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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

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 єдності й диференціації 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, наскільки 

основні напрями реформування пенсійної системи відповідають міжнародно-

правовим нормам. Логічно, що ці питання стали предметом дисертаційного 

дослідження. Терміново 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 вдосконалення діючої пенсійної 

системи. 

Дослідження єдності та диференціації правового регулювання пенсійного 

забезпечення велося з урахуванням 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. Алєксєєва, 

М.Г. Алєксандрова, Д.А. Керімова, В.М. Корельського, В.В. Лазарєва, 
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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 монографії стали праці таких 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.  

У даному дослідженні проаналізовані ідеї багатьох вітчизняних науковців. 

За роки незалежності України науку права соціального забезпечення збагатили 

своїми працями такі дослідники: В.М. Андріїв, В.Я. Бурак, Г.С. Гончарова, 

Ж.А. Дробот, Т.А. Занфірова, І.В. Зуб, М.І. Іншин, Н.П. Коробенко, 

В.Л. Костюк, Т.В. Кравчук, О.І. Кульчицька, О.В. Лавріненко, К.Ю. Мельник, 

І.Ю. Михайлова, П.Д. Пилипенко, О.С. Прийменко, С.О. Сільченко, 

І.М. Сирота, М.П. Стадник, Н.М. Стаховська, Б.А. Стичинський, А.А. Ширант, 

Г.І. Чанишева, О.М. Ярошенко 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, П.Д Пилипенка, 

І.М. Сироту, Б.І. Сташківа, праці яких стали підґрунтям для написання 

дисертації. 

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 пенсійного забезпечення 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.  

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 
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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 

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 мільйонів 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 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; 

– 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; 
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– 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.  

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 

підходів і методів 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-
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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).  

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 

правовому регулюванні пенсійного забезпечення, 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 

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 
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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»; 

– 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: 
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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. 

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; 

– 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);  
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– положення про нагальність реформування 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 

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.); «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 
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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.); «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 

забезпечення» (м. Харків, 11 жовтня 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. 
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Загальний обсяг дисертації становить 475 сторінок, з яких основного тексту – 

381 сторінка. Список використаних джерел складається із 582 найменувань і 

займає 51 сторінку. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

охарактеризовано стан її наукової розробки, зв’язок з науковими програмами, 

планами, темами, визначаються мета, завдання, об’єкт, предмет, методи 

дослідження. Сформульовано наукову новизну результатів, що були отримані 

дисертантом, визначено їх практичне значення, а також вказано на ступінь 

апробації результатів дослідження і наявність публікацій за темою дисертації, 

структуру та обсяг дисертації.  

Розділ 1 «Методологія дослідження та ґенеза теоретичної думки щодо 

єдності та диференціації правового регулювання пенсійного забезпечення»  

містить два підрозділи, в яких розкриваються теоретичні та методологічні 

підходи до вивчення єдності та диференціації у сфері пенсійного забезпечення, 

їх вплив на формування пенсійного законодавства; розкрито стан дослідженості 

генези теоретичної думки єдності та диференціації у праві соціального 

забезпечення.  

У підрозділі 1.1. «Методологічні засади досліджень єдності та 

диференціації правового регулювання пенсійного забезпечення» розглядаються 

питання існуючих наукових підходів, які застосовуються при вивченні 

соціально-правових явищ. Відзначено, що високий рівень розвитку правової 

науки загалом і науки права соціального забезпечення зокрема, залежить від 

рівня розробки і використання методологічних знань.  

Методологію дослідження взаємодії єдності та диференціації у 

регулюванні пенсійного забезпечення визначено як багаторівневу систему, що 

ґрунтується на сучасній парадигмі правового пізнання. Встановлено, що вибір 

методів науково-дослідної діяльності ніколи не буває довільним, а 

зумовлюється предметом дослідження. Зроблено висновок, що взаємодія 

єдності та диференціації у регулюванні відносин у сфері пенсійного 

забезпечення є складним і багатоаспектним явищем, яке може бути досліджене 

за допомогою широкого застосування методологічного інструментарію. 

На підставі узагальнення існуючих наукових поглядів сформульовано 

авторське визначення методології юридичної науки – це система підходів, 

методів і прийомів пізнання правової реальності (дійсності), що забезпечують 

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

досліджувані процеси та явища. 

Для досягнення наукової об’єктивності результатів дослідження 

застосовано широкий комплекс загальнонаукових і спеціальних методів 

пізнання. За основу наукового пошуку взято соціально-еволюційну парадигму 

та низку наукових підходів і методів, зокрема: історичного, системного, 

позитивістського, соціологічного, потребового, гендерного, герменевтичного, 

аксіологічного (ціннісного), соціально-антропологічного та відповідних 
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методів: формально-логічного, аналізу і синтезу, методу діалектики, 

формально-логічного та порівняльно-правового. Використання такого 

комплексу методологічного інструментарію дало можливість забезпечити 

реалізацію поставлених задач крізь призму комплексності та 

міждисциплінарності.  

