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АНОТАЦІЯ 
Сокоринський Ю.В. Доктрина правового регулювання пенсійного 

забезпечення в Україні. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального 

забезпечення. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерства освіти і науки України. Київ, 2019. 

У дисертації комплексно досліджено проблеми правового 

регулювання різних видів пенсійного забезпечення в Україні. Розглянуто 

методи дослідження основ правового регулювання пенсійного 

забезпечення в Україні. З’ясовано генезис правового регулювання 

пенсійного забезпечення в Україні. Розроблено аналіз ретроспективи 

розвитку спеціального пенсійного забезпечення. Виокремлено та 

охарактеризовано значення та особливості спеціального пенсійного 

забезпечення. 

Аргументовано, що епоха Київської Русі характеризувалась 

наступними особливостями: 1) допомога нужденним ще не містила ознак 

пенсійного забезпечення, проте у певній мірі виконувала його роль; 2) 

наведені форми забезпечення потребуючих громадян не можна вважати 

пенсійним забезпеченням у тому розумінні, у якому воно існує на 

сьогодні; 3) пенсійне забезпечення розглядалось як релігійна акція; 4) 

нормативно-правове регулювання пенсійного забезпечення мало 

християнський підтекст, хоча його окрім церковних статутів, становив 

зокрема перший слов’янський закон «Руська правда»; 5) соціальне та 

пенсійне забезпечення не було державним, а являло собою особисту 

милостиню князя, тобто держава ще не була суб’єктом пенсійного 

забезпечення; 6) така милостиня була у певній мірі сліпою, і була 

обумовлена християнського вірою правителя, а також вважалась ним 

самим одним із головних обов’язків керівника держави. 
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Констатовано, що пенсійним забезпеченням є суспільні відносини 

щодо забезпечення окремих категорій населення у випадку настання 

певних соціальних умов, які законодавчо визначені (пенсійний вік, у 

зв’язку з інвалідністю, в разі втрати годувальника, за вислугу років), 

надання щомісячних грошових виплат спеціально уповноваженими 

органами у сфері пенсійного забезпечення за рахунок коштів Пенсійного 

та інших спеціально створених фондів. 

Система пенсійного забезпечення є ключовим механізмом 

ефективного функціонування одного із головних інститутів держави, тобто 

система пенсійного забезпечення і держава взаємопов’язані, без держави 

існування такої системи не можливе, а також без створення певних 

інститутів в середині держави, які покликані на реалізацію норм 

законодавства, не можливе існування будь-якого із рівнів пенсійної 

системи. 

Принцип фінансування видатків на виплату пенсій, надання 

соціальних послуг за рахунок страхових внесків, бюджетних коштів і 

коштів цільових фондів потрібно розкривати через призму існування в 

кожній системі пенсійного забезпечення певного фонду, а також різних 

джерел їх наповнення з яких відповідно і здійснюються видатки певних 

категоріям громадян при настанні різних соціальних обставин. До таких 

фондів можна віднести: Пенсійний фонд України, накопичувальний фонд, 

недержавний пенсійний фонд, державний бюджет тощо.  

Гарантія права на пенсійні виплати полягає у тому, що громадяни 

України претендують на пенсійне забезпечення у разі відповідності 

умовам його отримання. Такі умови визначають із огляду на вік такої 

особи, стаж її роботи, стан здоров’я або ж матеріальний стан особи та її 

сім’ї. Разом з тим, варто враховувати, що, якщо особа одночасно має право 

на кілька різновидів пенсій, наприклад, за віком та по інвалідності, то 

законодавством встановлено, що їй може бути призначено лише один із 
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цих видів пенсій за її вибором. Крім того, особа має право вибору пенсії за 

різними системами пенсійного забезпечення, які існують в Україні. За 

допомогою вищенаведеного в державі забезпечуються соціальні гарантії 

громадян у сфері пенсійного забезпечення. 

Встановлено наукову інтерпретацію системи пенсійного 

забезпечення та її характерні ознаки. Визначено систему принципів і 

гарантій правового регулювання пенсійного забезпечення. Окреслено види 

систем пенсійного страхування. Виділено специфіку спеціального 

пенсійного забезпечення. Приділено увагу видам принципів і гарантій 

спеціального пенсійного забезпечення. З’ясовано зміст форм спеціального 

пенсійного забезпечення. 

В Україні варто не тільки декларувати такі види пенсійного 

забезпечення, як професійне, корпоративне та індивідуальне, які покликані 

забезпечувати отримання особою додаткових пенсійних виплат і 

реалізуються в рамках недержавного пенсійного страхування, а й 

здійснювати практичні заходи, спрямовані на їх реальне функціонування, 

заохочення громадян до участі в таких системах пенсійного страхування, 

надання державних гарантій у сфері недержавного пенсійного 

забезпечення (наприклад, збільшити суму гарантування пенсійних 

накопичувальних вкладів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб). 

Ознаками спеціального пенсійного забезпечення як правового явища 

є наступні: а) спеціальне пенсійне забезпечення – це вид матеріального 

забезпечення; б) спеціальне пенсійне забезпечення встановлюється 

державою (органами, які наділені такою компетенцією); в) спеціальне 

пенсійне забезпечення виражається у формі спеціальної пенсії чи у вигляді 

соціальних послуг; г) спеціальні пенсії надаються лише особам, які 

відповідають спеціальним критеріям: стаж, вік, посада ті інші; д) 

спеціальне пенсійне забезпечення фінансується за рахунок фондів 

(Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування) та Державного 
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бюджету; е) спеціальне пенсійне забезпечення не завжди є головним 

засобом існування для осіб, які мають право на його отримання (мається на 

увазі зайняття науковою, підприємницькою, викладацькою діяльністю та 

іншими, які не мають обмеження щодо віку). 

Основними цілями принципів спеціального пенсійного забезпечення 

є такі: надання пільгового пенсійного забезпечення певним категоріям осіб 

(наприклад, пенсія за вислугу років для службовців органів внутрішніх 

справ або працівників цивільної авіації); захист від втрати постійного 

матеріального забезпечення за настання соціальних ризиків (старості, 

непрацездатності та ін.); забезпечення відповідного співрозмірного рівня 

пенсій із рівнем доходу після завершення трудової функції (для прикладу, 

слід зазначити, що значно вищі пенсійні виплати працівників прокуратури 

при виході на пенсію, аніж у звичайних громадян в такій ситуації); 

надання високого рівня захищеності зазначеному доходу в майбутньому, 

тобто захист від знецінення, враховуючи інфляційні тенденції (наприклад, 

існування можливості перерахунку пенсій військовослужбовців після 

виходу на пенсію). 

На основі аналізу законодавчої дефініції системи недержавного 

пенсійного забезпечення, закріпленої у статті 2 Закону України «Про 

недержавне пенсійне забезпечення», зроблено наступні висновки щодо 

сутності, особливостей та елементного складу недержавного пенсійного 

забезпечення. По-перше, воно є частиною накопичувального пенсійного 

забезпечення, тобто співіснує із іншими елементами пенсійної системи. 

Іншими словами, не можна говорити про недержавне пенсійне 

забезпечення як про певний відособлений інститут, який існує самостійно 

та незалежно від інших інститутів пенсійного забезпечення. Недержавне 

пенсійне забезпечення дозволяє особі додатково забезпечити своє 

існування після виходу на пенсію, окрім того забезпечення, яке надається 

державою у загальнообов’язковому порядку. По-друге, недержавне 
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пенсійне забезпечення характеризується добровільною участю його 

учасників. Це означає, що ніхто не може імперативно схилити особу до 

участі у недержавному пенсійному забезпеченні, яке не має обов’язкового 

характеру та до якого особи залучаються за власною ініціативою. По-

третє, участь у системі недержавного пенсійного забезпечення не 

виключає можливості брати участь у загальнообов’язковому державному 

пенсійному страхуванні. Тобто недержавне пенсійне забезпечення існує 

поряд із загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням та 

доповнює багаторівневу систему пенсійного забезпечення із метою 

поліпшення життя нинішніх та майбутніх пенсіонерів і забезпечення їх 

безбідного існування після завершення трудової діяльності. 

Здійснено характеристику недержавного пенсійного забезпечення. 

Розглянуто особливості та зміст недержавного пенсійного забезпечення. 

Висвітлено зміст видів недержавних пенсійних фондів. Окрему увагу 

приділено визначенню тенденцій подальшого розвитку правового 

регулювання пенсійного забезпечення в Україні.  

Суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення поділено на три 

групи: 1) суб’єкти, які власне складають систему недержавного пенсійного 

забезпечення (недержавні пенсійні фонди, страхові організації, банки); 2) 

суб’єкти, які беруть участі у недержавному пенсійному забезпеченні 

(працівники та роботодавці); 3) суб’єкти, які сприяють функціонуванню 

системи недержавного пенсійного забезпечення (адміністратори пенсійних 

фондів, зберігачі, аудитори, особи, які надають консультаційні та агентські 

послуги). 

Визначено, що окрім основних критеріїв поділу недержавних 

пенсійних фондів (за правовою природою, за структурою управління, за 

доступністю участі фондів) виділити слід наступні: 

а) за критерієм специфіки утворення: 

- недержавні пенсійні фонди, утворені шляхом створення; 
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- недержавні пенсійні фонди, утворені шляхом приєднання чи злиття 

декількох пенсійних фондів одного виду; 

б) за критерієм засновників: 

- недержавні пенсійні фонди, засновником яких є одна чи декілька 

юридичних осіб;  

- недержавні пенсійні фонди, засновником яких є юридична особа-

роботодавець або декілька юридичних осіб-роботодавців, до яких можуть 

приєднуватися роботодавці-платники;  

- недержавні пенсійні фонди, засновником (засновниками) яких є 

об'єднання юридичних осіб-роботодавців, об'єднання фізичних осіб, 

включаючи професійні спілки (об'єднання професійних спілок), або 

фізичні особи, пов'язані за родом їх професійної діяльності (занять); 

в) згідно специфіки адміністрування недержавного пенсійного 

фонду: 

- недержавний пенсійний фонд, у якому адміністрування здійснює 

юридична особа, яка надає професійні послуги з адміністрування 

недержавних пенсійних фондів (професійний адміністратор);  

- недержавний пенсійний фонд, у якому адміністрування здійснює 

юридична особа - одноосібний засновник корпоративного пенсійного 

фонду, який прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування 

такого фонду;  

- недержавний пенсійний фонд, у якому адміністрування здійснює 

компанія з управління активами; 

г) за критерієм управління активами:  

- недержавний пенсійний фонд, у якому управління активами 

здійснюється компанією з управління активами;  

- недержавний пенсійний фонд, у якому управління активами 

здійснюється банком;  
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- недержавний пенсійний фонд, у якому управління активами 

здійснюється Національним банком України;  

- недержавний пенсійний фонд, у якому управління активами 

здійснюється професійним адміністратором, який отримав ліцензію на 

провадження діяльності з управління активами. 

