 

діяльності в професійні пенсії (Республіка Білорусь, Казахстан, Норвегія, 

Таджикистан) [102, с. 508-509]. Аналіз чинного пенсійного законодавства 

зарубіжних країн [270; 272; 271] підтверджує визначені А.І. Долголєвою 



380 
 

напрями реформ, дійсно саме такі підходи є найбільш характерними для 

реформування спеціального пенсійного забезпечення. 

У цьому сенсі не зайве буде зауважити, що професійні пенсійні системи у 

зарубіжних країнах засновані на накопичувальному принципі і носять як 

обов'язковий, так і добровільний характер та знаходяться під державним або 

приватним управлінням. Окрім того, в країнах Західної Європи, Канаді, США, 

Японії пенсійне професійне страхування має дещо інше смислове 

навантаження, оскільки формується, як правило, в рамках окремої галузі 

(наприклад, залізничного, морського транспорту, вугільної промисловості) або 

організації і не обумовлено специфікою умов праці або характером роботи [134, 

с. 186]. Такий підхід до формування в нашій державі страхової професійної 

пенсійної системи, на нашу думку, буде неперспективним. Враховуючи, 

насамперед, непростий економічний стан окремих галузей економіки для 

України вірним рішенням вважаємо створення державної страхової професійної 

пенсійної системи. 

Впроваджуючи в Україні професійне пенсійне страхування варто 

врахувати як позитивний, так і негативний досвід щодо організації 

професійного пенсійного забезпечення в таких країнах, як Білорусь і Російська 

Федерація. Заслуговує на увагу підхід білорусів щодо визначення механізму 

формування додаткових страхових внесків, що сплачуються наймачем, вони 

встановлюються диференційовано від 1,5% до 4,8% в залежності від ступеня 

шкідливості умов праці, тривалості необхідного професійного стажу та 

тривалості дострокового пенсійного періоду [103, с. 166]. Такий підхід для 

накопичення коштів варто вивчати і можливо окремі елементи запозичити для 

застосування в законодавстві України. Як негативний відзначимо досвід 

Російської Федерації щодо введення дострокових пенсійних виплат, оскільки 

таке нововведення не покращило пенсійне забезпечення осіб, які працювали у 

важких і шкідливих умовах, та не знайшло належної підтримки ні в наукових 

колах ні в суспільстві [242, с. 518]. 
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Вважаємо, що впровадження страхової професійної пенсійної системи 

можливе тільки з урахуванням ряду факторів, на яких ми нижче зупинимося. 

Це дасть змогу уникнути прийняття помилкових рішень при реформуванні 

системи пенсійного забезпечення. 

Слід розуміти, що при становленні страхової професійної пенсійної 

системи виникнуть певні труднощі. Передусім, переведення пенсійного 

забезпечення працівників окремих галузей у страхову професійну пенсійну 

систему частиною суспільства може сприйнятися як зниження державою 

зобов'язань щодо пільгового пенсійного забезпечення. Введення такої системи 

також спричинить необхідність установлення підвищених тарифів страхових 

внесків до бюджету професійної страхової системи, що нараховуються на фонд 

оплати праці працівників. Необхідно враховувати й звичний страх працівників 

за накопичені кошти, за своє пенсійне майбутнє, тому ситуація може скластися 

так, що більшість роботодавців і працівників не будуть зацікавлені в створенні 

таких систем, тому відповідними державними структурами повинна 

проводитися цілеспрямована роз'яснювальна робота з вирішення цього 

важливого для сотень тисяч працівників питання. Але, висловлені нами 

застереження не послаблюють важливість і необхідність створення страхової 

професійної пенсійної системи.  

Оскільки більшість шкідливих і важких виробництв знаходяться у 

галузях промисловості, де контрольні пакети акцій ще належать державі і де 

поліпшення умов праці неможливе із об'єктивних причин, тому створення в 

сучасних умовах саме державної страхової професійної пенсійної системи 

вважаємо назрілим і правильним рішенням. Також вважаємо, що страхова 

професійна пенсійна система повинна у певній мірі координуватися із 

загальною державною відносно видів і умов призначення пенсій. При 

дотриманні цих вимог їй повинні бути надані податкові пільги.  

Позаяк підстави призначення спеціальних страхових пільгових пенсій 

(пов'язаних з наданням пільг) суттєво відрізняються від загального пенсійного 

забезпечення, тому в сучасних умовах реформування пенсійної системи і, 
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зокрема, створення страхової професійної пенсійної системи ми не зможемо 

відійти від диференційованого регулювання пенсійного забезпечення. Для 

ефективного вирішення піднятого питання, вважаємо за доцільне вже зараз (до 

прийняття Пенсійного кодексу України) активно працювати над прийняттям 

Закону України «Про страхове професійне пенсійне забезпечення», в якому 

визначити вичерпний перелік підстав і умов, що надають право на призначення 

страхових професійних пенсій, а також доцільно у цьому законодавчому акті 

закріпити дефініції – пільгова пенсія за віком, пенсія за вислугу років і 

професійна пенсія. Поділ на названі три види пенсій обумовлюється 

відмінними умовами їх призначення (після прийняття Пенсійного кодексу 

України доцільно виділити в ньому окремі розділи для зазначених видів 

пенсій). На наш погляд, відсутність у законодавстві дефініцій визначених видів 

пенсій не сприяє якісно регулювати ці види пенсійних виплат і є пробілом у 

чинному пенсійному законодавстві. 

У цьому Законі доцільно встановити перехідний механізм до системи 

страхових професійних пенсій, що полягатиме у фіксації й збереженні раніше 

набутих прав за особами, що мають на дату, визначену Законом, певний стаж 

(для тих, хто виробив не менше половини спеціального стажу) на важких і 

шкідливих роботах. Як важливу гарантію для працівників доцільно також 

закріпити норму, в якій при звільненні за два роки до настання пенсійного віку 

зобов’язати роботодавця виплачувати пенсію чи докупити до страхового стажу 

цей період. Мова йде про перерахунок коштів до Пенсійного фонду України. 

На нашу думку, такі міри підвищать відповідальність роботодавця перед 

працівниками. 

Основною особливістю страхової професійної пенсійної системи має 

стати накопичувальний принцип страхування і закріплення відповідальності 

роботодавців за передбачуване зниження працездатності працівника внаслідок 

зайнятості в таких умовах праці шляхом встановлення обов'язку роботодавця 

сплати за рахунок власних коштів додаткових страхових внесків на користь 

працівника. Тому враховуючи зазначений аспект, професійне пенсійне 
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страхування повинне бути обов'язковим, для страхувальників, насамперед, які 

мають можливість поліпшити умови праці працівників.  

Актуальним питанням формування страхової професійної пенсійної 

системи є накопичення коштів на забезпечення пенсійних виплат. За 

розрахунками науково-дослідного інституту праці й зайнятості населення 

можливе пропорційне відношення розподілу фінансового навантаження сплати 

професійних пенсійних внесків за такою схемою: роботодавці – 2/3, а 

працівники 1/3 від загального розміру відповідно [9, с. 2]. Така диференціація 

сплати пенсійних внесків показує важливість, передусім, для працівників 

створення професійної пенсійної системи та підтверджує доцільність 

обов'язкового професійного пенсійного страхування як для працівників, так і 

для роботодавців. Викладене приводить нас до висновку, про можливість 

регулювання відносин, що виникли методами, характерними для цивільного 

права та можливість залучення недержавних пенсійних фондів.  

У фаховій літературі висловлювалася й дещо інша точка зору. Так, на 

думку Б. Надточія, вартість фінансування пільгових пенсій має покриватися не 

за рахунок пенсійних внесків, а коштом роботодавця завдяки переведенню 

пільговиків до системи недержавного пенсійного забезпечення до терміну 

досягнення відповідного пенсійного віку [256, с. 15]. На наш погляд, більш 

правильним є вирішення питання фінансування таких пенсійних виплат на 

паритетній основі – коштами працівників і роботодавців. Також вважаємо 

помилковим судження щодо переведення таких осіб до системи недержавного 

пенсійного забезпечення.  

Відзначивши актуальні аспекти правового регулювання окремих видів 

спеціального страхового пенсійного забезпечення (в рамках спеціальної 

страхової професійної пенсійної системи), сформулюємо своє розуміння 

подальшого розвитку професійного пенсійного забезпечення, що визначається 

статусом професії, яке завжди було найбільш привілейованим видом 

пенсійного забезпечення. 
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Аналіз основних етапів реформи пенсійної системи в Україні (1991, 2003, 

2011 та 2017 рр.) підтверджує, що найбільших змін зазнали так звані статусні 

пенсії, що призначалися за нормами спеціальних законів, в яких була 

закріплена значна, часто необґрунтована диференціація. З нашої точки зору, 

такі докорінні зміни мали відбутися, адже після здобуття Україною 

незалежності спеціальне пенсійне забезпечення створювалося безсистемно з 

порушенням принципів функціонування загальної пенсійної системи та носило 

дискримінаційний характер і взагалі не сприймалося більшістю населення. 