У підрозділі 1.2. «Ґенеза теоретичної думки єдності та диференціації 

правового регулювання пенсійного забезпечення» досліджено еволюцію 

виникнення, становлення та сучасний стан наукових досліджень єдності та 

диференціації у праві соціального забезпечення. Відзначено, що знання історії 

формування наукової думки, закономірностей її становлення і розвитку 

дозволяє побачити ті особливості, якими йшли дослідники до сучасного 

розуміння правових категорій єдності й диференціації, до визначення їх ролі в 

регулюванні правовідносин у сфері пенсійного забезпечення. 

Встановлено, що перші наукові публікації в яких розглядалися питання 

єдності та диференціації в правовому регулюванні соціально-трудових відносин 

з'явилися в останні десятиліття ХІХ сторіччя та початку ХХ сторіччя. Вже у 

перші післяреволюційні роки дослідники відзначали наявність єдності та 

диференціації в нормативних актах, що регулювали відносини у сфері 

соціального забезпечення.  

Проаналізовані точки зору науковців дали автору можливість 

констатувати, що в теорії галузевої науки права соціального забезпечення 

вченими постійно вказувалося на наявність, а в більшості досліджень і на 

нерозривність єдності та диференціації в регулюванні пенсійного забезпечення. 

Відзначаючи широке застосовування диференціації, вчені вказували й на 

зростаючу тенденцію до закріплення єдності в правовому регулюванні цієї 

сфери. З'ясовано, що диференційовані норми дозволяють 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 

визначають більш справедливе забезпечення, у порівнянні з тим, якби 

диференціація взагалі була відсутньою. 

Важливий аспект при аналізі єдності та диференціації, на якому акцентують 

увагу вчені – це наявність невиправданої диференціації у пенсійному 

забезпеченні. Відзначаючи необхідність диференційованого регулювання 

правових відносин, вказується на неприпустимість дискримінації у пенсійному 

забезпеченні, висловлюється точка зору, що диференціація у пенсійному 

забезпеченні повинна мати певні обмеження.  

У наукових працях прослідковується певна аналогічність поглядів на 

розуміння вченими ролі єдності та диференціації у регулюванні відносин у 

сфері пенсійного забезпечення. Аргументовано відстоюється наукова позиція, 

що ефективне регулювання пенсійних правовідносин можливе тільки у 

поєднанні цих правових категорій. 

Розділ 2. «Теоретичні питання єдності та диференціації правового 

регулювання пенсійного забезпечення: поняття, взаємодія, мотиви і цілі, 

критерії» складається з трьох підрозділів і присвячений теоретичним питанням 

єдності та диференціації правового регулювання пенсійного забезпечення, 
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визначенню впливу цих правових категорій на формування пенсійного 

законодавства та створення сучасної пенсійної системи в Україні, 

характеристиці критеріїв диференціації.  

У підрозділі 2.1. «Поняття та взаємодія єдності та диференціації 

правового регулювання пенсійного забезпечення» розкрито правову природу 

єдності та диференціації, визначено їх роль та функції, які вони виконують у 

правовому регулюванні пенсійного забезпечення, сформульовано дефініції цих 

правових явищ.  

Зроблено висновок, що диференціація в праві соціального забезпечення 

багатогранне явище і в сучасних умовах є позитивною категорією, що 

вдосконалює процес правового регулювання, підвищує його ефективність. В її 

завдання входить індивідуалізація загальної правової норми відносно окремих 

категорій працівників, яким притаманні різні фізіологічні особливості або коли 

вони працюють у різних умовах. Базуючись на певних принципах, 

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.  

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.  

Обґрунтовано, що категорія єдність є однією з важливих рис, яка 

характерна для сучасного національного пенсійного законодавства, вона 

проявляється у загальності та обов’язковості для всіх видів пенсійних виплат, 

забезпечує встановлення єдиних умов реалізації права на отримання 

громадянами пенсій.  

Зроблено висновок, що у правовому регулюванні пенсійного забезпечення 

важливою особливістю є взаємодія єдності та диференціації. Така взаємодія 

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. 

Аргументовано доцільність доповнити ст. 1 Закону України «Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» новими абзацами, в яких 

закріпити дефініції таким правовим категоріям: диференціація, єдність, 

уніфікація. 

У підрозділі 2.2. «Мотиви і цілі єдності та диференціації правового 

регулювання пенсійного забезпечення» досліджені такі важливі прояви єдності і 

диференціації, як їх мотиви та цілі. 

Наведено аргументи, що на розвиток галузевої науки суттєво впливає 

дослідження різних проявів категорій єдність та диференціація.  
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Вперше в науці права соціального забезпечення визначені мотиви і цілі 

єдності та диференціації в пенсійному забезпеченні. Обґрунтовано, що мотиви 

диференціації в пенсійному забезпеченні проявляються через стимулюючу, 

компенсаційну і мотивуючу функції пільг, які визначаються в спеціальних 

диференційованих нормах. Пільги виступають як особливі підстави 

диференціації правового регулювання, їх надання має бути правомірним, 

повинне відповідати суспільним інтересам і мати своєю метою захист окремих 

категорій осіб.  