Тенденція збільшення навантаження на працездатне населення через 

поступове старіння населення полягає у тому, що в Україні 

співвідношення працездатного та непрацездатного населення змінюється в 

сторону останнього. Враховуючи, що на сьогодні в Україні повноцінно 

працює лише солідарна система загальнообов'язкового державного 

пенсійного страхування, основний тягар навантаження щодо формування 

бюджету Пенсійного фонду України лягає на меншу частину населення 

держави, а також на Державний бюджет України. Тому, очевидно, що 

подальші зміни до пенсійного законодавства будуть спрямовані на 

зменшення навантаження на працездатне населення та на Державний 

бюджет України. 

Обґрунтовано, що для вирішення проблеми надання переваг у 

пенсійному забезпеченні окремим категоріям громадян доцільно внести 

зміни до даної норми, та сформулювати її наступним чином: «2. Для осіб, 

які досягли віку 65 років, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у 

чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в 

розмірі 40 відсотків середньої заробітної плати за видом економічної 

діяльності, у якій особа пропрацювала більшу частину страхового стажу, 

станом на початок кожного року». Окрім того, функціонування 

накопичувального та недержавного пенсійного забезпечення дозволяє 

оптимізувати розмір пенсійного забезпечення особи. 

Тенденція перетворення ролі держави із забезпечувача населення 

пенсіями, на роль гаранта, регулятора та організатора функціонування 

пенсійної системи по суті окреслює в своєму змісті більшість із виділених 
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нами тенденцій. Вона полягає у тому, що всі подальші зміни до пенсійного 

законодавства України будуть здійснені із метою зменшення ролі держави 

у пенсійному забезпеченню населення. Поступово здійснюється звуження 

функцій держави, та залучення до пенсійної системи недержавних 

елементів для того, щоб розвантажити і без того проблемний Державний 

бюджет України.  

Ключові слова: трудові права, соціальні права, пенсія, пенсійне 

забезпечення, недержавне пенсійне забезпечення, праця, працівник, 

спеціальне пенсійне забезпечення. 

 

ANNOTATION 

 

Sokorinsky Yu.V. The doctrine of legal regulation of pensions in Ukraine. 

– The qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation for the degree of the doctor of legal sciences, speciality 

12.00.05 – labour law; social security law. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 

2019. 

In the thesis the problems of legal regulation of various types of pensions 

in Ukraine are analyzed. Methods of research of the bases of legal regulation of 

pension provision in Ukraine are considered. The genesis of the legal regulation 

of pension provision in Ukraine is revealed. The analysis of retrospective 

development of special pension provision is developed. The importance and 

features of the special pension provision are singled out and characterized. 

It is argued that the era of Kievan Rus was characterized by the following 

features: 1) helping the needy did not yet contain signs of retirement provision, 

but to a certain extent fulfilled its role; 2) the provided forms of provision of the 

needy citizens can not be considered a pension provision in the sense in which it 

exists today; 3) pension provision was considered as a religious action; 4) the 
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legal regulation of retirement provision had a Christian subtext, although, in 

addition to the church statutes, it included, in particular, the first Slavic law 

"Russkaya Pravda"; 5) social and pension provision was not state, but was a 

personal ally of the prince, that is, the state has not yet been the subject of 

pension provision; 6) such alms was to a certain extent blind, and was 

conditioned by the Christian faith of the ruler, and also considered himself one 

of the main responsibilities of the head of state. 

It has been stated that pension provision is a social relationship for the 

provision of certain categories of the population in the event of certain social 

conditions that are legally defined (retirement age, in connection with invalidity, 

in the case of loss of breadwinner, for seniority), the provision of monthly cash 

benefits by specially authorized authorities in the field of pension provision at 

the expense of the Pension and other specially created funds. 

The system of pensions is a key mechanism for the effective functioning 

of one of the main institutions of the state, that is, the system of pensions and the 

state are interconnected, without the state of existence of such a system is 

impossible, as well as without the establishment of certain institutions in the 

middle of the state, which are called for the implementation of the rules of law, 

not possible existence of any of the levels of the pension system. 

The principle of financing expenditures for the payment of pensions, the 

provision of social services at the expense of insurance premiums, budget funds 

and funds of trust funds should be disclosed through the prism of the existence 

of each pension system of a certain fund, as well as various sources of their 

filling, respectively, and spending on certain categories of citizens the 

occurrence of various social circumstances. These funds include: the Pension 

Fund of Ukraine, the accumulation fund, the non-state pension fund, the state 

budget, etc. 

The guarantee of the right to receive pension benefits is that Ukrainian 

citizens claim a retirement benefit if they meet the conditions for their receipt. 
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Such conditions are determined by the age of such person, the length of his 

work, the state of health or the material state of the individual and his family. 

However, it should be borne in mind that if a person is entitled to several types 

of pensions at the same time, for example, according to age and disability, then 

the legislation provides that she can be assigned only one of these types of 

pensions of her choice. In addition, a person has the right to choose a pension 

for different pension systems that exist in Ukraine. With the help of the above, 

the state provides social guarantees for citizens in the field of pensions. 

The scientific interpretation of the pension system and its characteristics 

are established. The system of principles and guarantees of legal regulation of 

pension provision is defined. Types of pension insurance systems are outlined. 

Specifics of special pension provision are highlighted. Attention is paid to the 

types of principles and guarantees of special pension provision. The content of 

forms of special pension provision is found out. 

In Ukraine it is worth not only to declare such types of pensions as 

professional, corporate and individual, which are intended to provide the person 

with additional pension benefits and are implemented within the framework of 

non-state pension insurance, but also to implement practical measures aimed at 

their real functioning, encouraging citizens to participate in such systems of 

pension insurance, provision of state guarantees in the field of non-state pension 

provision (for example, increase the amount of guarantee of pension 

accumulation Deposit Guarantee Fund deposits of natural persons). 

The signs of special pensions as a legal phenomenon are the following: a) 

special pensions are a kind of material support; b) special pension provision is 

established by the state (bodies that have such competence); c) Special pensions 

are expressed in the form of a special pension or social services; d) special 

pensions are granted only to persons who meet specific criteria: seniority, age, 

position, and others; e) Special pensions are funded from the funds (Pension 

Fund of Ukraine, Social Insurance Fund) and the State Budget; (e) Special 
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pensions are not always the main means of subsistence for those entitled to 

receive it (ie, engaging in scientific, entrepreneurial, teaching and other 

activities that do not have age restrictions). 

The main objectives of the special pension provision are: the provision of 

privileged retirement benefits to certain categories of persons (for example, 

long-service pension for civil servants or civil aviation workers); protection 

from the loss of permanent material support for the occurrence of social risks 

(old age, disability, etc.); provision of the appropriate proportional level of 

pensions with the level of income after the termination of the labor function (for 

example, it should be noted that significantly higher pension payments to 

employees of the prosecutor's office when retiring than ordinary citizens in such 

a situation); Providing a high level of protection for the specified income in the 

future, ie protection against impairment, taking into account inflationary trends 

(for example, the possibility of recalculation of retirement pension pensions). 

Based on the analysis of the legal definition of the system of non-state 

pension provision, enshrined in Article 2 of the Law of Ukraine "On non-state 

pension provision", the following conclusions were made regarding the essence, 

features and elemental composition of non-state pension provision. First, it is 

part of accumulative retirement provision, that is, it coexists with other elements 

of the pension system. In other words, we can not talk about non-state pension 

provision as a separate institution that exists independently and independently 

from other pension institutions. Non-state pension provision allows a person to 

provide additional income after retirement, in addition to the provision of the 

state that is compulsory. Secondly, non-state pension provision is characterized 

by the voluntary participation of its participants. This means that nobody can 

imperatively force a person to participate in non-state pension provision, which 

is not mandatory and to which person is involved on its own initiative. Thirdly, 

participation in the system of non-state pension provision does not exclude the 

possibility of participating in compulsory state pension insurance. That is, non-
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state pension provision exists alongside with compulsory state pension insurance 

and complements the multi-level system of pensions in order to improve the 

lives of current and future pensioners and ensure their unconditional existence 

after the completion of their employment. 

Characteristics of non-state pension provision are carried out. Features 

and contents of non-state pension provision are considered. The content of the 

types of non-state pension funds is highlighted. Particular attention is paid to 

determining the trends of further development of the legal regulation of pensions 

in Ukraine. 

Subjects of non-state pension provision are divided into three groups: 1) 

subjects that actually form the system of non-state pension provision (non-state 

pension funds, insurance organizations, banks); 2) subjects participating in non-

state pension provision (workers and employers); 3) subjects contributing to the 

functioning of the system of non-state pension provision (pension fund 

administrators, custodians, auditors, persons providing consulting and agency 

services). 

It is determined that in addition to the main criteria for the division of 

non-state pension funds (according to the legal nature, the structure of 

management, the availability of funds), the following should be distinguished: 

a) by the criterion of the specificity of education: 

- non-state pension funds formed by creation; 

- non-state pension funds, formed by joining or merging several pension 

funds of the same type; 

b) by the criterion of founders: 

- non-state pension funds, the founder of which is one or more legal 

entities; 

- non-state pension funds, the founder of which is a legal entity-employer 

or several legal entities-employers, which may be joined by employers-payers; 
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- non-state pension funds, the founder (founders) of which is an 

association of legal entities-employers, associations of individuals, including 

trade unions (unions of trade unions), or individuals connected by the nature of 

their professional activities ); 

c) in accordance with the specifics of administering a non-state pension 

fund: 

- non-state pension fund, in which administration is carried out by a legal 

entity that provides professional services for administering non-state pension 

funds (professional administrator); 

- non-state pension fund in which the administration is carried out by a 

legal entity - the sole founder of the corporate pension fund, which has made a 

decision on the independent administration of such a fund; 

- non-state pension fund in which the administration is carried out by an 

asset management company; 

d) by the criterion of asset management: 

- a non-state pension fund in which asset management is carried out by an 

asset management company; 

- non-state pension fund in which asset management is carried out by a 

bank; 

- non-state pension fund in which asset management is carried out by the 

National Bank of Ukraine; 

- a non-state pension fund in which asset management is carried out by a 

professional administrator who has received a license to conduct asset 

management activities. 

The tendency to increase the burden on the able-bodied population due to 

the gradual aging of the population is that in Ukraine the ratio of the able-bodied 

and the disadvantaged population is changing towards the latter. Taking into 

account that today only a solidarity system of compulsory state pension 

insurance is fully operational in Ukraine, the main burden of loading the budget 
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of the Pension Fund of Ukraine falls on a smaller part of the population of the 

state, as well as on the State Budget of Ukraine. Therefore, it is obvious that 

further changes to the pension legislation will be aimed at reducing the burden 

on the able-bodied population and on the State Budget of Ukraine. 