Процес модернізації професійного пенсійного забезпечення реально 

розпочався у 2011 р., а з 1 червня 2015 р. спеціальні пенсії залишилися тільки 

для військовослужбовців, суддів і науковців, а пенсійною реформою 2017 р. 

практично скасовується такий вид пенсій, але зауважимо, що за певних умов 

спеціальні професійні пенсії призначаються й дотепер. Тому твердження про 

те, що законами України останніх років ліквідоване спеціальне пенсійне 

забезпечення [297, с. 13], як вірно акцентує Б.І. Сташків, не відповідає 

дійсності. Сьогодні, відзначає вчений, залишено лазівки для отримання 

спеціальних пенсій держслужбовцями та прирівняними до них осіб, а пенсійне 

забезпечення прокурорів планують суттєво поліпшити, перевівши їх у пенсійну 

систему військовослужбовців. Конституційний Суд України відновив довічне 

грошове утримання суддів [467, с. 284-285]. Відзначаючи таку тенденцію, 

вважаємо, що рішення держави про залишення спеціального пенсійного 

забезпечення для військовослужбовців (хоч і з суттєвими змінами) є 

послідовним і вірним, адже це особливо актуально в умовах війни, в умовах 

відновлення і збереження територіальної цілісності України.  

Аналіз наукових публікацій показує, що серед вітчизняних науковців 

відсутня єдність в поглядах на зміни у професійному пенсійному забезпеченні, 

одні вважають дії щодо звуження таких пенсійних виплат справедливими, другі 

такими, що ґрунтуються на хибному розумінні вимог соціальної справедливості. 

Зокрема, М.М. Шумило, підтримуючи рішення, направлені на ліквідацію 

спеціальних пенсій, відзначає, що такими діями український законодавець 
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повернувся до раціональності й утвердження принципу соціальної 

справедливості у сфері пенсійного забезпечення [297, с. 13]. 

Іншу точку зору на вирішення питання професійного пенсійного 

забезпечення висловлюють В.Л. Костюк і В.П. Мельник. Одним із 

перспективних напрямів розвитку професійного пенсійного забезпечення, на 

думку цих вчених, є: відновлення професійних пенсій для окремих суспільно 

значимих професій (посад), ураховуючи економічні можливості пенсійного 

забезпечення на основі збалансування інтересів суспільства та держави, у тому 

числі через стимулювання пошуку додаткових джерел надходжень до 

Пенсійного фонду України та Державного бюджету України [188, с. 251-251]. 

Співзвучну позицію також висловлює П.М. Корнєва. Вчена вважає, що зміна 

порядку пенсійного забезпечення державних службовців, службовців органів 

внутрішніх справ та інших відповідних категорій осіб у запропонований спосіб 

є несправедливою… Скасування цієї гарантії є яскравим прикладом порушення 

прав зазначеного кола осіб та несправедливого ставлення до них з боку держави 

[182, с. 322]. 

На наше переконання, внесені зміни до пенсійного законодавства, у тому 

числі і в норми, що регулюють умови призначення спеціальних пенсій, були 

внесені без системного обґрунтування, тому не закінчили реформу пенсійної 

системи, а тільки частково послабили існуючі проблеми. Пенсійна система не 

стала прозорою, законодавцем не вироблено єдиного підходу нарахування 

пенсій, а навпаки відбулося погіршення умов призначення пенсій для значної 

кількості громадян і, що суттєво, запропоновані зміни не ліквідували нерівність 

прав громадян на спеціальне пенсійне забезпечення за професійною ознакою. 

До того ж, такі законодавчі зміни, як вірно відзначають В.Л. Костюк, 

В.П. Мельник, є вразливими з точки зору їх відповідності нормам Конституції 

України (ст.ст. 1, 3, 22, 46, 48 тощо) [188, с. 251]. 

Підтримуючи загалом дії держави щодо усунення необґрунтованої 

диференціації у пенсійному забезпеченні, вважаємо необхідним на сучасному 

етапі для окремих категорій осіб в межах страхової професійної пенсійної 
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системи зберегти пенсійне забезпечення з більш високими гарантіями, 

обумовленими специфікою їх трудової функції, ступенем їх відповідальності, 

певними обмеженнями конституційних прав і свобод. Вирішення у такий 

спосіб цього питання відповідатиме світовій практиці, адже у багатьох країнах 

існують окремі програми соціального забезпечення працівників державної 

служби як додаткова компенсація за виконання певних видів роботи, що 

передбачають надзвичайно високу відповідальність, особливі умови праці та 

обмеження можливості додаткової зайнятості [467, с. 281].У цьому сенсі також 

заслуговує уваги думка, що скасування встановлених пенсій за спеціальними 

законами може мати місце лише за умови одночасного внесення змін до інших 

актів законодавства, які забезпечать престижність роботи у сфері державного 

управління і компенсують скасування спеціальних пенсій [182, с. 322].  

Ми переконані, що держава повинна, при подальшому реформуванні 

пенсійного законодавства, враховувати особливості праці тих осіб, які 

виконують державні чи інші суспільно значимі функції і залишити для окремих 

категорій чиновників більш високі стандарти пенсійного забезпечення, але 

відмінності у порівнянні з загальним пенсійним забезпеченням повинні бути 

розумними. Ми підтримуємо наявну точку зору, що зміст спеціальних 

пенсійних норм має містити більш високі соціальні гаранті ї , але не бути 

дискримінаційним у порівнянні із загальною пенсійною системою [562, с. 512]. 

Вважаємо доцільним у Законі України «Про страхове професійне 

пенсійне забезпечення» закріпити окремий блок для службовців силових 

структур і осіб, які виконують державно значимі функції з подальшим 

перенесенням його до Пенсійного кодексу України. Необхідно визначити рівні 

умови пенсійного забезпечення для військовослужбовців, поліцейських, суддів, 

працівників прокуратури. Однакові вимоги мають бути до наявності страхового 

стажу (вислуги років) і для нарахування розміру пенсії. Як базовий, для 

розрахунку професійних пенсій доцільно застосувати порядок визначений для 

працівників поліції. Максимальний розмір пенсії доцільно визначити на рівні 
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75 % від заробітної плати, але не більше 15 прожиткових мінімумів для 

непрацездатних осіб. 

Також у Законі України «Про страхове професійне пенсійне 

забезпечення» необхідно закріпити єдині умови для всіх суб'єктів професійного 

пенсіонування, що стосуються механізму обрахунку заробітку для призначення 

спеціальних страхових пенсій, на наш погляд, визначення заробітку для 

нарахування пенсій має здійснюватися на умовах визначених Законом України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». 

Окремо зупинимося на баченні пенсійного забезпечення наукових 

(науково-педагогічних) працівників. Ми завжди виходили з позиції, що 

розвиток науки неможливий без створення належних умов реалізації творчого 

потенціалу наукових кадрів [437, с. 4]. Варто згадати, що пенсійне забезпечення 

наукових (науково-педагогічних) працівників здійснювалося за нормами 

спеціального пенсійного законодавства починаючи з 1925 р., після прийняття 

11 листопада 1925 р. Постанови ВУЦВК і РНК «Про пенсійне забезпечення 

викладачів вищих шкільних закладів і робітничих факультетів, а також 

наукових працівників» [356]. І тільки Законом України від 3 жовтня 2017 р. 

відмінено спеціальне пенсійне забезпечення для цієї категорії осіб. Зараз, 

відповідно до ст. 37 Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», пенсії науковцям призначаються на загальних підставах відповідно 

до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». 

Рішення щодо зміни умов пенсійного забезпечення науковців вважаємо 

помилковим. З нашої точки зору, доцільно було б зберегти диференційоване 

регулювання пенсійного забезпечення працівників науки і спеціальні пенсії їм 

призначати за умови досягнення особами 62 років та наявності страхового 

стажу 35 років, у тому числі спеціального страхового стажу 25 років, а розмір 

пенсії визначати на рівні 60 % від заробітної плати та передбачити її 

збільшення за кожний рік страхового стажу понад 35 років на 1 % мінімального 

розміру пенсії за віком, передбаченого абзацом першим ст. 28 Закону України 

«Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», але не більше 75 % 
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від заробітної плати. Наявний у наукового працівника понаднормовий 

страховий стаж не може бути обмежений. Дану пропозицію вже зараз можна 

реалізувати шляхом внесення відповідних змін до ст. 37 Закону України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність з подальшим відображенням у Законі 

України «Про страхове професійне пенсійне забезпечення», а після прийняття 

Пенсійного кодексу України доцільно виділити в ньому окремий підрозділ для 

цього виду пенсій. 