Обґрунтовано межі диференціації – це такі допустимі відмінності, 

виключення, переваги чи обмеження прав громадян, які визначаються 

виключно законами і які не є дискримінаційними по відношенню до інших осіб.  

З’ясовано, що категорія єдність у пенсійному забезпеченні 

характеризується встановленням загальних цілей і завдань правового 

регулювання, забезпечує рівність основних прав і обов'язків громадян, 

спільністю способів їхньої реалізації. Єдність проявляється у загальних нормах, 

які, забезпечують єдність умов призначення пенсій.  

Одним із важливих у теорії права залишається питання диференціації й 

дискримінації у правовому регулюванні правових відносин, і, перш за все, це 

питання залишається досить актуальним для пенсійного забезпечення.  

З’ясовано, що диференціація – це встановлені правовими нормами відмінності в 

регулюванні пенсійного забезпечення окремих категорій громадян, а 

дискримінація – це переваги або обмеження, встановлені відносно певних 

категорій осіб при реалізації права на пенсійне забезпечення, не пов'язані з 

об'єктивними причинами. 

Аргументовано, що в пенсійному забезпеченні поняття «диференціація» і 

«дискримінація», тісно пов'язані з соціальними категоріями справедливість і 

рівність. Регулювання суспільних відносин у сфері соціального 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, що забезпечують принцип рівності.  

У підрозділі 2.3. «Критерії диференціації правового регулювання 

пенсійного забезпечення» здійснено всебічний аналіз як теоретичних, так і 

практичних питань критеріїв диференціації пенсійного забезпечення. 

На підставі дослідження науково-теоретичних позицій вчених та аналізу 

нормативно-правових актів визначені й охарактеризовані критерії 

диференціації, що 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. Сформульовано авторське визначення критеріїв 

диференціації пенсійного забезпечення. 
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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 (об'єктивна диференціація); 2) обумовлені суб'єктивними 

особливостями, що враховують властивості, які характеризують суб'єкта 

пенсійного забезпечення (суб'єктивна диференціація). Підтверджена 

міжгалузева належність окремих критеріїв диференціації. Відзначено, що 

відсутність у галузі єдиного кодифікованого нормативного акту не сприяє 

визначенню системи дієвих критеріїв диференціації у пенсійному забезпеченні. 

Аргументовано, що таким актом має бути Пенсійний кодекс України, саме в 

ньому повинні бути закріплені як єдині правила забезпечення пенсіями 

громадян України, так і на підставі обґрунтованих критеріїв диференціації 

визначені особливості призначення пенсій окремим категоріям осіб.  

Сформульовано висновок, що врахування науково обґрунтованих критеріїв 

диференціації сприяє усуненню невиправданих розходжень в регулюванні 

пенсійних відносин і реалізації права на пенсію, сприяє творенню ефективної 

національної системи пенсійного забезпечення, дозволяє враховувати інтереси 

різних категорій громадян. 

Розділ 3. «Реалізація єдності та диференціації правового регулювання 

пенсійного забезпечення у пенсійній системі України» складається із 

чотирьох підрозділів, в яких проаналізовано найбільш проблемні як теоретичні, 

так і практичні аспекти, що впливають на регулювання пенсійних 

правовідносин у солідарній системі загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування та накопичувальних складових пенсійної системи, 

охарактеризовані сучасні тенденції єдності та диференціації у регулюванні 

спеціального страхового пенсійного забезпечення. 

У підрозділі 3.1. «Поняття та класифікація видів пенсій» досліджено 

теоретичні питання поняття пенсії та визначена класифікація її видів. 

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 сучасних умовах потребує 

свого переосмислення й удосконалення таке поняття, як пенсія, адже воно 

засноване на старих концепціях, без врахування реальних ринкових відносин.  

У роботі дається авторське визначення пенсії. Встановлено, що дійсним 

призначенням пенсії є гідне матеріальне забезпечення людини при настанні 

визначених у законодавстві соціальних ризиків. 

Аргументовано доцільність законодавчого закріплення у ст. 1 Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» видових 

дефініцій пенсій: «пенсія по старості», «пенсія за вислугу років», «пенсія по 

інвалідності», «пенсія у зв’язку з втратою годувальника» з наступним 

перенесенням уже вироблених визначень до Пенсійного кодексу України. 

Констатовано, що класифікація пенсій має практичне значення як у 

правовому, так і в соціальному аспекті. В основу класифікації пенсій закладені 

такі критерії, як: непрацездатність, факт участі особи в суспільно-корисній 
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діяльності, класифікація по колу суб’єктів тощо. Наведено аргументи та 

запропоновано класифікувати всі види пенсій на державні і недержавні пенсії. З 

огляду на юридичні аспекти, визначена доцільність поділу державних пенсій на 

такі родові групи: загальні страхові пенсії, спеціальні страхові пенсії і 

накопичувальні страхові пенсії. Кожна із визначених родових груп, також 

поділяється на види, а в окремих випадках види на підвиди. Розподіл у 

пенсійній системі на структурні елементи, відповідно визначається межами 

конкретного правового регулювання в кожній складовій пенсійної системи.  