It is substantiated that in order to solve the problem of granting benefits in 

the provision of pensions to certain categories of citizens it is expedient to make 

changes to this norm, and to formulate it as follows: "2. For persons under the 

age of 65, the minimum age-based pension is 35 years for men, and for women, 

30 years of insurance is set at 40 percent of the average wage by type of 

economic activity in which the person worked most of the insurance period, as 

of the beginning of each year ". In addition, the functioning of accumulative and 

non-state pension provision allows you to optimize the size of a person's 

pension. 

The tendency of transforming the role of the state from providing the 

population with pensions, on the role of the guarantor, the regulator and the 

organizer of the functioning of the pension system essentially outlines in its 

content most of the trends we have highlighted. It is that all further changes to 

the pension legislation of Ukraine will be implemented in order to reduce the 

role of the state in the provision of pensions to the population. Gradually 

narrowing the functions of the state and attracting non-state elements to the 

pension system in order to unload the already problematic State Budget of 

Ukraine. 

Key words: labor rights, social rights, pension, pension, non-state pension 

provision, labor, employee, special pension provision. 
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ВСТУП 
 

Актуальність теми. Здійснення в Україні системних 

демократичних, соціально орієнтованих перетворень, із урахуванням 

необхідності подолання наслідків воєнних дій, фінансово-економічної 

кризи в нашій державі, постійної трудової міграції працездатного 

населення за кордон, передбачає продовження ефективного реформування 

пенсійного забезпечення як найбільш важливої складової соціального 

забезпечення, а також вирішення усіх наявних на сьогодні у даній сфері 

проблем. Існуюча нормативно-правова база, яка регулює систему 

пенсійного забезпечення, була поступово приведена у відповідність із 

сучасними світовими тенденціями щодо побудови відповідних систем, але 

це не вирішило усіх існуючих проблем пенсійного забезпечення 

населення. 

Довгий час основною проблемою правового регулювання пенсійного 

забезпечення була успадкована з радянської доби солідарна основа, яка є у 

повній мірі неконкурентоспроможною у різних сферах суспільного життя, 

враховуючи сучасні реалії. Втім, в 2003 році в Україні із прийняттям 

Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» 

від 09.07.2003 № 1058-IV була запроваджена трьохрівнева система 

пенсійного забезпечення: перший рівень – солідарна система пенсійного 

страхування, що базується на засадах солідарності і субсидування та 

здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів 

Пенсійного фонду;  другий рівень – накопичувальна система пенсійного 

страхування, заснована 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; третій рівень – система недержавного 
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пенсійного забезпечення, яка полягає у добровільній участі громадян, 

роботодавців та їх об’єднань в формуванні пенсійних накопичень з метою 

отримання громадянами пенсійних виплат на умовах та в порядку, 

передбачених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення. Це 

породило низку нових проблем правового регулювання пенсійного 

забезпечення. По-перше, другий і третій рівні фактично до недавніх пір 

залишались в Україні формально-декларативними. Накопичувальна 

система пенсійного страхування набула запровадження лише з 1 січня 2019 

року із набуттям чинності відповідного положення Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення 

пенсій» від 03.10.2017 № 2148-VIII, а третій рівень - система недержавного 

пенсійного забезпечення так і не набула значного поширення серед 

населення. При цьому, очевидними є тенденції зростання чисельності 

пенсіонерів по відношенню до працюючого населення в силу 

демографічних, військових, соціальних та інших чинників, а також 

складність наповнення бюджету Пенсійного фонду України через низку 

інших типових для нашої держави проблем. 

Тож, актуальність доктрини правового регулювання пенсійного 

забезпечення визначається необхідністю поглибленого вивчення чинних на 

сьогодні проблемних питань у сфері пенсійного забезпечення з метою 

створення надійної і адекватної ринковим умовам системи соціального 

захисту населення.  

Процес здійснення останніх пенсійних реформ в Україні мав 

складний та неоднозначний характер, тому сьогодні у вітчизняній правовій 

літературі спостерігається наукова дискусія щодо його подальшого 

продовження. Специфіка пенсійної системи полягає у тому, що сучасний 

стан її правового регулювання та практика реалізації мають постійно 

реагувати на зміни в політиці, економіці, суспільстві тощо. Тож, сучасні 

соціально-політичні процеси в українському суспільстві та проблеми 
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правового регулювання пенсійного забезпечення спонукають вітчизняну 

науку здійснювати пошук шляхів його удосконалення, які врахують 

актуальні чинники сьогодення. 

Відзначимо вагомий внесок у дослідження правового регулювання 

пенсійного забезпечення в Україні таких науковців, як: С.А. Ачкасова, 

Н.Ю. Баланюк, С.Я. Вавженчук, С.В. Вишновецька, В. С. Венедиктов, С. 

В. Венедиктов, С.В. Дріжчана, М.І. Іншин, Т.А. Калита, А.Г. Корбутяк, 

Н.П. Коробенко, Н.К. Королевська, В.Л. Костюк, Т.В. Кравчук, О.Я. 

Лаврів, Л.І. Лазор, Є.О. Малишко, Л.Ю. Малюга, К.В. Павлюк, Н.В. 

Саінчук, Я.В. Сімутіна, А.В. Скоробагатько, Н.Я. Сокровольська, М.П. 

Стадник, Г.В. Татаренко, О.В. Тищенко, І.О. Федоров, Н.М. Хуторян, С.М. 

Черноус, І.З. Шах, В.О. Швець, В.І. Щербина, М.М. Шумило, М.Я. 

Яструбський тощо. Тобто, у цілому наявність такої великої кількості праць 

свідчить: по-перше, про те, наскільки очевидною є проблематичність 

правового регулювання пенсійного забезпечення; по-друге, дозволяє 

сформувати уявлення необхідності вирішення існуючих проблем 

правового регулювання пенсійного забезпечення. Із іншої сторони, 

кількість існуючих праць не означає втрату актуальності подальших 

досліджень, адже правове регулювання пенсійного забезпечення 

поступово удосконалюється, старі проблеми вирішуються, з’являються 

нові. Тож, подальша розробка комплексу теоретико-практичних проблем 

правового регулювання пенсійного забезпечення, а також формулювання 

законодавчих конструкцій щодо їх вирішення є нагальною. 

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

Дисертація виконана на кафедрі муніципального права та адміністративно-

правових дисциплін Навчально-наукового інституту права ім. 

І. Малиновського Національного університету «Острозька академія» згідно 

з кафедральною темою «Адміністративний метод правового регулювання у 
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фінансових, адміністративних та трудових відносинах», (державний 

реєстраційний номер 0113U001049). 

Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії 

сталого розвитку «Україна–2020», схваленої Указом Президента України 

від 12 січня 2015 року № 5/2015, Стратегії розвитку наукових досліджень 

Національної академії правових наук України на 2016–2020 рр., схваленої 

постановою загальних зборів Національної академії правових наук 

України від 3 березня 2016 року. 

Мета і завдання дослідження. Мета і завдання дослідження. 

Метою дисертаційного дослідження є розробка теоретико-практичних 

пропозицій та рекомендацій щодо вирішення проблем правового 

регулювання пенсійного забезпечення в Україні.  

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно, 

насамперед, виконати наступні завдання: 

− визначити сутність методів дослідження основ правового 

регулювання пенсійного забезпечення в Україні; 

− дослідити генезис правового регулювання пенсійного забезпечення 

в Україні; 

− проаналізувати ретроспективу спеціального пенсійного 

забезпечення в Україні; 

− встановити поняття та ознаки системи пенсійного забезпечення; 

− охарактеризувати принципи, гарантії, мету, завдання та функції 

правового регулювання пенсійного забезпечення; 

− виокремити види систем пенсійного страхування; 

− дослідити поняття, значення та особливості спеціального 

пенсійного забезпечення; 

− визначити принципи та форми спеціального пенсійного 

забезпечення; 
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− проаналізувати сутність і зміст недержавного пенсійного 

забезпечення; 

− здійснити теоретико-правову характеристику видів недержавних 

пенсійних фондів; 

− сформувати проблеми правового регулювання пенсійного 

забезпечення та шляхи їх вирішення; 

− вивести тенденції подальшого розвитку правового регулювання 

пенсійного забезпечення. 

Об’єктом дослідження є система суспільних відносин у сфері 

соціального забезпечення. 

Предметом дослідження є доктрина правового регулювання 

пенсійного забезпечення в Україні. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного 

дослідження складає комплекс сучасних як загальних, галузевих, так і 

спеціальних теоретико-методологічних методів наукового дослідження 

правових явищ та процесів, які мають місце загалом на практиці і 

правовій доктрині зокрема. Так, історичний метод застосовувався при 

визначенні особливостей генезису пенсійного забезпечення й аналізі 

ретроспективи спеціального пенсійного забезпечення на території 

нинішньої України (розділ 1). За допомогою логіко-семантичного 

методу визначено понятійно-категоріальний апарат у роботі (надано 

авторські дефініції понять “пенсія”, “пенсійне забезпечення”, “система 

пенсійного забезпечення”, “гарантії правового регулювання пенсійного 

забезпечення”, “спеціальне пенсійне забезпечення”, “недержавне 

пенсійне забезпечення”). Формально-логічний метод (метод аналізу, 

класифікації, індукції та дедукції) застосовувався при наданні загально-

правової характеристики правової природи системи пенсійного 

забезпечення, а також спеціального та недержавного пенсійного 

забезпечення (розділи 2-4). Формально-догматичний та метод 
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моделювання, системно-структурний метод, метод синтезу та метод 

емпіричного пізнання спостереження застосовувалися під час 

дослідження проблем правового регулювання пенсійного забезпечення 

(п. 5.1), внаслідок чого було виведено законодавчі конструкції щодо їх 

вирішення для оптимізації існуючої практики у вказаній царині. 

Порівняльно-правовий метод застосовувався при співставленні норм та 

положень національного законодавства щодо регулювання пенсійного 

забезпечення, а також розробок провідних фахівців у доктрині 

соціального забезпечення для формування тенденцій подальшого 

розвитку правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні (п. 