При створенні страхового професійного пенсійного забезпечення 

необхідно, можливо в більшій мірі ніж в інших сферах суспільного життя, 

враховувати традиції й зберігати спадковість правового регулювання. Тому при 

формуванні страхової професійної пенсійної системи важливо, щоб вона 

відповідала певним характеристикам, це має бути: 

– спеціальна пенсійна система, що поширюється на окремі категорії осіб, 

які мають спеціальний статус, зумовлений особливостями праці; 

– за економічною природою це накопичувальна система із чітко 

визначеним розміром страхових внесків які формуються на накопичувально-

інвестиційному принципі; 

– система, що закріплює обов'язковий характер пенсійного страхування, 

як для працівників, так і роботодавців;  

– правове регулювання страхового професійного пенсійного забезпечення 

може регулюватися нормами, що мають різну галузеву приналежність (права 

соціального забезпечення, цивільного права, фінансового права, 

адміністративного права), у зв'язку з чим система таких норм може 

розглядатися як міжгалузеве комплексне правове утворення.  

До юридичних підстав, що визначають право віднесення професії до 

страхової професійної пенсійної системи, доцільно віднести такі фактори: 

а) наявність ризиків втрати професійної працездатності або передчасного 

професійного старіння (шкідливі і небезпечні умови праці, напруженість 

трудового процесу, емоційні навантаження тощо); б) відповідність умов праці 

критеріям визначених професійних ризиків, підтверджених результатами 
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атестації робочого місця; в) наявність у Списках №1 і № 2 даного конкретного 

виробництва, роботи, професії, посади; г) неможливість на даному етапі 

сучасними засобами розвитку науки й техніки поліпшити умови праці. 

Впровадження страхової професійної пенсійної системи, як результат 

реформування, на наш погляд, повинне вирішувати такі завдання: 

1) забезпечення осіб, які працюють у шкідливих умовах праці, пенсіями до 

досягнення загальновстановленого пенсійного віку; 2) переведення пенсій на 

накопичувальні принципи їх формування; 3) зниження навантаження на 

бюджет Пенсійного фонду України шляхом створення додаткових джерел для 

фінансування таких пенсій; 4) оздоровлення умов праці й скорочення робочих 

місць зі шкідливими умовами праці. Для цього необхідно: а) упорядкувати 

Списки № 1 і № 2; б) належним чином здійснити атестацію робочих місць із 

шкідливими і важкими умовами праці; в) зацікавити фінансово роботодавця у 

скороченні робочих місць зі шкідливими умовами праці, а додаткові видатки на 

забезпечення функціонування професійної пенсійної системи повинні 

компенсуватися йому встановленням податкових пільг. 

Таким чином, враховуючи вищезазначене, під страховою професійною 

пенсійною системою слід розуміти – обов'язкову, побудовану на 

накопичувальних принципах, систему пенсійного забезпечення метою якої є 

забезпечення пенсіями до досягнення загальновстановленого пенсійного віку 

осіб, зайнятих певною професійною діяльністю, зв'язаною зі шкідливим, 

важким і небезпечним характером роботи, а також осіб, які виконують 

державні чи інші суспільно значимі функції. 

Вважаємо, що держава повинна терміново приступити до створення 

страхової професійної пенсійної системи, адже вирішення цього питання 

триватиме певний час, а її впровадження буде сприяти: по-перше, мінімізації 

професійного ризику й компенсації його наслідків; по-друге, підвищенню 

відповідальності кожної галузі за стан охорони праці й техніки безпеки, а також 

буде спонукати до вживання заходів їх удосконалення; по-третє, збільшенню 

надходження додаткових страхових внесків на фінансування такої системи, що, 
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в свою чергу, зменшить залежність пенсійної системи від державного бюджету; 

по-четверте, усуненню факторів соціальної несправедливості, пов'язаних з 

перерозподілом коштів Пенсійного фонду на користь пільгових категорій 

пенсіонерів [429, с. 46]. На нашу думку, тільки законність і соціальна 

справедливість забезпечать становлення відкритої та прозорої системи страхового 

професійного пенсійного забезпечення. Створення та вдосконалення такої 

системи – це зобов'язання держави щодо гідного пенсійного забезпечення осіб, 

які виконують трудову функцію у шкідливих та важких умовах праці, на 

посадах з особливим характером праці, тих хто виконує державні чи інші 

суспільно значимі функції. 

Проаналізуємо ще одне питання, яке турбує громадян України і в 

врегулюванні якого застосовується необґрунтована диференціація. Багато років 

залишається до кінця неврегульованим питання про виплату пенсії особам які 

виїжджають жити за кордон. Тільки 7 жовтня 2009 р. Конституційний Суд 

України визнав неконституційність положень п. 2 ч.1 ст. 49, другого речення 

ст. 51 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», що 

встановлювало припинення виплати пенсій тим, хто виїжджає на ПМЖ за 

кордон. Це рішення варто відзначити як позитивне і таке, що захищає інтереси 

громадян, але водночас воно вимагає внесення подальших змін у чинне 

українське законодавство. 

Відповідно до ст. 51.Закону України «Про загальнообов'язкове державне 

пенсійне страхування» у разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання 

за кордон пенсія, призначена в Україні, за заявою пенсіонера може бути 

виплачена йому за шість місяців наперед перед від'їздом. Під час перебування 

за кордоном пенсія виплачується тільки в тому разі, якщо це передбачено 

міжнародним договором України з країною перебування особи. Таким чином, 

реалізація конституційного права громадян на отримання заробленої і 

призначеної пенсії поставлена в залежність від факту укладення Україною з 

зарубіжними державами міжнародних договорів з питань пенсійного 

забезпечення. Винятки встановлені для громадян, якщо пенсія їм призначена по 
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інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання, або 

яким встановлено інвалідність внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Вважаємо, що такий підхід до виплати пенсії різним категоріям пенсіонерів, які 

проживають за межами України, не відповідає конституційним засадам 

соціального захисту громадян. Умови виплати пенсій мають бути єдиними для 

всіх категорій пенсіонерів. Оскільки, Україна гарантує піклування та захист 

своїм громадянам, які перебувають за її межами (ч. 3 ст. 25 Конституції 

України), тому держави зобов'язана прийняти відповідні законодавчі зміни, які 

мають визначити порядок та закріпити єдині умови такого відшкодування. 

З цього питання конструктивну точку зору висловила С.М. Синчук. Вчена 

пропонує законодавчо закріпити два варіанти виплати пенсії особам, які набули 

права на пенсію в Україні, і які на момент її виплати проживають за кордоном. 

Перший стосується випадку існування відповідних міжнародних договорів, 

згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України». Інший 

варіант (у разі відсутності міжнародного договору) необхідно законодавчо 

передбачити, що виплата пенсії не припиняється, а продовжується, 

здійснюється шляхом: 1) переказу на зазначений соціальним одержувачем 

банківський рахунок у країні переселення; 2) використання міжнародних 

платіжних систем; 3) міжнародного поштового переказу [409, с. 350]. 

Ми підтримуємо виважену точку зору вченої, але вважаємо і можливість 

закріплення четвертого варіанту виплати пенсії, а саме за довіреністю, порядок 

оформлення і строк дії якої визначаються законом. Виплата пенсії за 

довіреністю має здійснюватися протягом усього періоду дії довіреності за 

умови поновлення пенсіонером заяви про виплату пенсії за довіреністю через 

кожний рік дії такої довіреності. 

Беручи до уваги зазначені пропозиції, вважаємо доцільним внести зміни 

до ст. 51 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування». Зокрема, друге речення доречно викласти у такій редакції: «Під 

час перебування за кордоном пенсія виплачується у порядку, передбаченому 

міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана 
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Верховною Радою України». Або здійснюється шляхом: 1) переказу на 

зазначений соціальним одержувачем банківський рахунок у країні переселення; 

2) використання міжнародних платіжних систем; 3) міжнародного поштового 

переказу; 4) за довіреністю, порядок оформлення і строк дії якої визначаються 

законом». 

В сучасних умовах проведення пенсійної реформи актуальним 

залишається питання кодифікації пенсійного законодавства, яке переживає 

небувалу кризу. Сьогодні, як вірно наголошує М.М. Шумило, потрібно 

напрацювати концепцію реформування пенсійного законодавства України, 

очевидною є необхідність його систематизації. Єдиним виходом із ситуації, що 

склалася, може бути прийняття Пенсійного кодексу України – єдиного, 

консолідованого нормативно-правового акту, що об’єднає всі три рівні 

пенсійної системи України, спеціальне пенсійне забезпечення, а також питання 

сплати єдиного соціального внеску, призначення, виплату та перерахунок 

пенсій [297, с. 223]. На наше переконання, до питання кодифікації 

законодавства необхідно підходити насамперед із позиції своєчасності і 

необхідності. Ми переконані, що тільки після того, як буде стабілізоване чинне 

пенсійне законодавство доцільно провести його систематизацію, а таким 

нормативним актом має стати Пенсійний кодекс України. Вважаємо його 

прийняття також сприятиме завершенню пенсійної реформи в Україні. 