У підрозділі 3.2. «Єдність та диференціація пенсійного забезпечення у 

трирівневій системі пенсійного забезпечення України» проведено аналіз ролі 

єдності та диференціації у чинній системі пенсійного забезпечення України, 

надані пропозиції щодо вдосконалення діючої системи пенсійного 

забезпечення.  

Сучасне українське суспільство перебуває на стадії розвитку, виникають 

нові та відбуваються зміни і коригування існуючих організаційно-правових 

форм і видів соціального забезпечення. Відзначено, що становлення 

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.  

Констатовано, що солідарній пенсійній системі характерна значна 

диференціація, що 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.  

Визначено, що абсолютна монополія держави у сфері пенсійного 

забезпечення не оправдовує себе. В сучасних умовах відбувається конвергенція 

пенсійної системи, оскільки універсальна система стала доповнюватися 

страховими накопичувальними конструкціями, в тому числі недержавним 

пенсійним забезпеченням. 

Впровадження накопичувальної системи пенсійного страхування має стати 

значимою антикризовою мірою для державної пенсійної системи і одним із 

найбільш дієвих антикризових заходів для економіки країни та сприятиме 

формуванню потужного джерела інвестиційних доходів для зростання 

національної економіки. Визначені завдання для успішного впровадження 

другого рівня пенсійної системи. 

Акцентовано, що недержавне пенсійне забезпечення – це важлива складова 

пенсійної системи України, характерними рисами якої є: виключно 

добровільний характер участі, а основою правовідносин є договір. Наголошено, 

що накопичувальна складова пенсійної системи запрацює успішно за наявності 

таких чинників: а) високого рівня заробітної плати, від якої залежать суми 
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відрахувань до пенсійної системи; б) довіри громадян до фінансових 

інституцій; в) розвиненого ринку цінних паперів.  

За своїм суспільним призначенням система пенсійного забезпечення 

належить до найважливіших інститутів соціальної політики держави і є 

базовою складовою соціального забезпечення населення. Сформульовано 

дефініцію пенсійної системи України.  

Доведено 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 окремого рівня системи пенсійного забезпечення в Україні. Цей рівень 

системи пенсійного забезпечення логічно визначити, як систему спеціального 

страхового пенсійного забезпечення. Для реалізації даної пропозиції 

запропоновані відповідні зміни до абз. 1 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Збалансована 

чотирирівнева структура пенсійної системи, шляхом розподілу фінансового 

навантаження між її складовими, сприятиме мінімізації наявних ризиків, 

пов'язаних із змінами у демографічній ситуації в країні, з коливаннями в 

економіці та на ринку капіталів.  

У підрозділі 3.3. «Проблемні аспекти єдності та диференціації правового 

регулювання пенсійного віку та страхового стажу в пенсійному забезпеченні» 

досліджуються теоретичні та практичні питання пенсійного віку і страхового 

стажу. Аргументовано, що сучасна пенсійна реформа питання віку й страхового 

стажу залишила невирішеними, а проведені зміни носять половинчастий 

характер та потребують їх подальшого законодавчого врегулювання.  

Здійснено класифікацію пенсійного віку на: загальний і спеціальний 

який, у свою чергу, ділиться на: пільговий і гнучкий пенсійний вік.  

Наголошено на доцільності впровадження гнучкого пенсійного віку в 

пенсійному забезпеченні. Обґрунтовано, що стаж роботи (трудовий стаж) 

поділяється на такі види: загальний, страховий і спеціальний. Вислуга років є 

різновидністю спеціального стажу. Така класифікація стажу сприяє 

диференційовано підходити до призначення різних видів пенсій.  

Обґрунтовано, що право на пенсію по старості обумовлено двома 

головними юридичними фактами: досягненням пенсійного віку та наявністю 

необхідного страхового стажу. Страховий (трудовий) стаж і пенсійний вік для 

пенсій за віком, по інвалідності, внаслідок загального захворювання або 

каліцтва, не пов'язаного з роботою, у зв'язку з втратою годувальника є 

головними юридичними фактами, які визначають суб’єктивне право на 

одержання пенсії. Зроблено висновок, що страховий стаж виступає не тільки в 

якості правоутворюючого чи правозмінюючого юридичного факту, але й 

виступає як стимулюючий фактор для отримання більш високого розміру 

пенсії.  

Аргументовано, що в умовах складної демографічної ситуації, питання 

підвищення пенсійного віку є актуальним,  адже вік є важливим чинником 

функціонування всієї системи пенсійного забезпечення, впливає на 
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співвідношення чисельності пенсіонерів і осіб, зайнятих у виробництві на 

збалансованість бюджету Пенсійного фонду. Обґрунтовано необхідність в 

умовах ринкової економіки продовжити заходи щодо зміни пенсійного віку 

(автором вироблений чіткий механізм подальшого підвищення пенсійного 

віку), так і нового осмислення ролі страхового стажу в пенсійному 

забезпеченні. Відстоюється позиція щодо збереження диференціації при 

зміні межі пенсійного віку для осіб, які працювали у важких або шкідливих 

умовах праці, а також доцільність застосування гнучкого пенсійного віку. 