5.2). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що 

дисертація є першою спробою комплексно, з використанням сучасних 

методів пізнання, з урахуванням новітніх досягнень науки трудового права 

дослідити теоретико-практичні проблеми правового регулювання 

пенсійного забезпечення та сформувати концептуальні тенденції 

подальшого розвитку правового регулювання пенсійного забезпечення в 

Україні. За результатами дисертаційного дослідження сформульовано 

авторські основні положення, що виносяться на захист і які містять 

елементи наукової новизни. Основними з них є такі: 

вперше:  

– сформовано комплекс тенденцій розвитку правового регулювання 

пенсійного забезпечення, якими названо наступні: 1) тенденція збільшення 

навантаження на працездатне населення через поступове старіння 

населення; 2) тенденція досконалішого впровадження трирівневої 

пенсійної системи; 3) тенденція кодифікації пенсійного законодавства 

шляхом прийняття Пенсійного кодексу України; 4) тенденція скорочення 

витрат держави на утримання пенсіонерів; 5) тенденція зменшення 

кількості сфер, для яких притаманне спеціальне пенсійне забезпечення; 6) 
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тенденція полегшення страхового навантаження на роботодавців; 7) 

тенденція перетворення ролі держави із забезпечувача населення пенсіями, 

на роль гаранта, регулятора та організатора функціонування пенсійної 

системи; 

– запропоновано всеохоплюючу класифікацію систем пенсійного 

страхування: 1) за способом фінансування: солідарні, накопичувальні та 

змішані; 2) за суб’єктним складом або за формою участі: державні, 

недержавні, змішані; 3) за формою участі: обов’язкові, добровільні, 

змішані; 4) за організаційно правовими формами: виробничі, професійні, 

індивідуальні; 5) за кількістю учасників: індивідуальні, колективні; 6) за 

підставою виникнення: на підставі закону, на підставі договору; 7) за 

кількістю рівнів: однорівневі, багаторівневі; 8) за складовими елементами 

пенсійних виплат: базові, додаткові; 9) за територією дії: 

загальнодержавні, локальні. 

– деталізовано роль недержавних пенсійних фондів в недержавному 

пенсійному забезпеченні, а також специфіку їх функціонування, що 

дозволило вирізнити правову природу даного елементу недержавного 

пенсійного забезпечення з-поміж інших елементів: 1) недержавний 

пенсійний фонд функціонує в рамках пенсійної системи; 2) недержавний 

пенсійний фонд створюється у формі юридичної особи, а саме 

непідприємницького товариства; 3) недержавний пенсійний фонд є 

неприбутковою організацією, яка акумулює страхові внески застрахованих 

осіб, не має на меті одержання прибутку та унеможливлює використання 

фондів у комерційних цілях; 4) недержавний пенсійний фонд здійснює 

свою діяльність виключно з метою збору та акумулювання пенсійних 

внесків, втім до його функцій також відноситься здійснення виплат при 

досягненні пенсійного віку чи на вимогу у випадку важливої необхідності, 

адміністрування, управління, обслуговування та убезпечення пенсійних 

активів від впливу зовнішніх і внутрішніх загроз; 5) процедура 
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недержавного пенсійного забезпечення за участі недержавних пенсійних 

фондів немає нічого спільного із продажем послуг фінансового 

забезпечення після настання пенсійного віку; 

– встановлено, що роль страхових компаній в недержавному 

пенсійному забезпеченні характеризується наступною специфікою: 1) 

страхові компанії вступають у недержавне пенсійне забезпечення як 

суб’єкт, що здійснює страхування життя, або як недержавний пенсійний 

фонд; 2) страхові компанії мають можливість здійснювати довічну (більш 

звичну для фізичних осіб і єдино правильну з точки зору суті пенсійного 

забезпечення) виплату пенсій; 3) страховики гарантують мінімальний 

розмір майбутньої пенсії, періодичність виплат, а також весь обсяг 

допомоги, який буде надано сім’ї страхувальника після його смерті; 4) 

страхові компанії надають значно ширше коло послуг, аніж недержавні 

пенсійні фонди та банки; 5) страхові компанії надають значно більше коло 

можливостей щодо інвестування, і відповідно приросту майбутнього 

пенсійного забезпечення; 

– детально окреслено роль банків у недержавному пенсійному 

забезпеченні, а також специфіку їх функціонування, у результаті чого 

визначено таку характеристику: 1) згідно положень чинного 

законодавства, банки є одним із суб’єктів, які беруть участь у формуванні 

пенсійних накопичень з метою отримання громадянами пенсійних виплат 

на умовах та в порядку, передбачених законодавством про недержавне 

пенсійне забезпечення; 2) участь банків в недержавному пенсійному 

забезпеченні є двох аспектною – із однієї сторони, вони є одним із трьох 

рівноправних учасників ринку недержавного пенсійного забезпечення, а із 

іншої сторони вони є зберігачами пенсійних фондів; 3) на сьогодні участь 

банку у правовідносинах недержавного пенсійного забезпечення як 

учасника ринку недержавного пенсійного забезпечення є менш 

розповсюдженою у вітчизняних реаліях, і вони переважно виконують роль 
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зберігачів коштів недержавного пенсійного забезпечення; 4) правове 

регулювання участі банків у недержавному пенсійному забезпеченні 

містить низку прогалин, і як наслідок діяльність даних суб’єктів у багатьох 

моментах врегульовується на загальних умовах – тобто, спеціальне 

нормативно-правове регулювання діяльності банків, як суб’єктів 

недержавного пенсійного забезпечення, відсутнє; 5) гранична сума 

депозитного пенсійного рахунку є порівняно незначною, що не дозволяє 

особам у повній мірі забезпечити безбідну старість, проте із іншої сторони 

- банк гарантує клієнту дохідність, на відміну від недержавних пенсійних 

фондів; 

– визначено, що принципи спеціального пенсійного забезпечення – 

це керівні засади щодо суспільних відносин з обов’язкового, грошового, 

щомісячного, як правило, довічного надання спеціального пенсійного 

забезпечення окремим категоріям осіб у випадках та на умовах, зазначених 

у спеціальному законодавстві, яке має здійснюватися державою та за 

рахунок суспільства з метою забезпечення життя та здоров’я даних 

категорій осіб на рівні соціальних стандартів;  

– розкрито основні завдання, які покладаються на принципи 

спеціального пенсійного забезпечення: 1) вони покликані забезпечувати 

нормальне функціонування системи пенсійного забезпечення як в цілому, 

так і в конкретному її прояві – спеціальному пенсійному забезпеченні; 2) 

матеріальне та соціально-побутове забезпечення громадян окремої 

категорії у разі непрацездатності, незалежно від віку, але зважаючи на 

професійні заслуги; 3) забезпечення прозорості здійснення пенсійного 

забезпечення окремих категорій громадян; 4) поширюють загальноправові 

принципи в сферу спеціального пенсійного забезпечення; 5) підтримка 

соціальної справедливості в даній сфері; 6) допомагають в забезпеченні 

виконання вимог спеціального пенсійного законодавства; 7) забезпечують 

правильну і законну функціональну діяльність основного органу, що 
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здійснює як загальне пенсійне забезпечення, так і спеціальне – Пенсійного 

фонду України; 

– обґрунтовано, що гарантіями правового регулювання пенсійного 

забезпечення є передбачені правовими нормами зобов’язання держави 

надати особі належний соціальний захист у випадку настання певних 

соціальних умов (у зв’язку з настанням пенсійного віку, із інвалідністю, у 

випадку втрати годувальника, за вислугою років) у формі щомісячних 

грошових виплат спеціально уповноваженими органами у сфері 

пенсійного забезпечення за рахунок коштів Пенсійного та інших 

спеціально створених фондів або соціальних послуг, а також встановити 

міру юридичної відповідальності за порушення, недотримання 

законодавства чи порушення основоположних прав та свобод людини і 

громадянина; 

– розкрито комплекс проблем теоретично-практичного характеру 

щодо пенсійного забезпечення в Україні; 

удосконалено:  

– характеристику наступних видів недержавних пенсійних фондів: 

1) недержавного пенсійного фонду, у якому адміністрування здійснює 

юридична особа, яка надає професійні послуги з адміністрування 

недержавних пенсійних фондів (професійний адміністратор); 2) 

недержавного пенсійного фонду, у якому адміністрування здійснює 

юридична особа - одноосібний засновник корпоративного пенсійного 

фонду, який прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування 

такого фонду; 3) недержавного пенсійного фонду, у якому адміністрування 

здійснює компанія з управління активами; 

– поділ недержавних пенсійних фондів за критерієм управління 

активами на такі: 1) недержавний пенсійний фонд, у якому управління 

активами здійснюється компанією з управління активами; 2) недержавний 

пенсійний фонд, у якому управління активами здійснюється банком; 3) 
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недержавний пенсійний фонд, у якому управління активами здійснюється 

Національним банком України; 4) недержавний пенсійний фонд, у якому 

управління активами здійснюється професійним адміністратором, який 

отримав ліцензію на провадження діяльності з управління активами;  

– розуміння змісту спеціальної пенсії, під якою слід розуміти 

пенсійну виплату, що здійснюється щомісячно, яка отримується особою у 

разі наявності особливих заслуг перед державою, інвалідами, у зв’язку 

виконанням державних або суспільно-значимих функцій з метою 

компенсувати втрачений заробіток; 

– трактування системи принципів спеціального пенсійного 

забезпечення – це певна сукупність взаємно обумовлених та 

взаємозалежних принципів, які являють собою керівні ідеї та основи та 

направлені на врегулювання суспільних відносин, які виникають у сфері 

спеціального пенсійного забезпечення щодо окремих категорій громадян; 

– аналіз системи принципів спеціального пенсійного забезпечення, 

яку складають такі елементи: 1) принцип загальності та доступності умов 

реалізації права на отримання спеціальної пенсії (полягає у визначенні 

кола осіб, що мають право на отримання спеціальної пенсії без 

дискримінаційних обмежень та специфічних причин); 2) принцип 

загальнообов’язкового соціального страхування або сплати страхових 

внесків на обов’язкове державне пенсійне забезпечення (принцип, що 

створений для нормального функціонування накопичувальної системи 

пенсійного забезпечення); 3) принцип багатоманітності видів спеціального 

пенсійного забезпечення (вказує на можливість отримання різних видів 

пенсій, зважаючи на відповідні факти і обставини: пенсії за віком, по 

інвалідності, за вислугу років, у зв’язку із втратою годувальника); 

4) принцип надання спеціального пенсійного забезпечення, як правило, 

довічно у грошовій формі шляхом щомісячних виплат, що не 

оподатковуються (означає постійну матеріальну підтримку особи, яка 
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вийшла на пенсію, для нормального проживання у суспільстві); 5) принцип 

права вибору спеціальних пенсійних виплат та об’єднання пенсійного 

забезпечення з іншими соціальними виплатами (полягає у можливості 

вільного вибору системи спеціального пенсійного забезпечення та 

отримання додаткових надбавок у зв’язку з переліченими у законодавстві 

обставинами); 6) принцип здійснення спеціального пенсійного 

забезпечення за рахунок державних коштів, що формуються у відповідних 

фондах (вказує на функціонування та діяльність спеціального органу 

державної влади, а також на джерела формування коштів для фондів 

пенсійного забезпечення); 7) принцип солідарності поколінь та 

паритетності у спеціальному пенсійному забезпеченні (полягає у 

налагодженні «зв’язку» між працюючими особами і нинішніми 

пенсіонерами); 8) принцип індексації розміру спеціальних пенсій 

відповідно до зростання споживчих цін (полягає у можливості 

перерахунку пенсій, зважаючи на соціально-суспільні ризик (підвищення 

заробітної плати у працюючих та ріст цін на споживчому ринку); 