З нашої точки зору, це має бути такий кодифікований закон, який 

об’єднає всі види пенсійного забезпечення, що існують в Україні, і це, ще раз 

наголошуємо, має бути Пенсійний Кодекс України. Об'єднання усіх пенсійних 

норм у такому уніфікованому нормативному акті полегшить правозастосовну 

діяльність у цій царині, дозволить персоналізувати пенсійні пільги за чітко 

визначеними критеріями та сприятиме чіткому забезпеченню прав усіх 

громадян на пенсійне забезпечення. 

Вважаємо, що в сучасних умовах, при прийнятті нового пенсійного 

законодавства, особливо при створенні страхової професійної пенсійної 

системи, потрібно зберегти диференціацію в пенсійному забезпеченні, але це 
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має бути тільки виправдана диференціація. Ми стоїмо на тій позиції, що в 

сучасних умовах для окремих категорій працівників у пенсійному 

забезпеченні повинні бути законодавчо закріплені виключення (про це 

відзначалося вище), але вони мають бути обґрунтовані і справедливі з точки 

зору суспільної свідомості. Диференціація не порушує принципу соціальної 

справедливості, якщо вона: а) сприяє вирівнюванню стартових можливостей 

громадян у набутті пенсійних прав; б) застосовується з метою захисту прав 

громадян, які особливо потребують соціального захисту держави; 

в) встановлюється з метою забезпечення охорони здоров'я населення. Держава, 

забезпечуючи і захищаючи (а часом і обмежуючи) користування 

конституційними правами і свободами, повинна керуватися конституційними 

критеріями при виборі цілей, засобів і способів диференціації в пенсійному 

забезпеченні.  

Аналіз сучасного пенсійного законодавства дозволяє зробити висновок, 

що Україна при проведенні пенсійної реформи йде шляхом характерним для 

більшості країн. На розвиток пенсійного забезпечення впливають такі 

тенденції: (1) пошук балансу інтересів держави та суспільства; (2) зміна режиму 

привілеїв для еліт на режим рівних прав для всіх; (3) перехід від 

патерналістичної держави до неопатерналістичної; (4) запровадження 

європейських стандартів пенсійного забезпечення; (5) конвергенція публічного 

та приватного правового регулювання у пенсійному забезпеченні; 

(6) дерегуляція соціальної сфери загалом та пенсійного забезпечення зокрема; 

(7) інформатизації пенсійної системи [560, с. 610]. Ці тенденції проявляються 

при створенні багаторівневої моделі пенсійного забезпечення, що включає в 

себе обов'язкову державну систему; обов'язкову накопичувальну систему; 

систему добровільного пенсійного страхування. Цілком очевидно, що чинне 

пенсійне законодавство, як втілення відповідного досягнутого економічного 

рівня держави і рівня розвитку права, повинне бути здатним забезпечити: по-

перше, необхідні умови ефективного правового регулювання в цій сфері; по-

друге, виконання суспільного завдання щодо забезпечення добробуту громадян. 
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Важливо, щоб влада не зупинилася на даному етапі пенсійної реформи, 

щоб були затверджені й реалізовані подальші кроки, включаючи дійсне 

впровадження багаторівневої пенсійної системи. В основу подальших дій з 

реформування пенсійної системи повинні застосовуватися довгострокові 

розрахунки, спрямовані на збалансованість пенсійної системи, необхідно 

оцінювати сучасні параметри й прогнозувати, які наслідки виникнуть при їх 

зміні. Пенсійне забезпечення потребує комплексного реформування через 

проведення системних соціально-економічних реформ, у тому числі активізації 

ринку праці, стимулювання економічної активності, створення нових робочих 

місць [188, с. 251]. З огляду на зазначене, ми можемо зробити висновок, що 

українське суспільство незабаром очікує чергова «пенсійна реформа». Адже 

тільки повноцінна реформа, під якою слід розуміти зміну пенсійної моделі, а 

саме реальний перехід від однорівневої солідарної пенсійної системи до 

трирівневої моделі пенсійного забезпечення (а після законодавчого 

закріплення, визначених нами чотирьох рівноправних, однаково важливих 

рівнів пенсійної системи), що дозволить раціонально поєднати демократичні 

основи та сприятиме забезпеченню справедливості у цій сфері, створить умови  

для обґрунтованої диференціації пенсій, виплати їх у таких розмірах, які 

забезпечать людям похилого віку гідне життя.  

Пенсійна реформа має здійснюватися на інноваційних і системних 

засадах, перевірених досвідом інших країн та адаптованих до українських умов, 

а саме: соціальної справедливості, прийнятності, розуміння та підтримки 

реформи широкими верствами населення; свободи вибору, підвищення 

зацікавленості і відповідальності громадян за свій добробут у старості; 

економічної обґрунтованості та фінансової спроможності, стійкості пенсійної 

системи; сприяння зростанню національних заощаджень та економічному 

розвитку країни; захищеності від політичних ризиків [543, с. 335]. Певна річ, 

досягнення пенсійної реформи тісно пов'язані із загальним соціально-

економічним розвитком держави, адже від цього залежить обсяг коштів, що 

поступають на фінансування обов'язкового пенсійного страхування, тому 
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створити нову пенсійну систему, не змінюючи фундаментально соціально-

економічну складову суспільства, неможливо. Результатом пенсійної реформи 

має стати загальне поліпшення соціальної й економічної ситуації в країні. 

 

Висновки до Розділу ІV 

1. В нових умовах соціальна політика держави має бути спрямована як на 

узгодження потреб окремих людей, так і утвердження загальнодержавних 

пріоритетів вона має виступати регулятором взаємовідносин суспільного та 

індивідуального життя людини, своїм підґрунтям повинна мати не тільки 

цінності правового характеру, а й моральні. Проте втручання держави в 

соціальну сферу не повинно носити тотальний характер, так як це може 

призвести до занепаду цієї сфери. Соціальна політика має здійснюватися на 

основі чіткого плану дій, який передбачає послідовність тих чи інших заходів, 

повинен бути вироблений механізм їх реалізації. Таким механізмом має стати 

чітке програмування економічного й соціального розвитку держави. 

Разом з тим, в умовах затяжної економічної кризи держава не повинна 

брати на себе повну відповідальність за добробут своїх громадян, тому, на 

певний час, необхідно відмовитися від всеохопного патерналізму та 

концепту держави загального добробуту, потрібно  відмовитися від 

абсолютизації соціальних прав. Держава, передусім, має створювати умови 

для переходу від існуючої патерналістської політики до політики 

соціального партнерства. 

2. Формуючи соціально-правову політику держави важливо 

усвідомлювати, що без дієвої правової основи реалізувати її неможливо, вона 

обов’язково має підкріплюватися правовою конкретикою. Формуючи сучасну 

правову політику необхідно керуватися тим, що правові основи соціальної 

політики держави повинні виходити з конституційного положення про те, що 

Україна – це соціальна держава. 

Аргументовано, що справедливість у пенсійному забезпеченні 

визначається не що інше як функція, що блокує необґрунтовану диференціацію, 
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яка часом переходить у дискримінацію. Справедливість максимально скорочує 

дистанцію між мораллю і правом. У процесі формування соціально-правової 

політики важливо дотримуватися в законодавстві таких принципів соціальної 

справедливості: надання усім громадянам однакових можливостей в отриманні 

пенсійних виплат; зв'язок пенсійного забезпечення з періодами страхування і 

трудовим внеском у суспільне виробництво кожного громадянина, при цьому 

держава повинна гарантувати встановлений законодавством рівень 

забезпечення; встановлення такого рівня пенсійних виплат, який забезпечив би 

пенсіонерам гідний рівень життя; закріплення гнучкого механізму індексації 

пенсій, здатного швидко реагувати на зростання вартості життя; диференціація 

умов пенсійного забезпечення з урахуванням значущих для суспільства 

обставин; надання правової допомоги з боку державних органів та постійне 

удосконалення механізму контролю за реалізацією прав громадян на пенсійне 

забезпечення. 

3. У період розбудови незалежної української держави у розбудові 

сучасної пенсійної системи доцільно виділити такі чотири етапи: 1 етап (з 5 

листопада 1991 р. до 9 липня 2003 р.) – етап становлення національної системи 

пенсійного забезпечення; 2 етап (з 9 липня 2003 до 8 липня 2011 р.) – етап 

зміни ідеології пенсійного забезпечення; закріплення трирівневої системи 

пенсійного страхування; 3 етап (з 8 липня 2011р. до 3 жовтня 2017р.) – етап 

модернізації системи спеціального пенсійного забезпечення; 4 етап (з 3 жовтня 

2017 р. до сьогодні) – етап формування гідного матеріального забезпечення 

пенсіонерів. 

4. Чинне пенсійне законодавство потребує подальшого реформування, 

позаяк не забезпечує: по-перше, необхідні умови ефективного правового 

регулювання; по-друге, виконання суспільного завдання щодо забезпечення 

добробуту громадян-пенсіонерів. Воно має відповідати двом взаємовиключним 

вимогам: з одного боку, воно повинно бути стабільним, оскільки відсутність 

стабільності знижує ефективність закону, а з іншого боку повинно бути 

динамічним, тонко вловлювати зміни в соціально-економічному житті 
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суспільства. Вдосконалення, передусім, портретують норми Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», що регулюють 

питання мінімального та максимального розмірів пенсій, питання пенсійного 

віку та страхового стажу. 