аргументується необхідність вікової диференціації правового регулювання 

пенсійного забезпечення жінок . 

Зроблено висновок, що проблему межі пенсійного віку можна вирішити 

тільки в рамках відповідних комплексних національних програм, шляхом 

впровадження заходів з підвищення тривалості життя, охорони праці, 

запровадження медичного страхування, перепідготовки кадрів з урахуванням 

вікових особливостей, сприяння розширенню зайнятості працездатних осіб, 

створення необхідних умов для роботи громадян у більш пізньому віці.   

Підтверджено наявність істотної диференціації у вимогах до стажу при 

визначенні права на пенсію по інвалідності  та визначенні права на пенсію у 

зв’язку з втратою годувальника. 

У підрозділі 3.4. «Єдність та диференціація правового регулювання 

окремих видів спеціальних страхових пенсій» сконцентровано увагу на 

найбільш характерних аспектах єдності та диференціації в регулюванні 

спеціального страхового пенсійного забезпечення. Здійснено аналіз 

забезпечення пільговими пенсіями за віком і пенсіями за вислугу років окремих 

категорій працівників цивільної авіації та льотно-випробного складу, 

працівників водного та залізничного транспорту. 

Аргументовано доцільність пенсійного забезпечення до досягнення 

загальновстановленого пенсійного віку особам, які трудяться в умовах, де 

об'єктивно не можуть бути усунуті шкідливі й небезпечні виробничі фактори, 

рекомендовано зберегти право на такі види страхових спеціальних пенсій, як: 

пенсії за вислугу років та пільгові пенсії за віком. Встановлення спеціальних 

страхових пенсій розглядається як об'єктивна потреба, як 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. Окрім того, наявність таких 

видів пенсій сприяє вирішенню проблеми трудових ресурсів в окремих галузях 

економіки. а також виконує функцію своєчасного вивільнення із процесу 

виробництва осіб, зайнятих на роботах, де існує ризик професійного старіння. 

Доведено, що для працівників транспорту в основу визначення їх права на 

спеціальні страхові пенсії (пільгові пенсії за віком і пенсії за вислугу років) 

законодавцем визначено два головні юридичні факти, що породжують 

юридичні наслідки: втрата професійної працездатності та наявність 

встановленої законом тривалості спеціального стажу чи вислуги років.  

Зроблено висновок, що існуючий механізм призначення спеціальних 

страхових пенсій потребує впорядкування і коригування, оскільки внесені 
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законодавцем зміни в умови пенсійного забезпечення не ліквідували наявні 

недоліки. Зберігається надзвичайна диференціація, що проявляється у 

закріпленні пільгового пенсійного віку, у встановленні особливих вимог як до 

спеціального стажу, так і до загального (страхового) стажу,  відмінності 

проявляються у різних підходах до обчислення строків вислуги років, 

диференціючою ознакою виступає посада працівника. Найбільш значна 

диференціація зберігається у пенсійному забезпеченні працівників авіації і 

залежить, насамперед, від умов і характеру роботи, виду й типу літальних 

апаратів, інтенсивності нальоту годин за рік, в особливостях урахування видів 

льотної роботи, у відмінних вимогах до кількості нальоту годин, в умовах 

нарахування розмірів пенсій тощо. На визначення права на пенсійне 

забезпечення суттєве значення має стать працівника. 

Аргументовано, що спеціальне страхове пенсійне забезпечення має право 

на існування і що в цій царині має бути збережене диференційоване 

регулювання, але тільки в розумних межах. Ставиться на перший план питання 

про необхідність пошуку шляхів уніфікації законодавства, забезпечення єдності 

в регулюванні цих відносин. Ефективність вирішення цієї проблеми вбачається 

у переведенні зазначених пенсій у професійну страхову систему пенсійного 

забезпечення. Внесена пропозиція щодо визначення дефініцій «пенсії за 

вислугу років» і «пільгової пенсії за віком».  

Розділ 4. «Сучасні тенденції єдності та диференціації правового 

регулювання пенсійного забезпечення в Україні: проблеми і перспективи» 

містить два підрозділи, в яких висвітлюються ключові аспекти соціально-

правової політики, а саме, сутність та напрямки її реалізації у сфері пенсійного 

забезпечення, також проведений аналіз стану чинного пенсійного 

законодавства, визначені тенденції єдності та диференціації у пенсійному 

законодавстві, обґрунтовані пропозиції щодо його вдосконалення.  

У підрозділі 4.1. «Сучасна соціально-правова політика держави та 

єдність і диференціація правового регулювання пенсійного забезпечення» 

визначено сутність, основні ознаки та місце соціально-правової політики 

держави в соціальній сфері загалом та пенсійному забезпеченні зокрема.  