– обґрунтування, що прийняття Пенсійного кодексу України у тій 

формі, яка була передбачена проектом № 4290а від 16.07.2014 дозволило б 

вирішити одразу комплекс проблем, пов’язаних із пенсійним 

забезпеченням: 1) об’єднати норми усього масиву нормативно-правових 

актів, що врегульовують функціонування пенсійної системи України; 2) 

вирішити проблему надання переваг у пенсійному забезпеченні окремим 

категоріям громадян; 3) зробити більш справедливими розміри мінімальної 

та максимальної пенсії; 4) полегшити розуміння громадянами сутність 

чинної пенсійної системи України; 

– твердження про те, що накопичувальна система пенсійного 

страхування покликана забезпечити отримання особою додаткової пенсії, 

що буде прямо залежати від розміру страхових внесків. У такий спосіб 

держава заохочує працівників потурбуватись про своє майбутнє шляхом 
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здійснення відповідних відрахувань, які в подальшому інвестуються в 

економіку цієї країни. Тобто таку форму співпраці обирають країни із 

стабільною економікою, які налаштовані побудувати систему пенсійного 

страхування на взаємовигідних умовах; 

– пропозиції законодавчих конструкцій щодо вдосконалення 

правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні; 

дістали подальшого розвитку:  

– твердження про те, що пенсійне забезпечення – це суспільні 

відносини щодо належного матеріального забезпечення окремих категорій 

населення, у випадку настання певних соціальних умов, які законодавчо 

визначені (пенсійний вік, у зв'язку з інвалідністю, в разі втрати 

годувальника, за вислугу років тощо), шляхом надання щомісячних 

грошових виплат спеціально уповноваженими органами у сфері 

пенсійного забезпечення за рахунок коштів Пенсійного та інших 

спеціально створених фондів; 

– аналіз змісту загальноправових принципів правового регулювання 

пенсійного забезпечення, зокрема таких: принцип законності, принцип 

єдності прав та обов’язків суб’єктів суспільних відносин; принцип 

гарантованості прав і свобод громадян; принцип відповідальності та 

принцип пріоритетності міжнародних норм над національними; 

– положення про те, що ознаками форм спеціального пенсійного 

забезпечення є: 1) наявність спеціального законодавства; 2) обов’язковість 

їх надання зі сторони держави; 3) наявність законодавчо визначених 

юридичних фактів, як підстав виникнення відповідних правовідносин; 4) 

фінансування з різних фондів та бюджетів, залежно від форми 

відповідного забезпечення; 5) наявність визначеного законом спеціального 

трудового стажу на окремих роботах або посадах; 

– аргументація, що у часи СРСР спеціальні пенсії виконували 

функцію соціальної допомоги для певних категорій громадян (учених, 
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інвалідів, солдатів та їх родин), які не мали інших засобів для існування. 

Такі чинники, як освіта, стаж, вік, кваліфікація, соціально-професійні 

навички, не брались до уваги при встановленні пенсій. Попередній 

заробіток та наявність трудової участі не відігравали ніякої ролі при 

отриманні пенсій, тому що аж занадто загрозливою була соціально-

економічна обстановка в Україні; 

– арґументація, що Пенсійний кодекс України дозволив би 

систематизувати всі форми спеціального пенсійного забезпечення. 

Прийняттям зазначеного нормативного акту законодавець забезпечить 

встановлення справедливої залежності між розміром пенсійної виплати та 

тривалістю страхового стажу; впорядкування системи призначення 

спеціальних та пільгових пенсій у відповідності до принципу рівності всіх 

перед законом; фінансову стабільність пенсійної системи; конституційний 

рівень пенсійних виплат і дотримання положень Європейського кодексу 

соціального забезпечення; розширення напрямків інвестування пенсійних 

активів, а також збільшення обсягу високоякісних інструментів 

інвестування; запровадження міжнародних стандартів інвестиційної 

діяльності та звітності для суб’єктів системи пенсійного страхування; 

– деталізація, що у державних системах пенсійного страхування 

питанням акумуляції та розподілу коштів займається спеціально створений 

орган із відповідною компетенцією. Страхові внески сплачуються у 

спеціальний фонд, дефіцит якого потривається державою. Недержавні 

системи пенсійного страхування побудовані на приватних засадах, тобто 

кошти перебувають в управлінні суб’єктів приватного сектору. Участь в 

системі недержавного пенсійного страхування базується на договірних 

засадах. Проте держава здійснює жорсткий контроль та ліцензування 

діяльності таких суб’єктів. Змішана система містить елементи як 

державного, так і недержавного пенсійного страхування; 
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– обґрунтовання, що принцип державних гарантій реалізації 

застрахованими особами своїх прав, передбачених законом, за своїм 

юридичним змістом та правовою природою схожий до загальногалузевого 

принципу гарантованості прав і свобод людини і громадянина. На державу 

покладається обов’язок щодо гарантування та надання кожній особі 

певних прав у сфері пенсійного забезпечення, а такі права не можуть бути 

звужені чи скасовані у випадку внесення певних змін до законодавства. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені в дисертації висновки і пропозиції можуть бути використані: 

– у науково-дослідній сфері – для подальших загальних і спеціальних 

наукових досліджень теоретичних та практичних проблем правового 

регулювання пенсійного забезпечення; 

– у правотворчості – при перегляді та вдосконаленні положень 

чинного Кодексу законів про працю, Закону України «Про пенсійне 

забезпечення», доопрацюванні проекту Трудового кодексу України; 

– у правозастосовній діяльності – результати дослідження 

сприятимуть вдосконаленню практики застосування норм чинного 

законодавства щодо пенсійного забезпечення; 

– у навчальному процесі – тези, положення, висновки, пропозиції, 

зроблені в дисертації, можуть бути використані у процесі наукових 

конференцій та диспутів, під час вивчення таких наукових дисциплін, як 

«Соціальне забезпечення в Україні», «Проблеми соціального 

забезпечення в Україні», «Державна служба», у вищих юридичних 

закладах освіти, при підготовці лекційних та семінарських занять, у 

науково-дослідній роботі студентів, слухачів та курсантів, при розробці 

методичних рекомендацій, у процесі підготовки робочих програм та 

планів, підручників, навчальної та прикладної літератури. 
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Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем 

самостійно, усі сформульовані в ній положення і висновки отримані 

дисертантом особисто. Усі наукові публікації є одноосібними. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки 

обговорювались на кафедрі трудового права та права соціального 

забезпечення, а також були оприлюднені на всеукраїнських та міжнародних 

конференціях: «Актуальні проблеми правового регулювання економічної 

безпеки (Присвячена 80-ти річному ювілею професора кафедри економіко-

правових дисциплін Кухаренка Володимира Дмитровича)» (м. Київ, 2 

жовтня 2013 р.), «Права людини в умовах сучасного державотворення: 

теоретичні і практичні аспекти» (м. Дніпропетровськ, 22–23 листопада 2013 

р.), «Право: історія, теорія, практика» (м. Львів, 14–15 березня 2014 р.), 

«Дотримання прав людини: Сучасний стан правового регулювання та 

перспективи його вдосконалення» (м. Київ, 5 березня 2015 р.), «Пріоритетні 

проблеми юридичної науки: сучасний стан та перспективи вдосконалення» 

(м. Київ, 18–19 червня 2015 р.), «Пріоритетні проблеми реформування 

системи законодавства України» (м. Київ, 23–24 липня 2015 р.), «Актуальні 

проблеми сучасного правознавства» (м. Київ, 28–29 січня 2016 р.), 

«Проблеми теорії права і практики правореалізації на шляху України до 

ЄС» (м. Київ, 25–26 лютого 2016 р.), «Теорія і практика розвитку правових 

інститутів» (м. Київ, 10–11 березня 2016 р.), «Актуальні проблеми 

реформування системи законодавства України» (м. Запоріжжя, 27–28 січня 

2017 р.), «Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України» 

(м. Львів, 27–28 січня 2017 р.). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення в одноосібній монографії, шістнадцятьох статтях, 

опублікованих у наукових фахових виданнях України, шістьох статтях – у 
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наукових виданнях іншої держави, а також у восьми тезах доповідей і 

повідомлень на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із анотації, 

вступу, п’яти розділів, що логічно поєднані у 15 підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел, додатку. Загальний обсяг дисертації 

становить 479 сторінки. Список використаних джерел складається із 369 

найменувань і займає 39 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ 
 
1.1 Методи дослідження основ правового регулювання 

пенсійного забезпечення в Україні 

 

Методологія виступає фундаментальною основою наукового 

пізнання будь-якого правового питання. Її базові складові – методи – 

використовуються з метою вирішення чітко поставленої наукової задачі. 

Це, відповідно, сприяє отриманню необхідного результату у вигляді 

новизни в контексті досліджуваної проблематики. Таким чином, щоб 

створити ґрунтовну роботу, слід звернутись до методологічних основ 

дослідження правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні. 

Методологічна основа правового регулювання пенсійного 

забезпечення в Україні досліджувалася недостатньо, і її аналіз був дещо 

поверховим. Незважаючи на це, окремі вчені у тій чи іншій мірі торкалися 

даного питання. Серед них варто назвати таких, як Н.Б. Болотіна, М.І. 

Іншин, Ю.В. Іщенко, О.Т. Панасюк, О.В. Петришин, С.М. Прилипко, С.М. 

Серьогін, А.М. Слюсар, В.П. Тимощук, М.М. Шумило, О.М. Ярошенко та 

інші. Відповідно, необхідністю заповнення доктринальної прогалини й 

обумовлюється актуальність зазначеної тематики. 

Будь-яка соціальна практика за своєю суттю є нескінченним 

«кругообігом» цілей, засобів і результатів. Категорія «засіб» позначає ті 

явища, які використовує суб’єкт як «посередників» між ідеальною (уявної) 

моделлю, тобто метою, і реальним практичним результатом. Отже, 

категорія «засіб» несе у своєму змісті уявлення і про мету, і про майбутній 

результат. Поняття «ціль» та «результат» завжди містять у собі певну 

інформацію про засоби, способи своєї реалізації [1, c. 45-46]. 
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Юридична методологія вирішує завдання вдосконалення і 

раціоналізаціі ̈наукової діяльності вчених-юристів, часом виходячи за межі 

філософії права, хоч і спираючись на розроблені нею світоглядні й 

загальнометодологічні орієнтири. Поряд з цим, юридична методологія 

виявляє смисл наукової діяльності в правознавстві, її взаємозв’язки з 

іншими сферами діяльності, розглядає юридичну науку з позиції практики, 

соціуму, цивілізації, культури, людини. Теорії і вчення, зазначені вище, 

мають різний ступінь розробленості й довершеності, широти, 

охоплюваності, конструктивності, що надає можливість диференціювати 

методологію на загальнофілософську, загальнонаукову, методологію 

міжгалузевої науки, методологію окремих наук [2]. Відповідно, виходячи 

із загального концептуального розуміння сутності вказаного явища, ми 

будемо розкривати специфіку дослідження правового регулювання 

пенсійного забезпечення крізь призму методології юридичної науки 

(методологію юриспруденції). 