Одним із вагомих факторів реформування системи пенсійного 

забезпечення вважаємо створення страхової професійної пенсійної системи та 

переведення пільгових пенсій за віком і пенсій за вислугу років до такої 

системи. Створення такої системи також є актуальним і для осіб, які виконують 

державно-значимі функції, пенсії яким призначаються за нормами спеціальних 

законів.  

Рішення про відміну спеціальних пенсій особам, які виконували значимі 

для держави функції є передчасним, оскільки специфічні публічні функції, 

статусне положення цих працівників має забезпечуватися додатковими 

гарантіями і правами, зокрема, й у пенсійному забезпеченні. Певні пенсійні 

пільги доцільно б зберегти, але умови їх призначення мають бути 

обґрунтованими, справедливими і переконливими для суспільства. 

5. Останні законодавчі новели підтверджують тенденцію до єдності у 

правовому регулюванні пенсійного забезпечення, законодавець поетапно 

відходить від диференціації та стає на шлях уніфікації пенсійного 

законодавства, що підтверджує прерогативу єдності над диференціацією в 

регулюванні призначення пенсій. В сучасних умовах, для забезпечення 

якісного регулювання правовідносин у сфері пенсійного забезпечення, не 

відмовляючись від диференціації, необхідно вийти на шлях уніфікації 

пенсійного законодавства, затвердивши єдиний нормативний акт. За сучасної 

ситуації, таким актом має бути Пенсійний кодекс України, який би увібрав 

найважливіші норми і на найвищому рівні врегулював усю сукупність відносин 

у цій сфері. Прийняття Пенсійного кодексу України вирішить низку задач: 

дозволить систематизувати численне законодавство, що сприятиме зміцненню 

ролі закону і знизить до мінімуму регулювання пенсійного забезпечення 

підзаконними актами; збільшить кількість норм, які повинні міститися в 
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загальних розділах; упорядкує внутрішній правовий зв’язок його норм, 

підвищить якість та удосконалить механізм їх реалізації; сприятиме 

рівномірному розвитку галузі. 
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ВИСНОВКИ 

Пенсійне забезпечення непрацездатних осіб зародилося і 

вдосконалювалося еволюційно, поетапно в залежності від розвитку суспільства, 

від проголошуваних політичних цілей і економічних можливостей держави і 

пройшло шлях від забезпечення пенсіями окремих категорій осіб до утворення 

загальнодержавної системи пенсійного забезпечення. Пенсійне забезпечення – 

категорія змінна, на яке суттєво впливає суспільний устрій, економічний та 

соціальний розвиток держави.  

Провівши комплексне дослідження нормативних актів і практики їх 

реалізації, проаналізувавши численні наукові праці, автором сформульовано 

низку висновків, пропозицій і рекомендацій, спрямованих на визначення ролі 

єдності та диференціації у правовому регулюванні пенсійного забезпечення, 

впливу цих правових категорій на формування пенсійного законодавства та 

побудову нової пенсійної системи. Основні з них такі: 

1. Методологія дослідження взаємодії єдності і диференціації у 

регулюванні пенсійного забезпечення визначається як багаторівнева система, 

що ґрунтується на сучасній парадигмі правового пізнання. Для досягнення 

поставленої мети в роботі застосовані такі рівні пізнання: рівень парадигм, 

рівень підходів, рівень методів та принципів. Загалом же дослідження на 

сучасному етапі проблем пенсійного забезпечення по суті своїй є 

міждисциплінарним питанням – розуміння його специфіки неможливе без 

застосування методології та результатів соціології, демографії, психології та 

інших наук, що зобов’язало автора звертатися до узагальнень і висновків, а 

також емпіричних даних, запропонованих неюридичними науками. Визначено, 

що використані методи і підходи, перебуваючи між собою у тісному 

взаємозв’язку, утворюють цілісну систему – методологію дослідження 

правових категорій єдність та диференціація. Комплексність дослідження 

правової природи категорій єдність та диференціація сприяла обґрунтуванню їх 

місця і ролі в регулюванні пенсійного забезпечення, у формуванні пенсійного 

законодавства та побудові нової пенсійної системи. 
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Сформульоване авторське визначення методології юридичної науки – це 

система підходів, методів і прийомів пізнання правової реальності, що 

забезпечують отримання нової, об’єктивної, всебічної і систематизованої 

інформації про досліджувані процеси та явища.  

2. Диференціація в праві соціального забезпечення є багатогранною 

категорією і в сучасних умовах розцінюється автором як позитивне явище. 

Диференціація в широкому розумінні – це будь-яке розходження в нормах, що 

залежить від тих або інших умов. До її завдання входить індивідуалізація 

загальної правової норми відносно окремих категорій працівників, яким 

притаманні різні фізіологічні особливості або коли вони працюють у різних 

умовах. Диференціація базується на певних принципах, вироблених як теорією, 

так і практикою, а саме: соціальної обумовленості, наукової обґрунтованості, 

демократичності й гуманності, справедливості, погодженості інтересів особи і 

держави, пріоритетності прав людини, відповідності міжнародним стандартам, 

прозорості й гласності. Диференціація: а) сприяє вирівнюванню стартових 

можливостей громадян у набутті пенсійних прав; б) застосовується з метою 

захисту прав осіб, які особливо потребують соціального захисту держави; в) 

встановлюється з метою забезпечення охорони здоров'я громадян.  

Під диференціацією пенсійного забезпечення необхідно розуміти 

відмінності в правовому регулюванні пенсійного забезпечення за 

встановленими стійкими критеріями. Це затверджені державою в нормативних 

актах (порівняно з загальними нормами) відмінності у змісті й обсязі прав, які 

витікають із особливостей правового статусу суб’єктів пенсійного забезпечення 

і проявляються через правові обмеження й пільги. 

3. Диференціація вдосконалює процес правового регулювання, підвищує 

його ефективність. Застосування диференціації у пенсійному забезпеченні має 

вагоме значення, оскільки вона, закріплюючи переваги чи встановлюючи певні 

обмеження, забезпечує рівність при реалізації права на пенсію тим категоріям 

громадян, хто працював у шкідливих умовах, чи працював більше і краще, чи 

тим, хто за станом здоров’я взагалі не міг працювати. Застосування 
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обґрунтованої диференціації у пенсійному законодавстві дає можливість 

державі забезпечити рівність захисту інтересів усіх членів суспільства. 

Диференціація в пенсійному забезпеченні проявляється через пільги та 

певні обмеження. Пільги виступають як особливі підстави диференціації 

правового регулювання, що виражається в наділенні окремих категорій 

громадян правом на одержання пенсійного забезпечення на кращих умовах у 

порівнянні із загальними. Пільги у праві соціального забезпечення – це 

переваги (додаткові права) для визначених у законодавстві осіб, виділених за 

певними ознаками, які дають підстави для їх додаткового соціального захисту. 

В пенсійному забезпеченні правові пільги виконують стимулюючу, компенсаційну 

та мотивуючу функції. 

4. Вперше в галузевій науці права соціального забезпечення визначені 

мотиви і цілі диференціації. До основних цілей диференціації відносяться: 

1) забезпечення рівності суб’єктів пенсійних правовідносин, які відносяться до 

однієї категорії (групи) працівників; 2) надання додаткового захисту деяким 

категоріям громадян, що потребують підвищеного соціального захисту (тобто 

врахування суб'єктних особливостей особи), в тому числі й захисту від ризику 

втрати професійної працездатності внаслідок впливу негативних виробничих 

факторів; 3) врахування природно-кліматичних умов і техногенних факторів 

для окремих категорій працівників; 4) визнання особливих заслуг перед 

суспільством і державою. 

До мотивів диференціації в пенсійному забезпеченні необхідно віднести: 

правове спонукання до дій, спрямованих на ефективну поведінку, на високу 

результативність дій; підвищення зацікавленості виконувати ту роботу, яка 

корисна і необхідна суспільству й державі в конкретний період їх розвитку; 

сприяти добровільності вибору тої чи іншої роботи залежно від волі самих 

громадян (у даному випадку під мотивацією  розуміється  внутрішня рушійна 

сила, що спонукає людину до дії або певного типу поведінки). Мотиви 

диференціації в пенсійному забезпеченні проявляються через пільги 

(стимулююча, компенсаційна і мотивуюча функції пільг), які закріплюються в 
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спеціальних, диференційованих нормах. Пільги спонукають (підштовхують) 

певні групи населення чи окремих осіб заради них робити вибір. 