Акцентовано, що за роки незалежності України у соціальній сфері 

політика держави так і не сформувалася як цілісна, комплексна стратегія. 

Держава не забезпечила гідних умов існування для всіх членів соціуму, не 

забезпечила високих державних соціальних стандартів.  

Обґрунтовано, що Україна як соціальна держава має здійснювати 

соціально-орієнтовану політику, завданнями якої є впровадження у 

національному законодавстві стандартів, визначених у міжнародно-правових 

актах, які сприятимуть переходу України до європейської моделі системи 

соціального забезпечення. Аргументовано, що саме формування ефективної 

системи пенсійного забезпечення є найбільш важливою складовою соціальної 

політики держави. 

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, 
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своїм підґрунтям вона повинна мати не тільки цінності правового характеру, 

а й моральні. Запропоновано авторське визначення соціальної політики і 

правової політики у соціальній сфері. 

Підтримано положення, що в сучасних умовах такі характеристики 

держави, як «правова держава» і «соціальна держава» є нероздільними. 

Доведено доцільність використання у царині пенсійного забезпечення терміну 

соціально-правова політика держави.  

Окреслені стратегічні завдання соціально-правової політики держави у 

соціальній сфері, що дозволить досягти помітного покращення матеріального 

становища і умов життя людей; забезпечення конституційних прав громадян у 

сфері пенсійного забезпечення; переорієнтації соціальної політики на сім'ю; 

поліпшення демографічної ситуації, зниження смертності населення тощо.  

Визначено, що в умовах економічної кризи держава не спроможна брати 

на себе повну відповідальність за добробут своїх громадян, тому, на певний 

час, слід відмовитися від всеохопного патерналізму та концепту держави 

загального добробуту. Основою соціально-правової політики має стати захист 

соціально-вразливих прошарків населення, захист слабких, тих осіб, які не 

мають достатніх коштів для існування, необхідно надавати допомогу тим хто, її 

дійсно потребує. Розкрито місце та прояви принципу соціальної справедливості 

у пенсійних відносинах – це не що інше як функція, що блокує необґрунтовану 

диференціацію, яка часом переходить у дискримінацію.  

У підрозділі 4.2. «Тенденції єдності та диференціації у пенсійному 

законодавстві в умовах пенсійної реформи» визначено етапи становлення 

пенсійної системи в незалежній Україні. Аргументовано, що цей період 

складається із 4 етапів.  

Зроблено висновок, що характерним проявом реформування пенсійного 

законодавства для перших двох етапів була значна, часто необґрунтована 

диференціація, а на 3 і 4 етапах прослідковується тенденція до єдності у 

пенсійному забезпеченні. Наявні тенденції до уніфікації пенсійного 

законодавства, до встановлення для значної частини громадян єдиних умов 

пенсіонування, безперечно, створюють підґрунтя для консолідації 

українського суспільства, підвищують роль загальних, єдиних принципів 

правового регулювання пенсійного забезпечення,  сприяють відродженню 

справедливості у пенсійному забезпеченні, активізують проведення реформи 

пенсійної системи, а новели, внесені до пенсійного законодавства, певною 

мірою наближають національне пенсійне законодавство до стандартів 

європейських країн.  

Констатовано, що нині чинне пенсійне законодавство ще не забезпечує: 

по-перше, необхідні умови ефективного правового регулювання; по-друге, 

виконання суспільного завдання щодо забезпечення добробуту громадян-

пенсіонерів.   

Обґрунтовано, що одним із надзвичайно важливих і стратегічних напрямів 

реформування всієї соціальної сфери є впровадження нових соціальних 

стандартів. Сформульовано низку пропозицій і рекомендацій, спрямованих на 

вдосконалення Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
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страхування», зокрема: запропоновано новий рівень мінімального пенсійного 

забезпечення і аргументовано закріпити більш високий стандарт – оптимальний 

(раціональний) споживчий бюджет; запропоновано вдосконалення механізму 

збільшення пенсії за віком шляхом усунення закладених законодавцем протиріч 

у п. 1 ст. 26 та п. 2 ч.1 ст. 28 Закону; визначено шляхи підвищення мінімального 

пенсійного забезпечення осіб, які виконують трудову функцію на посадах, 

віднесених до Списків № 1 і № 2; відзначається доцільність введення інституту 

соціальних страхових виплат; обґрунтовано зміни до статей 28 і 54 Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо 

удосконалення розрахунку визначення мінімальної пенсії за віком; вироблено 

новий підхід до визначення вікової межі у пенсійному забезпеченні та 

запропоновано механізм подальшого підвищення пенсійного віку; наведені 

аргументи щодо вдосконалення назви принципів пенсійного забезпечення та 

назви виду пенсії; обґрунтовані пропозиції щодо спрощення набуття 

працівниками страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком (у 

тому числі й пільгових пенсій за віком та пенсій за вислугу років); наведені 

аргументи про обов’язок держави виплачувати пенсію у разі виїзду пенсіонера 

за кордон. 