Методологія юриспруденції є однією із складових сучасного 

гуманітарного знання. У той же час, методологія юриспруденції має свою 

специфіку, що визначається її завданнями та сферою застосування, а також 

процесами в царині правової реальності, котрі зумовлюють необхідність 

розробки відповідних пізнавальних стратегій. Методологія юриспруденції 

є складовою гуманітарної сфери тому, що царина методів, прийомів, 

підходів, парадигм та інших засобів пізнання є завжди сферою філософії, а 

відповідно до пізнавальних потреб юриспруденції – складовою філософії 

права. Також не можна не погодитися з твердженням про те, що 

методологія юридичної науки набуває нині (як, до речі, і завжди) за часів 

існування державно упорядкованого суспільства значної культурної 

цінності і має для сучасного суспільного руху більше значення, ніж навіть 

відкриття природничо-наукового характеру. Вона безпосередньо зачіпає 

потреби та інтереси людей, на які державні рішення спрямовані [3, c. 25]. 
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Отже, відзначені інтереси повинні бути своєчасно відображені у 

державних рішеннях, які приймаються та реалізовуються відповідними 

уповноваженими на те особами.  

О.Ф. Скакун визначає методологію теорії держави і права як систему 

концептуально-теоретичних підходів (методів) до явищ держави і права, 

що реалізовані на основі знань про закономірності їх застосування за 

допомогою сукупності юридичних понять і категорій. У той же час, 

українська дослідниця не надає розгорнуту характеристику цього поняття, 

обмежуючись визначенням змістового наповнення трьох його 

компонентів: антропологічного, аксіологічного та системного підходу 

(методу) [4, 

c. 29-32]. Як вбачається з вищенаведеного, вчена співвідносить підхід та 

метод як два однакові поняття, що є не цілком коректним, адже їх правова 

природа має різний характер. Метод вживається як інструмент, щось 

локальне відносно невеликого об’єму опрацювання чітко визначеної 

наукової задачі, а підхід більше стосується загального аналізу усієї 

сукупності питань і може містити в собі кілька методів. Тобто «метод» – 

вужча категорія по відношенню до поняття «підхід». 

Методологія юриспруденції є результатом дискурсу, в межах якого 

здійснюється процес взаємодії різноманітних когнітивних стратегій 

осягнення права, визначаються фундаментальні методологічні засади його 

пізнання. Вона є єдністю трьох взаємозалежних частин – доктринально-

ідеологічної, стратегічної та інструментальної. Першу з цих частин можна 

розглядати як парадигму дослідницького бачення права, тобто тип 

праворозуміння. Друга являє собою царину підходів, що обумовлюють 

загальну спрямованість дослідження права, вибір стратегії його осягнення. 

Третя частина є системою когнітивних практик, своєрідним набором 

методологічних інструментів у виробництві знань про право. 

Інструментальна частина методології юриспруденції свідомо залишає поза 
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увагою питання про сенс і призначення права, відповідність його нормам 

моралі; вона намагається бути нейтральною щодо ціннісного наповнення 

права. Разом з тим, методологія юриспруденції в цілому як єдність 

доктринально-ідеологічної, стратегічної і інструментальної частин не є 

нейтральною щодо цінностей, які закладаються в основу образу права [5, с. 

21]. 

Для правильного застосування методологічних основ дослідження 

правового регулювання пенсійного забезпечення потрібно детально 

вивчити питання стосовно того, що становить собою поняття «метод». 

Метод є способом пізнання та практичного перетворення реальноі ̈

дійсності, системою прийомів та принципів, що регулює практичну та 

пізнавальну діяльність людей (суб’єктів). Основна функція методу полягає 

у внутрішній організації і регулюванні процесу пізнання або практичного 

перетворення того чи іншого об’єкта. Якщо метод обрано правильно, то 

він дисциплінує пошук істини, дозволяє рухатися коротким шляхом, 

економлячи сили та час [6, с.21]. Таким чином, можна резюмувати, що 

система взаємоузгоджених методів наукового дослідження є методологією 

наукового пізнання. 

Найбільш повно тлумачення методу висвітлив Р. Лукач, 

посилаючись на три його розуміння. По-перше, у вузькому значенні термін 

«метод» використовується для позначення дії, акту, у результаті якого 

досягається мета, а також виду та засобу виконання такої дії. По-друге, 

методом називається більш широка сукупність дій, ніж та, що 

безпосередньо потрібна для досягнення певної мети. По-третє, методом 

називають ще два різновиди дій, які передують тим, за допомогою яких 

досягається мета. Їх визначають як акти пізнання того, що необхідно 

зробити для досягнення цілі, або акти вивчення методу досягнення мети. 

Іншим різновидом є акти планування тих дій, які необхідно здійснити для 

досягнення мети. Ще їх можна назвати актами планування використання 
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методу в вузькому розумінні цього слова. З точки зору Р. Лукача, це 

розширене розуміння поняття «метод» не є загальноприйнятим. Він 

вважає, що слід додержуватись більш вузького значення слова та називати 

методом тільки ті дії, котрі потрібні для того, щоб безпосередньо досягти 

мети. Крім того, Р. Лукач стверджує, що існує також ще одне значення 

терміна «метод», який позначає попередні знання про предмет – сферу 

використання методу як акту пізнання чи практичної діяльності людини. 

Адже в реальному житті людина починає осягнення предмета пізнання чи 

практичної діяльності, вже маючи або попереднє знання про цей предмет, 

або знання, що лише непрямо відносяться до нього [7, c. 33-34]. Тому 

метод формує стратегічний орієнтир щодо концептуального розуміння 

структури викладу матеріалу для отримання наукової новизни, яка 

міститиме в собі детально визначену ідею, що становитиме цінність як для 

правової доктрини, так і для практичної діяльності.  

Тому важливо з’ясувати, які саме методи застосовувалися іншими 

вченими, котрі досліджували в тій чи іншій мірі пов’язані проблематики 

щодо сфери пенсійного забезпечення.  

При вивченні та проведенні порівняльного аналізу наукових 

концепцій національних моделей соціального захисту та існуючих систем 

пенсійного забезпечення Ю.Ю. Діденко використано загальнонаукові 

методи дослідження, а саме: методи системного та порівняльного аналізу. 

Для узагальнення моделей пенсійних систем та досвіду реформування 

пенсійного забезпечення застосовано методи порівняння і узагальнення. 

Для обґрунтування необхідності реформування системи пенсійного 

забезпечення в Україні та розробки прогнозної оцінки соціально-

економічних наслідків реформи пенсійного забезпечення використано 

логічне моделювання та логічний аналіз. Системний, статистичний і 

порівняльний аналіз дозволив зібрати та узагальнити статистичні дані, що 

пов’язують соціальні параметри з розмірами пенсійних накопичень та 
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виплат. При розробці економіко-математичної моделі, що пов’язує 

соціальні параметри з розмірами пенсійних накопичень та виплат, 

використовувалися економіко-математичні методи і моделювання [8, с. 3-

4]. 

Іншим автором-економістом О.Є. Буряченко при опрацюванні 

економічних та історичних основ пенсійної системи в Україні було 

застосовано такі методи дослідження: метод комплексного аналізу (для 

забезпечення цілісності вивчення предмета дослідження); системно-

структурний та логіко-семантичний методи аналізу (для дослідження 

сутності понять «пенсія», «пенсійна система», «пенсійне забезпечення», 

«пенсійне страхування» та аналізу структури пенсійної системи); методи 

порівняння та узагальнення (у процесі формування теоретичної бази 

дослідження на основі аналізу зарубіжного досвіду, дослідження та оцінки 

показників розвитку пенсійноі ̈ системи України); метод структурно-

функціонального аналізу (для дослідження інституціональної 

інфраструктури пенсійноі ̈ системи); метод морфологічного аналізу і 

моделювання (при розробці інституціональноі ̈ матриці і морфологічної 

моделі пенсійної системи); пошуково-бібліографічний метод (для 

систематизації електронних та друкованих джерел за тематикою 

дослідження); метод історіографічного аналізу (для узагальнення 

інформаціі ̈ з метою опрацювання історико-культурних традицій у сфері 

пенсійного забезпечення, оцінювання його стану та визначення напрямів 

подальшого розвитку); метод абстрактно-логічного аналізу (для 

узагальнення результатів дослідження та вироблення рекомендацій щодо 

розвитку пенсіин̆оі ̈ системи України) [9, с. 7-8]. Таким чином, можна 

констатувати, що науковцем для вирішення наукових задач 

використовувалася сукупність філософських і спеціально-наукових 

методів, що й дозволило широко розкрити досліджувану категорію. 
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О.М. Соломка при вивченні міжнародного досвіду та проведенні 

порівняльного аналізу наукових концепцій національних моделей 

соціального захисту і пенсійного забезпечення використав загальнонаукові 

методи дослідження, а саме: методи порівняння і узагальнення. Для 

з’ясування стану законодавчого забезпечення функціонування пенсійної 

системи здобувачем застосований системний аналіз чинних національних 

та міжнародних нормативних документів. З метою наочної демонстрації 

сучасного стану та початкових результатів реформування пенсійного 

забезпечення в Україні були застосовані графічний та табличний методи. 

Для зібрання та узагальнення статистичних даних, що пов’язують 

соціальні параметри з розміром пенсійних виплат різних рівнів, 

використовувався системний, статистичний та порівняльний аналіз. 

Соціологічні дослідження дали змогу визначити рівень поінформованості 

широких верств населення про пенсійну реформу та стан розвитку 

недержавного пенсійного забезпечення. Для оцінки фінансового стану 

пенсійних перетворень в Україні за різних умов використано методи 

економіко-математичного та багатофакторного прогнозування. Методи 

абстрактно-логічного аналізу та експертної оцінки дозволили узагальнити 

результати дослідження та підготовки рекомендацій щодо вдосконалення 

практики реформування пенсійної системи [10, с. 3]. Автором, зокрема, 

зазначається, що найбільш розповсюдженим методом управління ризиками 

є пенсійне страхування як різновид соціального страхування, що 

займається питаннями захисту від специфічного виду соціально-

економічного ризику – втрати працездатності в результаті настання 

старості, інвалідності або втрати годувальника. Тому завдання системи 

пенсійного забезпечення полягає у акумулюванні соціально-економічних 

ризиків шляхом їхнього страхування та амортизації [10, с. 4]. Деталізація 

методів по пенсійному забезпеченню в економічній науці відрізняється за 

своїм характером від правової (у контексті спеціально-наукових методів), 
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оскільки основна увага приділяється розрахункам та обчисленню різних 

категорій. 