5. Диференціації характерні такі особливості: по-перше, диференціація як 

правова категорія приводиться в дію завдяки законодавчому закріпленню; по-

друге, диференціація в деяких окремих випадках за своїм змістом  тісно 

пов’язана з поняттям позитивної дискримінації, утім встановлення пільг сприяє 

зрівнянню прав різних категорій осіб, настанню справедливості та, як наслідок, 

гармонізації соціальної сфери; по-третє, диференціація не може бути 

розглянута окремо від єдності, оскільки ці поняття взаємодіють при 

регулюванні відносин з пенсійного забезпечення. Саме термін взаємодія 

єдності і диференціації й відображає той стан, в якому знаходяться ці правові 

категорії відносно одна одної.  

Диференціація у пенсійному забезпеченні повинна мати певні межі, 

інакше вона не досягатиме поставленої мети і призведе до накопичення 

негативних тенденцій у цій сфері, до порушення інших принципів права. Межі 

диференціації – це такі допустимі відмінності, виключення, переваги чи 

обмеження прав громадян, що визначаються винятково законами і які не є 

дискримінаційними до інших осіб. Спеціальне законодавство, що стосується 

окремих категорій працюючих, не може бути відділене і протиставлене 

загальному законодавству. 

6. Єдність правового регулювання у пенсійному забезпеченні 

проявляється через загальні норми, які приймаються законодавчим органом 

держави з метою встановлення єдиних підходів регулювання цієї сфери. 

Єдність, будучи однією з важливих рис сучасного національного пенсійного 

забезпечення, проявляється у загальності та обов’язковості для всіх видів 

пенсійних виплат та означає встановлення єдиних умов пенсійного 

забезпечення для всіх громадян. Єдність у пенсійному забезпеченні (якщо мати 

на увазі її юридичні ознаки) характеризується встановленням загальних цілей і 

завдань правового регулювання, єдністю юридичних способів впливу на 

суспільні відносини, які становлять предмет регулювання, рівністю основних 
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прав і обов'язків громадян, спільністю способів їхньої реалізації. У пенсійному 

законодавстві єдність проявляється у загальних нормах, які поширюються на 

всі категорії громадян, забезпечують єдність умов призначення пенсій 

незалежно від особливостей професії, спеціальності чи кваліфікації особи, 

місця й характеру їх попередньої роботи, галузі економіки, території, на якій 

перебуває організація, форми оплати праці. 

7. Дано авторське визначення критеріїв диференціації. Під критеріями 

диференціації пенсійного забезпечення необхідно розуміти об'єктивно існуючі, 

стійкі, науково обґрунтовані, визнані законодавцем суспільно-значимими 

обставини, що спричиняють необхідність встановлення відмінностей у 

правовому регулюванні призначення пенсій шляхом встановлення пільг чи 

обмежень, які застосовуються лише щодо окремих категорій працівників (осіб).  

Визначені та охарактеризовані критерії диференціації, які суттєво 

впливають на формування пенсійного законодавства України. Це такі 

критерії: 

– характер та умови праці;   

– особливість території, де проходила трудова діяльність; 

– тривалість страхового (трудового) стажу чи спеціального стажу 

(вислуги років);  

– суб'єктивні властивості особи та її сім'ї; 

– специфіка професії працівників; 

– правовий статус громадян; 

– група інвалідності та причини її настання; 

– розмір попереднього заробітку та розмір внесків до Пенсійного фонду 

України. 

Встановлено, що всі критерії диференціації правового регулювання 

пенсійних відносин розділяються на дві групи: 1) обумовлені об'єктивними 

умовами, тобто обставинами, пов'язаними із зовнішніми об'єктивними 

факторами процесу праці (об'єктивна диференціація); 2) обумовлені 
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суб'єктивними особливостями, що враховують властивості, які характеризують 

суб'єктів пенсійного забезпечення (суб'єктивна диференціація).  

8. Сформульовано авторське визначення категорії – пенсія. Пенсія – це 

регулярна щомісячна грошова виплата, яка є одним із основних джерел 

існування особи-пенсіонера, що надається на загальних, пільгових чи 

спеціальних підставах, у розмірах і порядку, передбачених законом, 

фінансується за рахунок коштів Пенсійного фонду України, бюджетів інших 

страхових фондів і коштів, асигнованих державою та виступає важливою 

гарантією реалізації соціальної функції держави. Запропонована класифікація 

пенсій, визначено, що первинно всі пенсії поділяються на державні і 

недержавні пенсії. У свою чергу, державні пенсії діляться на три родові групи: 

загальні страхові пенсії, спеціальні страхові пенсії і накопичувальні страхові 

пенсії.  

Поряд із універсальним визначенням пенсії обґрунтована доцільність 

законодавчого закріплення у ст. 1 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» видових визначень пенсії, а саме: «пенсія за 

віком», «пенсія за вислугу років», «пенсія по інвалідності», «пенсія у зв’язку з 

втратою годувальника». з наступним перенесенням уже визначених дефініцій 

до Пенсійного кодексу України.  

9. Доведено, що право на пенсію по старості обумовлено двома 

головними юридичними фактами: по-перше, досягненням пенсійного віку; по-

друге, наявністю необхідного страхового стажу. Страховий (трудовий) стаж для 

пенсій (за віком; по інвалідності внаслідок загального захворювання або 

каліцтва, не пов'язаного з роботою; у зв'язку з втратою годувальника) поряд з 

пенсійним віком, інвалідністю, втратою годувальника є головним юридичним 

фактом.  

Визначено, що головною умовою (головним правоутворюючим 

юридичним фактом) для призначення пільгових пенсій за віком і пенсій за 

вислугу років нарівні з втратою професійної працездатності є наявність 

встановленої законом тривалості спеціального стажу (вислуги років).  



405 
 

Ці юридичні факти одночасно є правоутворюючими юридичними 

підставами для виникнення пенсійних правовідносин і визначають суб’єктивне 

право на одержання пенсії.  

10. Зроблено висновок про доцільність поділу пенсійного віку на: 

загальний і спеціальний. У свою чергу, спеціальний пенсійний вік ділиться 

на два підвиди: пільговий і гнучкий пенсійний вік. Аргументовано 

доцільність більш широкого впровадження гнучкого пенсійного віку в 

пенсійному забезпеченні. 

Наведені аргументи щодо подальшого підвищення пенсійного віку. 

Доцільно це питання вирішувати в два етапи: на першому етапі відповідно 

до законодавчих змін завершити збільшення віку виходу на пенсію для 

жінок до 60 років. А на другому етапі необхідно підвищити вік виходу на 

пенсію для жінок до 63 років, а для чоловіків до  – 65 років. На цьому етапі 

підвищення віку виходу на пенсію повинне зайняти більш тривалий час, 

для жінок – 12 років, для чоловіків – 20 років, а темпи збільшення 

пенсійного віку встановити не більше трьох місяців на рік. Враховуючи 

складну демографічну ситуацію в державі, при підвищенні пенсійного віку 

жінкам необхідно його диференціювати з урахуванням кількості 

народжених та вихованих дітей. Жінкам, які мають 5 і більше дітей, 

знизити вік виходу на пенсію на 10 років, відповідно, тим, які мають 4 

дітей – на 8 років, 3 дітей – на 6 років, 2 дітей – на 3 роки. 

11. Обґрунтовано, що стаж роботи (трудовий стаж) поділяється на такі 

види: загальний, страховий і спеціальний. Вислуга років є різновидністю 

спеціального стажу. Вислуга років – це тривалий період часу з виконання 

певної професійної діяльності, яка відповідно до чинного законодавства дає 

підстави для призначення і виплати пенсій за вислугу років. 

12. Внесена пропозиція щодо зміни структури пенсійної системи. В 

уточненому варіанті елементи структури системи пенсійного забезпечення 

можуть бути визначені у ч. 1 ст. 2 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» таким чином:  
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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.  

Другий рівень – система спеціального страхового пенсійного 

забезпечення, що базується на засадах солідарності і субсидування та 

здійснення виплати пенсій за рахунок коштів Пенсійного фонду, Державного 

бюджету України та додаткових джерел фінансування на умовах та в порядку, 

передбачених окремими законами України. 

Третій рівень – накопичувальна 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. 

Четвертий 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. 

Така структура системи пенсійного забезпечення є цілісною системою, 

яка охоплює всі види пенсій, що призначаються в Україні.  

13. Запропоновано авторське розуміння соціальної політики і правової 

політики у соціальній сфері. 

Соціальна політика – це діяльність держави у соціальній сфері, 

спрямована на об’єднання зусиль всіх її структур з метою вирішення 

соціальних питань. Це комплекс норм, заходів, соціальних програм, 

спрямованих на реалізацію загальнодержавних інтересів, підтримку галузей 

соціальної сфери, сприяння зайнятості, забезпечення доходів, підвищення рівня 
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життя населення, запобігання соціальних конфліктів. Саме в межах соціальної 

політики створюються і задовольняються потреби в благах, необхідних для 

самореалізації творчого потенціалу людини і суспільства. 