Аргументовано доцільність створення в сучасних умовах державної 

страхової професійної пенсійної системи. Для ефективного вирішення 

піднятого питання, рекомендовано прийняття Закону України «Про страхове 

професійне пенсійне забезпечення». Запропоновано закріпити перехідний до 

системи професійних пенсій механізм, що забезпечить збереження за особами 

раніше придбаних прав на ці пенсії. Наведені аргументи про виділення в цьому 

Законі окремого блоку для службовців силових структур і осіб, які виконують 

державно значимі функції, рекомендовано поновити спеціальне пенсійне 

забезпечення науково-педагогічним працівникам.  

Акцентовано, що у перспективі визначальним для розвитку пенсійного 

законодавства має стати поетапне поширення загальних правил на всіх без 

винятку громадян, тенденція до зміцнення єдності норм, для цього необхідно 

підіймати рівень загального пенсійного забезпечення. Для досягнення якісного 

врегулювання правовідносин у сфері пенсійного забезпечення, не 

відмовляючись від диференціації необхідно вийти на шлях уніфікації умов 

призначення пенсій, затвердивши єдиний нормативний акт Пенсійний кодекс 

України. Визначено, що пенсійна реформа має здійснюватися на інноваційних і 

системних засадах, перевірених досвідом інших країн та адаптованих до 

українських умов.  

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. Зроблено 

висновок, що в сучасних умовах досягти гідних пенсійних виплат можна тільки 

поєднуючи зусилля роботодавців, працівників і держави, за їх тристоронньої 

спільної участі у фінансуванні пенсійних систем. Саме продуктивне 

впровадження в Україні багаторівневої пенсійної системи дозволить 
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раціонально поєднати демократичні основи та сприятиме забезпеченню 

справедливості у цій сфері. 

 

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.  

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 і диференціації у правовому регулюванні пенсійного забезпечення, 

впливу цих категорій на вдосконалення сучасної пенсійної системи. Основні з 

них такі: 

1. Методологія дослідження взаємодії єдності та 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 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. 

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: 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.  
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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 

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 

і 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 тієї 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 

спеціальних, диференційованих нормах. Пільги спонукають (підштовхують, 

мотивують) певні групи населення чи окремих осіб заради них робити вибір. 
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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 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.  

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 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 і 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-значимі 

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);  
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– 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 

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).  

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 класифікації пенсійного віку на: 

загальний і спеціальний. У свою чергу, спеціальний пенсійний  вік ділиться 
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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 різновидом 

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 вдосконалення 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:  

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. 
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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 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.  

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 
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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 

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 
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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. 

Внесена пропозиція про невідкладне підвищення мінімального пенсійного 

забезпечення особам, які виконують трудову функцію на посадах віднесених до 

Списків № 1 і № 2. Запропоновано механізм такого підвищення.  

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». 

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 



29 

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 

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 осіб, зайнятих певною професійною діяльністю, 

зв'язаною зі шкідливим, важким і небезпечним характером роботи, метою якої є 

забезпечення пенсіями до досягнення загальновстановленого пенсійного віку, а 

також осіб на посадах з особливим характером праці, які виконують державно 

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 

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 
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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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Визначено сутність правових категорій єдність та диференціація, розкрито 

їх взаємодію у правовому регулюванні пенсійного забезпечення. Вперше 

реалізовано дослідження мотивів та цілей диференціації в пенсійному 

забезпеченні  та надані характеристики цих правових категорій. Значну увагу 

сконцентровано на визначенні та характеристиці критеріїв диференціації 

пенсійного забезпечення. Особливу увагу приділено дослідженню 

правоутворюючих юридичних фактів: пенсійному віку і страховому стажу. 

Окреслено орієнтири нової системи пенсійного забезпечення в Україні. 

Детально проаналізовано пенсійне забезпечення окремих категорій працівників 

транспорту, виявлені особливості їх правового регулювання.  

Дисертація містить корисну інформацію для правозастосовчої та 

правотворчої практики в частині дослідження формування соціально-правової 

політики держави у сфері пенсійного забезпечення. Проведено ґрунтовний 

аналіз формування системи пенсійного забезпечення в Україні та визначено 

етапи її становлення. Аргументовано, що цей період складається із 4 етапів.  

Визначено пріоритетні напрямки розвитку пенсійного забезпечення в сучасних 
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соціально-економічних умовах, виявлено тенденції застосування єдності та 

диференціації у пенсійному законодавстві та сформульовані конкретні 

пропозиції щодо його вдосконалення. 

Ключові слова: пенсія, система пенсійного забезпечення, пенсійне 

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

диференціації, спеціальне страхове пенсійне забезпечення, юридичні факти 

(соціальні ризики), страхова професійна пенсійна система, соціально-правова 

політика держави. 

 

АННОТАЦИЯ 

Скоробогатько А.В. Единство и дифференциация правового регулирования 

пенсионного обеспечения в Украине. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 

образования и науки Украины, – Киев, 2020. 