Переходячи до правників, варто відмітити, що В.В. Фещук за основу 

брав категорію «підхід», ототожнюючи її із методом. Ґрунтуючись на 

гносеологічному підході, автор використовував український і зарубіжний 

теоретичний та практичний досвід правової й економічної науки, який 

викладено в науково-практичній літературі. Базовою методологічною 

основою проведення дисертаційного дослідження є системний аналіз, що 

обґрунтовує взаємозв’язок та взаємообумовленість усіх соціальних 

процесів і суспільних явищ, зокрема тих, що виникають із приводу 

правового регулювання відносин стосовно розподілу (перерозподілу) та 

використання коштів накопичувальних пенсійних фондів. За допомогою 

спеціально-юридичного методу було досліджено правову природу 

пенсійного страхування, вивчено зміст та сутність суспільних 

правовідносин у сфері пенсійного забезпечення, опрацьовано емпіричний 

економіко-правовий матеріал (підрозділи 1.1, 1.3, 2.2, 2.3, 3.3). Важливу 

роль цей метод відіграв при ґрунтовному аналізі окремих законодавчих 

положень і норм, що регулюють здійснення пенсійного страхування різних 

видів (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3, 3.3). За допомогою історико-правового 

методу проаналізовано генезис правового регулювання різних видів 

пенсійного забезпечення та особливості етапів становлення їх системи 

(підрозділи 1.1, 1.2). Порівняльно-правовий метод було застосовано при 

аналізі законодавства зарубіжних країн, міжнародних джерел правових 

основ деяких видів пенсійних схем, міжнародних стандартів у цій сфері та 

співставленні їх із принципами і стандартами, закріпленими в 

українському законодавстві (підрозділи 1.1, 2.3, 3.2) [11, с. 9-10].  

Методологічну основу дисертаційного дослідження М.М. Шумила 

складає діалектичний метод пізнання правових явищ, який дозволив 

вирішити поставлені завдання правового регулювання пенсійного 
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забезпечення державних службовців у їх розвитку та взаємодії. 

Формально-логічний метод відіграв значну роль у визначенні загальних 

ознак та специфічних рис окремих видів пенсійного забезпечення 

державних службовців, а також у виявленні суперечностей у 

термінологічному апараті пенсійного забезпечення та допоміг 

сформулювати висновки і рекомендації. Історико-правовий метод дав 

змогу показати розвиток теорії та практики з питань пенсійного 

забезпечення державних службовців, визначити причини та час 

виникнення пенсійних правовідносини. Метод нормативно-порівняльного 

аналізу у процесі вивчення вітчизняного пенсійного законодавства України 

та законодавства країн СНД, Центральної, Східної і Західної Європи дав 

можливість порівняти схожі об’єкти пізнання. За допомогою логіко-

семантичного методу вдосконалено понятійний апарат. Метод системного 

аналізу правових явищ застосовано при дослідженні структурних 

елементів матеріальних, процедурних та процесуальних правовідносин з 

пенсійного забезпечення державних службовців. У процесі розробки 

дефініцій правових понять застосовувався метод абстрагування та 

узагальнення. Формально-юридичний метод сприяв формулюванню змісту 

нових та удосконаленню чинних правових норм. Конкретно-соціологічний 

метод збору, узагальнення та аналізу інформації використаний з метою 

виявлення актуальних проблем, які існують або будуть існувати у 

найближчому часі в пенсійному забезпеченні державних службовців [12, с. 

5-6]. Отже, науковцем виконано значний об’єм роботи, що і дозволило 

виявити значну кількість вагомих для правової доктрини питань. 

Щодо наукової роботи Г.В. Татаренко, то варто відмітити, що метод 

історичного аналізу використовувався при дослідженні процесу правового 

становлення трирівневої системи пенсійного забезпечення, інтеграції 

законодавства України до системи міжнародного законодавства про 

соціальне забезпечення, трудового та цивільного законодавства 
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(підрозділи 1.1, 1.2, 1.3). Порівняльний метод був використаний при 

аналізі чинного законодавства України та законодавства УРСР, СРСР, а 

також законодавства окремих зарубіжних держав та міжнародного 

законодавства (підрозділи 1.1, 2.1, 2.3). За допомогою соціологічного 

методу проводилося дослідження демографічних підстав проведення 

реформи пенсійного забезпечення (підрозділи 1.3, 2.1, 2.2, 2.3). 

Формально-логічний метод використовувався для визначення змісту та 

формулювання дефініцій таких правових категорій: «договір у сфері 

пенсійного забезпечення», «істотні умови договору у сфері пенсійного 

забезпечення» (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5). Системно-структурний 

метод застосований для розкриття змісту пенсійної правосуб’єктності 

учасника системи недержавного пенсійного забезпечення як елемента його 

правового статусу (підрозділи 1.3, 2.2, 2.3) [13, с. 6]. 

А.В. Скоробагатько у своїй науковій роботі також використав низку 

різноманітних методів. Діалектичний метод дозволив розглянути 

поставлені автором проблеми пенсійного забезпечення наукових 

працівників у іх̈ розвитку та взаємозв’язку. Застосування історичного 

методу в дисертаційному дослідженні дало змогу прослідкувати розвиток 

законодавства про пенсійне забезпечення наукових працівників. 

Формально-логічний метод сприяв виявленню суперечливості у 

понятійному апараті пенсійного забезпечення наукових кадрів та допоміг 

сформулювати висновки і рекомендації, які ґрунтуються на таких 

принципах логіки, як визначеність, послідовність і несуперечливість 

суджень. Метод аналізу і синтезу використовувався при дослідженні 

питань підстав та умов пенсійного забезпечення працівників науки; 

абстрагування та узагальнення – у процесі розробки дефініцій наступних 

правових понять та категорій: «науковий працівник», «пенсійні 

правовідносини», «науковий страховий стаж», «наукова пенсія»; 

формально-юридичний – при формулюванні нових правових норм і 
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удосконаленні вже існуючих тощо. У дисертації використаний також 

метод нормативно-порівняльного аналізу як внутрішнього пенсійного 

законодавства України, так і міжнародно-правових норм, що регулюють 

питання пенсійного забезпечення наукових працівників. Це дозволило 

автору всебічно і критично оцінити законодавство щодо пенсійного 

забезпечення працівників науки та запропонувати пропозиції щодо його 

удосконалення [14, с. 2-3].  

Методологічну основу дослідження окремого аспекту пенсійного 

забезпечення, а саме пенсійного забезпечення у разі втрати годувальника у 

солідарній пенсійній системі України, складає діалектичний метод 

пізнання правових явищ, який дав змогу вирішити поставлені завдання 

правового регулювання пенсійного забезпечення у разі втрати 

годувальника у іх̈ розвитку та взаємодії. Метод нормативно-порівняльного 

аналізу застосовувався у процесі вивчення вітчизняного пенсійного 

законодавства України, міжнародно-правових норм та законодавств країн 

Євросоюзу, країн постсоціалістичного табору, а також країн-учасниць 

СНД. Метод системного аналізу правових явищ було використано при 

дослідженні структурних елементів матеріальних та процедурних 

правовідносин по пенсійному забезпеченню у разі втрати годувальника. 

Формально-логічний метод пізнання сприяв виявленню суперечностей у 

деяких теоріях науки права соціального забезпечення. Запропонована 

класифікація процедурних правовідносин по пенсійному забезпеченню у 

разі втрати годувальника ґрунтується на методі системно-структурного 

аналізу. У процесі розроблення дефініцій правових понять застосовувався 

метод абстрагування та узагальнення. Формально-юридичнии ̆ метод було 

використано при формулюванні нових, аналізі змісту та удосконаленні 

чинних правових норм [15, с. 3].  

Крім того, історичний і діалектичний методи дали змогу 

проаналізувати розвиток законодавства про пенсійне забезпечення та 
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пенсійне страхування; порівняльно-правовий метод дослідження 

застосовано при визначенні специфіки правового регулювання пенсійного 

забезпечення в міжнародній практиці, що дало можливість зробити 

узагальнення і визначити напрямки вдосконалення вітчизняного 

законодавства в цій сфері. Методи абстрагування та узагальнення  сприяли 

розробці дефініцій різних правових понять і категорій («страховий стаж», 

«принципи пенсійного страхування», «загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування»); формально-юридичний – створенню нових 

правових норм і приписів щодо регулювання пенсійних відносин; за 

допомогою методу раціональної критики проаналізовано нормативні акти, 

проекти законів і виявлено прогалини та колізії у правовому регулюванні 

[16, с. 4]. 

І.Ю. Михайловою за допомогою діалектичного методу були 

розглянуті проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення за 

віком у їх розвитку та взаємозв’язку (розділ 1). Застосування історичного 

методу в дисертаційному дослідженні дозволило показати розвиток теорії 

та практики з питань пенсійного забезпечення за віком, а також 

обґрунтувати необхідність подальших наукових досліджень з цих питань у 

радянський період (підрозділ 1.1) і в роки незалежності України 

(підрозділ 1.2). Метод нормативно-порівняльного аналізу був 

використаний при дослідженні норм пенсійного законодавства зарубіжних 

країн та України (підрозділ 1.4), міжнародно-правових норм у цій сфері й 

формулюванні пропозицій щодо приведення норм пенсійного 

законодавства у відповідність до міжнародних стандартів (підрозділ 1.3). 

Формально-логічний метод сприяв виявленню неузгодженостей, 

проблемних питань при розгляді понятійного апарату пенсійного 

забезпечення за віком у солідарній пенсійній системі, а також дозволив 

сформулювати обґрунтовані висновки, пропозиції та рекомендації у 

контексті оптимізації правового регулювання пенсійного забезпечення за 
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віком на сучасному етапі (розділ 2). Використання методу аналізу та 

синтезу дало можливість більш системно та узгоджено розглянути умови 

виникнення, зміни та припинення пенсійних правовідносин за віком у 

солідарній системі України (підрозділ 2.2). Метод узагальнення був 

застосований у процесі розробки понятійного апарату, зокрема при 

визначенні таких понятійних категорій: «пенсійні правовідносини», 

«пенсійні правовідносини за віком» (підрозділ 2.2), «пенсія за віком» 

(підрозділ 2.1) тощо. Формально-правовий метод використовувався при 

формулюванні пропозицій і рекомендацій щодо удосконалення існуючих 

нормативно-правових актів пенсійного законодавства (підрозділ 2.3). 

Застосування вищезазначених науково-правових методів дозволило повно 

та всебічно дослідити особливості пенсійного забезпечення за віком у 

солідарній пенсійній системі України, критично оцінити систему 

пенсійного законодавства та надати пропозиції щодо його удосконалення 

[17, с. 3-4]. 

Підводячи підсумки, можемо резюмувати, що зазвичай науковцями 

застосовувалися наступні методи наукового пізнання: діалектичний, 

логічний (логічно-формальний), формально-юридичний, історико-

правовий, системний (комплексний), порівняльно-правовий, статистичний. 

У будь-якому випадку кінцевим результатом застосування методів у 

методології юриспруденції є істинне, науково обґрунтоване знання про 

право. Реалізація цієї функції підходів у методології юриспруденції 

безпосередньо залежить від вибору методів, що виконують роль 

інструментальної частини в методології юриспруденції [18, с. 46]. 