Під правовою політикою необхідно розуміти сукупність ідей, завдань, 

програм, методів стосовно становлення та розвитку регулювання та охорони 

суспільних відносин за допомогою права. Її концептуальне призначення – це 

формування ефективно діючого механізму реалізації прав і свобод громадян та 

найбільш повне їх забезпечення; зміцнення дисципліни, законності й 

правопорядку; виховання свідомості та правової культури населення; 

націленість на досягнення позитивних результатів. 

Підтримано домінанту, що в сучасних умовах такі характеристики 

держави, як «правова держава» і «соціальна держава» є нероздільними, що дає 

підстави стверджувати про єдину соціально-правову політику держави у 

пенсійному забезпеченні. Доведено доцільність використання терміну 

соціально-правова політика держави.  

Основою соціально-правової політики має стати захист соціально-

вразливих прошарків населення, захист слабких, непристосованих груп, які не 

мають достатніх коштів для існування, необхідно надавати допомогу тим, хто її 

дійсно потребує. Стратегією соціально-правової політики має стати створення 

гарантій та умов для працездатного населення, які за рахунок власних зусиль 

піднімуть свій соціальний рівень, в тому числі й належний рівень свого 

пенсійного забезпечення.  

14. Реалізація соціально-правової політики пов’язана з ефективним 

законодавством. Соціальне законодавство має відповідати загальному напряму 

впроваджуваних реформ, а також меті соціального, правового, політичного та 

економічного розвитку нашого суспільства. Відсутність якісної системи 

соціального законодавства завжди діє проти громадян та унеможливлює 

реалізацію закріплених у Конституції України їх соціальних прав. Однією з 

першочергових задач правової політики в умовах реформування сучасної 

пенсійної системи є невідкладна кодифікація пенсійного законодавства. 
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15. При утворенні нової пенсійної системи необхідно поєднувати єдність і 

диференціацію в сфері пенсійного забезпечення в межах принципу соціальної 

справедливості, а також розуміти, що диференціація в правовому регулюванні 

пенсійного забезпечення громадян не порушує цей принцип, якщо вона: 

а) сприяє вирівнюванню стартових можливостей громадян у надбанні 

пенсійних прав; б) застосовується з метою захисту прав громадян, які особливо 

потребують соціального захисту від держави; в) встановлюється з метою 

забезпечення охорони здоров'я населення. Однак диференціація не може бути 

виправдана в тих випадках, коли в її основі лежить тільки службове становище 

працівників. 

16. Зроблено висновок, що в сучасних умовах без аналізу і запровадження 

міжнародного досвіду організації пенсійного страхування якісно реформувати 

нову пенсійну систему неможливо. Як показує зарубіжна практика, досягти 

гідних пенсійних виплат можна тільки поєднуючи зусилля роботодавців, 

працівників і держави, за їхньої тристоронньої спільної участі у фінансуванні 

пенсійних систем. Саме впровадження в Україні багаторівневої пенсійної 

системи дозволить раціонально поєднати демократичні основи та сприятиме 

забезпеченню справедливості у цій сфері, гарантуватиме нашим 

співвітчизникам диференціацію пенсії і виплату її у таких розмірах, що 

забезпечать людям похилого віку гідне життя. 

17. З метою уточнення та узгодження понять доведено необхідність 

уніфікації окремих термінів, що застосовується як у законах, так і підзаконних 

нормативних актах. Визначено доцільність застосування єдиного терміну, що 

відображає назву виду пенсії – пенсія у зв'язку з втратою годувальника. 

Враховуючи цю пропозицію, необхідно внести відповідні зміни в усі 

нормативні акти й надалі у правотворчій діяльності застосовувати термін – 

пенсія у зв'язку з втратою годувальника. 

Обґрунтовано доцільність зміни назви принципу диференціації розмірів 

пенсій залежно від тривалості страхового стажу та розміру заробітної плати 

(доходу), закріпленого у ст. 7 Закону України «Про загальнообов'язкове 
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державне пенсійне страхування», оскільки у його назві законодавцем не 

відображені такі суттєві фактори, які визначають диференціацію в пенсійному 

забезпеченні – це особливості умов праці, характер виконуваної роботи, її 

складність і значення для суспільства. Рекомендовано даний принцип назвати – 

принцип диференціації пенсійного забезпечення в залежності від умов праці, 

тривалості страхового стажу та розміру заробітної плати (доходу) та внести 

відповідні зміни до ст. 7 Закону.  

18. Запропоновано встановити інститут соціальних страхових виплат тим 

особам, які виробили менше половини страхового стажу, необхідного для 

призначення пенсії. Розмір виплат таким особам залишити на рівні 

прожиткового мінімуму, визначеного законом для осіб, які втратили 

працездатність.  

Особам, за наявності страхового стажу меншої тривалості, ніж 

передбачено абз. 1, ч. 1 ст. 28 (але не менше половини необхідного страхового 

стажу), мінімальний розмір пенсії за віком встановлювати у розмірі, 

пропорційному до наявного страхового стажу, виходячи з нового стандарту 

оптимального (раціонального) споживчого бюджету. Така диференціація 

стимулюватиме осіб до набуття страхового стажу, необхідного для призначення 

пенсій. 

19. Аргументовано доцільність введення у пенсійному забезпеченні 

нового рівня мінімального пенсійного забезпечення шляхом закріплення більш 

високого стандарту, яким може бути оптимальний (раціональний) споживчий 

бюджет. Введення такого стандарту в пенсійному забезпеченні сприятиме 

більш високому рівню споживання матеріальних і духовних потреб населення. 

Оскільки в сучасних умовах держава не має економічної можливості 

забезпечити пенсійні виплати, які відповідали б новому стандарту – 

оптимальному (раціональному) споживчому бюджету, то необхідно закріпити 

це в законодавстві як орієнтир, який у разі зростання економіки забезпечить 

гідний рівень пенсій. 
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Внесена пропозиція про невідкладне підвищення мінімального 

пенсійного забезпечення особам, які виконують трудову функцію на посадах 

віднесених до Списків № 1 і № 2. Запропоновано (як можливий варіант) умови 

пенсійного забезпечення, визначені для шахтарів (розмір пенсії – 80 % від 

заробітної плати, але не менш як три розміри прожиткового мінімуму, 

встановленого для осіб, які втратили працездатність), поширити на осіб, які 

працюють на посадах віднесених до Списку № 1. А особам, котрі працюють на 

посадах, віднесених до Списку № 2, розмір мінімальної пенсії встановити на 

рівні 60 % середньої заробітної плати працівника, але не менш як два розміри 

прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. 

Для законодавчого вирішення цього питання необхідно внести доповнення до 

п. 3 ст. 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування». 

20. Запропоновано вдосконалити механізм збільшення пенсій за віком. 

Для усунення несправедливості (закріпленої дискримінації за статевою 

ознакою) необхідно внести зміни до п. 2. ч. 1 ст. 28 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», виклавши його у такій 

редакції: «За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 

30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, 

обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону, але не більш як на 1 відсоток 

мінімального розміру пенсії за віком, передбаченого абзацом першим цієї 

частини, а починаючи з 1 січня 2024 р. збільшення пенсії жінкам проводити за 

наявності страхового стажу на: з 1 січня 2024 р. по 31 грудня 2024 р. – 31 рік; з 

1 січня 2025 р. по 31 грудня 2025 р. – 32 роки; з 1 січня 2026 р. по 31 грудня 

2026 р. – 33 роки; з 1 січня 2027 р. по 31 грудня 2027 р. – 34 роки; з 1 січня 2028 

р. – не менше 35 років. Таким чином, починаючи з 1 січня 2028 р. необхідний 

для призначення пенсії і надбавки до пенсії страховий стаж як для чоловіків, 

так і жінок має бути однаковим – не менше 35 років. Наявний в особи 

понаднормовий страховий стаж не може бути обмежений». 
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21. Обґрунтовано вдосконалення механізму визначення мінімального 

розміру пенсій шляхом внесення змін до ст. 28 і ст. 54 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Зокрема, у п. 1 ст. 28 

вилучити речення: «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». Одночасно в ч. 2 п. 1 ст. 54 

вилучити 2 підпункт: «Довічна пенсія за рахунок коштів накопичувальної 

системи пенсійного страхування враховується під час визначення мінімальної 

пенсії за віком відповідно до ст. 28 цього Закону». 

22. Аргументовано для усунення необґрунтованої диференціації та 

встановлення єдиних умов щодо визначення суми єдиного внеску при набутті 

страхового стажу, якого бракує для призначення пенсії,  вилучити у п. 5 ст. 10 

Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування» слова: «помножений на коефіцієнт 2» і першу 

частину цього пункту викласти у такій редакції: «Договором про добровільну 

участь може бути передбачена одноразова сплата особою єдиного внеску за 

попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому 

державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з 1 січня 2004 

року по 31 грудня 2010 року). Сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць 

такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату 

укладення договору». 