Диссертация является первым в науке права социального обеспечения 

всесторонним и комплексным исследованием актуальных теоретических и 

практических проблем взаимодействия единства и дифференциации в правовом 

регулировании пенсионного обеспечения. На основе анализа существующих 

научных идей, исследования норм пенсионного законодательства и 

особенностей его применения к отдельным категориям лиц раскрыта роль 

единства и дифференциации в регулировании пенсионных правоотношений, 

определено их влияние на формирование новой пенсионной системы Украины. 

В работе определены основные методологические подходы к изучению роли 

единства и дифференциации в пенсионном обеспечении, освещены 

становление, развитие и современное состояние теоретической мысли 

исследования этих правовых категорий. 

Сформулировано определение дифференциации пенсионного обеспечения, 

под которой понимаются различия в правовом регулировании пенсионного 

обеспечения по установленным устойчивым критериям. Это утвержденные 

государством в нормативных актах (по сравнению с общими нормами) 

различия в содержании и объеме прав, которые вытекают из особенностей 

правового статуса субъектов пенсионных отношений и проявляются через 

правовые ограничения и льготы. Определено назначение дифференциации, 

обоснованно, что дифференциация в пенсионном обеспечении проявляется 

через льготы и ограничения в пенсионном обеспечении, правовые льготы 

выполняют стимулирующую, компенсационную и мотивирующую функцию. 

Впервые исследованы мотивы и цели единства и дифференциации в 

пенсионном обеспечении. Значительное внимание сконцентрировано на 

определении и характеристике критериев дифференциации в пенсионном 

обеспечении. 

Сделан вывод, что единство в пенсионном обеспечении (если иметь в виду 

его юридические признаки) характеризуется установлением общих целей и 

задач правового регулирования, общностью юридических способов 
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воздействия на общественные отношения, составляющие предмет 

регулирования, равенством основных прав и обязанностей граждан, единством 

способов их реализации. Единство, являясь одной из важных черт 

современного национального пенсионного обеспечения, проявляется во 

всеобщности и обязательности для всех видов пенсионных отношений и 

означает установление единых условий пенсионного обеспечения для всех 

граждан.  

Осуществлен анализ становления пенсионного обеспечения 

нетрудоспособных лиц в независимой Украине, выделены 4 этапы его 

становления. Определены приоритетные направления развития пенсионного 

обеспечения в современных социально-экономических условиях, выявлены 

тенденции применения единства и дифференциации в пенсионном 

законодательстве и сформулированы конкретные предложения по его 

усовершенствованию. В условиях формирования новой пенсионной системы 

доказана необходимость дальнейшего повышения пенсионного возраста и 

определен механизм его повышения. С целью уточнения и согласования 

понятий, обосновано необходимость унификации отдельных терминов, 

применяемых в нормативных актах. 

Ключевые слова: пенсия, система пенсионного обеспечения, пенсионное 

законодательство, единство и дифференциация, мотивы и цели 

дифференциации, критерии дифференциации, специальное страховое 

пенсионное обеспечение юридические факты (социальные риски), страховая 

профессиональная пенсионная система, социально-правовая политика 

государства. 

 

SUMMARY 

А. Skorobahatko. Unity and differentiation of legal regulation of pension 

insurance in Ukraine. - The manuscript. 

 Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and 

Science of Ukraine. - Kyiv, 2020. 

The dissertation is the first comprehensive and complex research of actual 

theoretical and practical problems of interaction of unity and differentiation in legal 

regulation of pension provision in the science of social security law. 

The main methodological approaches to the study of the role of unity and 

differentiation in pension provision are defined in the work, the formation, 

development and current state of theoretical thought of research of these legal 

categories are covered.  

The essence of the legal categories of unity and differentiation is determined, 

their interaction in the legal regulation of pension provision is revealed. For the first 

time, a study of the motives and goals of differentiation in pension provision and the 

characteristics of these legal categories. Considerable attention is focused on the 

definition and characterization of the criteria for differentiation of pension provision. 

Particular attention is paid to the study of law-making legal facts: retirement age and 

length of service. The guidelines of the new pension system in Ukraine are outlined. 
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The pension provision of certain categories of transport workers is analyzed in detail, 

the peculiarities of their legal regulation are revealed. 

The dissertation contains useful information for law enforcement and law - 

making practice in the part of research of formation of social and legal policy of the 

state in the field of pension provision. A thorough analysis of the formation of the 

pension system in Ukraine is completed and the stages of its formation are identified. 

It is argued that this period consists of 4 stages. The priority directions of 

development of pension provision in modern social and economic conditions are 

defined, tendencies of application of unity and differentiation in the pension 

legislation are revealed and concrete offers concerning its improvement are 

formulated. 

Based on the analysis of existing scientific ideas, study of pension legislation 

and the peculiarities of its application to certain categories of persons formulated 

their own understanding of the essence of the interaction of unity and differentiation 

in the regulation of pensions, the impact of these categories on the pension system is 

identified. 

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

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

insurance pension provision, legal facts (social risks), professional occupational 

pension system, social and legal policy of the state. 

 

 