23. Доведено доцільність створення в сучасних умовах державної 

страхової професійної пенсійної системи, яка повинна координуватися з 

загальною державною пенсійною системою відносно видів і умов призначення 

пенсій. Професійна пенсійна система повинна вирішувати такі завдання: 

1) забезпечення осіб, які працюють у шкідливих умовах праці, пенсіями до 

досягнення загальновстановленого пенсійного віку; 2) переведення пенсій на 

накопичувальні принципи їх формування; 3) зниження навантаження на 

бюджет Пенсійного фонду України шляхом утворення додаткових джерел для 
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фінансування таких пенсій; 4) оздоровлення умов праці й скорочення робочих 

місць зі шкідливими умовами праці.  

Дано авторське визначення страхової професійної пенсійної системи – це 

обов'язкова, побудована на накопичувальних принципах, додаткова система 

пенсійного забезпечення метою якої є забезпечення пенсіями до досягнення 

загальновстановленого пенсійного віку осіб, зайнятих певною професійною 

діяльністю, зв'язаною зі шкідливим, важким і небезпечним характером роботи, 

а також осіб на посадах з особливим характером праці, які виконують державні 

чи інші суспільно значимі функції. 

Основною особливістю страхової професійної пенсійної системи має 

стати накопичувальний принцип страхування і закріплення відповідальності 

роботодавців за передбачуване зниження професійної працездатності осіб, 

зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, шляхом 

встановлення обов'язку роботодавця сплати за рахунок власних коштів 

додаткових страхових внесків. 

24. Зроблено висновок про доцільність у Законі України «Про страхове 

професійне пенсійне забезпечення» закріпити окремий блок для силовиків і 

осіб, які виконують державно значимі функції з подальшим перенесенням його 

до Пенсійного кодексу України. Рекомендовано закріпити рівні умови 

пенсійного забезпечення для військовослужбовців, поліцейських, суддів, 

працівників прокуратури. Як базовий, для розрахунку професійних пенсій 

доцільно застосувати порядок, визначений для працівників поліції. Закріпити 

однакові вимоги до визначення страхового стажу (вислуги років) і для 

нарахування розміру пенсії. Максимальний розмір пенсії визначити до 75 % від 

заробітної плати, але не більше 15 прожиткових мінімумів для непрацездатних 

осіб. 

Обґрунтовано доцільність повернення науковим (науково-педагогічним) 

працівникам спеціальних пенсій і призначати їх за умови досягнення 62 років 

та наявності страхового стажу 35 років, у тому числі спеціального страхового 

стажу 25 років. Базовий розмір пенсії встановити на рівні 60 % від заробітної 
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плати. За кожний рік страхового стажу понад 35 років пенсія працівникам 

науки збільшується на 1% мінімального розміру пенсії за віком, визначеного в 

абз. 1 ст. 28 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування», але не більше 75 % від заробітної плати науковця. Відповідні 

зміни необхідно внести до ст. 37 Закону України «Про наукову і науково-

технічну діяльність». Після прийняття Пенсійного кодексу України, доцільно 

виділити в ньому окремий підрозділ для цього виду пенсій. 

25. Обґрунтовано, що пенсійна реформа є одним з доволі складних видів 

структурних реформ. Це довготривала справа і прийняттям одного чи низки 

законів її не вирішити. Успіх пенсійної реформи, в першу чергу, вбачається: у 

зростанні економіки країни; у створенні нових робочих місць; у легалізації та 

підвищенні заробітної плати; у наповненні бюджету Пенсійного фонду 

України. Збалансована пенсійна система певною мірою коригує державні 

фінанси, впливає на функціонування ринку праці, позначається на розподілі 

доходу всередині поколінь та між поколіннями, від неї залежить політичний та 

економічний баланси в державі, вона сприяє переходу від короткострокових 

моделей накопичення та інвестування коштів до довгострокових механізмів. 

26. Аналіз існуючих наукових ідей, норм пенсійного законодавства, 

особливості його застосування до окремих категорій громадян дав можливість 

сформулювати власне розуміння сутності взаємодії єдності та диференціації у 

регулюванні пенсійного забезпечення, впливу їх на формування нової пенсійної 

системи. Зроблено висновок, що тільки у взаємодії і на основі принципів 

рівності і соціальної справедливості та врахуванні економічних можливостей 

держави досліджувані явища, єдність та диференціація визначають законодавче 

закріплення державою загальної (єдиної для всіх) та спеціальної (особливої для 

конкретної соціальної групи, чи окремої категорії працівників) складових 

системи пенсійного забезпечення. 
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ДОДАТОК 2 

Апробація результатів дисертації. Підсумки і положення, одержані 

узагальнення і висновки дисертаційного дослідження було оприлюднено на 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах 

та круглих столах: «Право та економіка: генезис, сучасний стан та перспективи 

розвитку» (м. Одеса, 30 травня 2008 р.); «Актуальні проблеми розвитку 

законодавства про працю та соціальне забезпечення» (м. Харків, 22-23 квітня 

2009 р.); «Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави: 

сучасний стан, проблеми та шляхи вирішення» (м. Одеса, 10 квітня 2009 р.); 

Пам’яті доктора юридичних наук, професора Стрельцова Льва Михайловича 

(1918 – 1979) (м. Одеса, 26 березня 2010 р.); «Перші юридичні диспути з 

актуальних проблем приватного права присвячені пам’яті Є.В. Васьковського» 

(м. Одеса, 15-16 квітня 2011 р.); «Правове життя сучасної України» (м. Одеса, 

20-21 травня 2011 р.); «Тенденции развития мирового транспортного рынка» (г. 

Одесса, 14-15 апреля 2011 г.); «Актуальні проблеми регулювання відносин у 

сфері праці і соціального забезпечення» (м. Харків, 7-8 жовтня 2011 р.); «Другі 

юридичні диспути з актуальних проблем приватного права присвячені пам’яті 

Є.В. Васьковського» (м. Одеса, 19-20 квітня 2012 р.); «Роль та місце ОВС у 

розбудові демократичної правової держави» (м. Одеса, 24 лютого 2012 р.); 

«Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і 

проблеми» (м. Харків, 5-6 жовтня 2012 р.); «Актуальні проблеми юридичної 

науки» «Одинадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 23-24 

листопада 2012 р.); «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого 

розвитку державності та права» (м. Одеса, 30 листопада 2012 р.); «Треті 

юридичні диспути з актуальних проблем приватного права присвячені пам’яті 

Є.В. Васьковського» (м. Одеса, 17 травня 2013 р.); «Актуальні проблеми 

трудового права і права соціального забезпечення» (м. Харків, 27-28 вересня 

2013 р.); «Кутафинские чтения» (г. Москва 26-28 ноября 2013 г.); «Правове 

регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення: проблеми і 

перспективи розвитку» (м. Харків, 3-4 жовтня 2014 р.); «Поняття та критерії 



479 
 

юридичної науки» (м. Київ, 18 листопада 2014 р.); «П’яті юридичні диспути з 

актуальних проблем приватного права присвячені пам’яті Є.В. Васьковського» 

(м. Одеса, 22 травня 2015 р.); «Парадигма трудового и социального права в 

эпоху построения постиндустриального общества» (г. Минск, 23-24 октября 

2015 г.); «Сучасні  проблеми трудового та пенсійного законодавства» 

(м. Харків, 27 листопада 2015 р.); «Юридичні факти в системі правового 

регулювання» (м. Київ, 26 листопада 2015 р.); «Морське право та менеджмент: 

еволюція та сучасні виклики» (м. Одеса 14-15 квітня 2016 р.); «Актуальні 

проблеми соціального права» (м. Львів, 1 квітня 2016 р.); «Шості юридичні 

диспути з актуальних проблем приватного права присвячені пам’яті Є.В. 

Васьковського (до 150 річчя від дня його народження)» (м. Одеса, 20-21 травня 

2016 р.); «Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення» (м. 

Харків, 28 жовтня 2016 р.); «Ефективність норм права» (м. Київ, 17 листопада 

2016 р.); Пам’яті Ю. С. Червоного (до 90-річча від дня його народження) 

«Актуальні проблеми приватного права» (м. Одесса, 15 грудня 2017 р.); 

«Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу: 

теоретичні та практичні аспекти» (м. Полтава, 23 листопада 2017 р.); «Напрями 

розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення» (м. Харків, 

3 листопада 2017 р.);  «Восьмі юридичні диспути з актуальних проблем 

приватного права присвячені пам’яті Є.В. Васьковського» (м. Одеса, 18 травня 

2018 р.); «Актуальні питання реформування правової системи» (м. Луцьк, 14-15 

червня 2019 р.); «Морське право та менеджмент: еволюція та сучасні виклики» 

(м. Одеса 18-19 квітня 2019 р.); «Проблеми реалізації прав громадян у сфері 

праці та соціального забезпечення» (м. Харків, 11 жовт. 2019 р.); «Морське 

право та менеджмент: еволюція та сучасні виклики» (м. Одеса, 9-10 квітня 

2020 р.). 

 