Переходячи до деталізації методів дослідження безпосередньо 

правового регулювання пенсійного забезпечення, необхідно погодитись із 

М.В. Костицьким, який вказував, що коли мова йде про методологію в 

юридичній науці, то необхідно відмовитися від ієрархії методологій, що 

визначається як філософська, загальнонаукова, конкретно-наукова. 
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Методології слід «розташувати» по горизонталі й використовувати їх може 

вчений за власним вибором. Це може бути юснатуралістична, 

позитивістська, діалектична, синергетична чи інша методологія. Не 

обов’язково зашорювати себе методологією, можна використовувати 

методи з різних методологій (у розумних, звичайно, межах), тобто 

методика конкретного наукового дослідження може виглядати як мозаїка 

методів. Методологія як учення необхідна, насамперед, ученому для 

розвитку наукового світогляду, який не обов’язково має бути 

«правовірним» діалектиком, юснатуралістом, позитивістом, синергетиком 

та ін. [19, с. 10]. 

Метод діалектики застосовується при дослідженні правового 

регулювання пенсійного забезпечення з метою гарантування об’єктивності 

та всебічності дослідження, заперечення заперечення, абстрактних і 

точних категорій. Діалектичний метод використовується для пояснення 

конкретних явищ у сфері правового регулювання пенсійного забезпечення. 

Він є базовим для будь-якого правового і не лише правового дослідження. 

Одним із методів, на якому ґрунтуватиметься дослідження, є 

історико-правовий метод. 

Р.З. Лівшиць зазначає, що на становлення права суттєво впливає 

історичний чинник, а тому правові явища потрібно вивчати у 

взаємозв’язку з історією країни. Правові реалії сьогодення багато у чому 

визначаються правовим минулим і значною мірою зумовлюють завтрашній 

день права [20, с. 124]. 

Історичний метод визначає ретроспекцію правового регулювання 

пенсійного забезпечення у світі та на території сучасної України, дозволяє 

проводити історичні аналогії та виокремлювати історичну періодизацію 

генезису відповідного правового явища. За допомогою ретроспективи 

становлення та розвитку правового регулювання пенсійного забезпечення 
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можливо охарактеризувати сучасний (новітній) етап його розвитку і 

окреслити проекції подальших перспектив.  

Системний метод у правовій науці передбачає погляд на державу і 

право як на системи, що складаються з окремих елементів, кожен з яких 

виконує певну функцію, між якими існує взаємозв’язок (структура), що 

зумовлює місце кожного елементу в цій системі. Кожна соціальна система 

є відкритою щодо зовнішнього впливу та складовою частиною системи 

більш високого порядку. Завдання наукового дослідження з позицій 

системного методу полягає у тому, щоб, наприклад, установити структуру 

певної правової системи, визначити функції кожного з її елементів, 

взаємозв’язки кожного елементу з іншими елементами тієї самої системи і 

більш загальною системою. Зокрема законодавство розглядається як таке, 

що складається з галузей, котрі є елементами системи законодавства. 

Галузь законодавства як структурний елемент системи, у свою чергу, 

поділяється на більш дрібні структурні елементи – підгалузі та інститути 

законодавства. Кожний державний орган вивчається як сполучений з 

усіма іншими державними органами системними зв’язками. Від місця 

того чи іншого органу в системі державного апарату залежать його 

функції і компетенція [21, с. 32]. 

Системний підхід, згідно з яким стає можливим розглядати 

діяльність юристів в якості елементу правової системи. Використання 

цього підходу припускає розгляд державних і правових явищ як цілісних 

сукупностей різноманітних елементів (складових частин), що взаємодіють 

між собою і навколишнім середовищем. До головних положень цього 

підходу належать такі: 

•      державно-правові явища як проекти зовнішнього світу та 

предмети пізнання мають цілісний характер, це зумовлює наявність у них 

таких властивостей, які не зводяться до суми властивостей їх частин; 
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•      елементи будь-якого державного-правового явища, які є 

системою, взаємопов’язані між собою, так само як і кожне явище з 

множиною інших систем, причому інтерпретація (визначення) 

властивостей елементів чи систем залежить від властивостей системного 

цілого, частиною якого вони є; 

•       будь-яке державно-правове явище має динамічну природу, тобто 

йому властиві процеси виникнення, становлення, розвитку, зміни та 

припинення існування; 

•      функціонування та розвиток цих явищ здійснюється в результаті 

взаємодії із зовнішнім середовищем при приматі (домінуванні) внутрішніх 

закономірностей (його саморозвитку) над зовнішніми чинниками та 

закономірностями [22, с. 44-45]. 

Комплексний метод породжує такі конгломерати як системно-

функціональний або структурно-функціональний підходи. Можливі 

поєднання й іншого порядку, коли дослідник користується трьома або 

більшою кількістю методів для досягнення мети. Комплексність 

методології пояснюється складністю науково-дослідницьких завдань та, як 

наслідок, передбачає появу комплексної наукової праці [22, с. 32]. 

Пенсійне забезпечення являє собою окрему незалежну систему з 

підсистемами, в якій містяться різні структурні елементи, що є 

взаємоузгодженими між собою. Відповідно, доктринальне дослідження 

розроблене за структурою таким чином, щоб максимально дозволити як 

фахівцям, так і звичайним громадянам усвідомити квінтесенцію поданого 

матеріалу, розуміти базову характеристику всіх категорій, понять і 

процесів щодо правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні.  

Порівняльно-правовий метод має цінність при з’ясуванні сутності 

правового регулювання пенсійного забезпечення за кордоном, формуванні 

аспектів щодо позитивного зарубіжного досвіду у даній сфері у порівнянні 

із вітчизняним. 
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Методологію порівняльного правознавства розглядають як систему 

методів і засобів порівняльно-правового дослідження (а також вчення про 

них) та методику їхнього застосування, що включає в себе чотири 

основних рівні: порівняльно-правовий метод, який є основним 

фундаментом, теорію порівняльно-правового методу, методи та засоби 

порівняльно-правового дослідження, методику порівняльно-правового 

аналізу [23, c. 8]. Порівняльно-правовий метод дає можливість детально 

осмислити, наприклад, співвідношення спільних і відмінних рис видів 

пенсійного забезпечення, а також визначити напрями запозичення 

позитивного зарубіжного досвіду в Україну. 

Формально-юридичний метод дасть змогу створити конструкції 

пенсійного забезпечення для різних категорій осіб, визначити види 

пенсійного забезпечення, запропонувати авторське бачення 

концептуальних основ оптимізації правового регулювання пенсійного 

забезпечення в Україні на найближчі роки. 

Логічний метод включає аналіз і синтез, індукцію і дедукцію, 

визначення понять та їх класифікацію, сходження від конкретного до 

абстрактного та від абстрактного до конкретного. Аналіз – це уявне 

розчленування явища, яке вивчається, на складові частини і дослідження 

кожної з них окремо. За допомогою синтезу формується єдина цілісна 

картина. Індукція забезпечує перехід від вивчення одиничних чинників до 

загальних положень і висновків, а дедукція робить можливим перехід від 

найбільш загальних висновків до відносно конкретних. Так, процес 

сходження від конкретного до абстрактного, коли вивчаються різні види 

юридичної відповідальності (кримінальна, адміністративна, 

дисциплінарна, цивільно-правова), дає змогу сформулювати загальне 

поняття юридичної відповідальності. На основі логічного методу 

формуються правові поняття, відбувається їх класифікація, поділ 

досліджуваних явищ на окремі види та підвиди. Цінність цього методу 
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полягає в тому, що він дає можливість формулювати за допомогою 

коротких дефініцій всю різнобічність і багатство державно-правових явищ, 

позбавитися зайвого опису деталей і створює можливості для належного 

орієнтування в межах правової науки, законодавства, механізму 

правозастосовної діяльності [21, с. 31-32]. Завдяки цьому методу 

переплітаються усі аспекти комплексного дослідження правового 

регулювання пенсійного забезпечення в Україні. Логічний метод дозволяє 

сформувати теоретико-методологічну основу, яка містити якнайбільшу 

сукупність наукових концепцій та теорій, правові положення законодавчих 

актів у сфері пенсійного забезпечення, комплекс першоджерел та 

позитивний європейський і світовий досвід. 

Логіко-семантичний метод для з’ясування правового регулювання 

пенсійного забезпечення характеризується тим, що він дає змогу дослідити 

юридичні категорії (наприклад, «пенсія» чи «пенсіонер») з погляду їхньої 

багатогранності і сприяє їх використанню у багатьох аспектах. Як правило, 

він застосовується у взаємозв’язку із порівняльним методом, оскільки у 

своїй сукупності вони виявляють прогалини і визначають подальшу 

побудову переліку шляхів їх заповнення. Загалом, це покращує науково-

критичне осмислення напрацьованого матеріалу щодо правового 

регулювання пенсійного забезпечення. 

Статистичний метод є віддзеркаленням реалій, оскільки за його 

допомогою можливо встановити сучасний стан пенсійного забезпечення 

різних осіб, сформувати рівень відповідності правових норм і фактичного 

стану проживання таких людей під час отримання пенсій.  

Вагомість даного методу полягає в тому, що він створює можливості 

стосовно надання статистичних даних щодо виплат пенсій різним 

категоріям працівників та верств населення, а також рівня цих виплат, 

зокрема у співвідношенні із прожитковим мінімумом та належним рівнем 

життя. Це дозволяє проаналізувати наявну ситуацію, виявити її недоліки й 
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проблеми, щоб визначити шляхи оптимізації і сформувати напрями 

удосконалення статистики у досліджуваній сфері. 

Отже, методологія має непересічне фундаментальне значення як для 

здійснення досліджень у галузі права, так і для процесів законотворчості й 

правозастосування. Саме філософсько-правові засади юридичної науки (як 

і будь-якої іншої суспільної науки) визначають загальний підхід до мети та 

спрямування дослідження, добору досліджуваних фактів і явищ та 

інтерпретації результатів дослідження [24, с. 57].  

Таким чином, специфікою методів дослідження правового 

регулювання пенсійного забезпечення є те, що вони визначають напрями 

наукового пізнання суто у контексті механізму пенсійного забезпечення, 

змісту різних видів пенсій, виявлення позитивних та негативних сторін 

чинного законодавства у сфері пенсійного забезпечення з метою розробки 

комплексу напрямів його вдосконалення, зокрема із врахуванням 

позитивного зарубіжного досвіду. Кожен з них відіграє свою конкретну 

роль для вирішення задач, передбачених структурою та метою 

проблематики.  

 

 

1.2 Генезис правового регулювання пенсійного забезпечення в 

Україні 

 

Впродовж історичного розвитку у різноманітних державних 

утвореннях сутність захисту таких осіб суттєво відрізнялась. Наприклад, у 

первісні часи старійшини часто жили на утриманні інших членів 

суспільства через вік та досвід, у той час як хворі та непрацездатні члени 

соціуму або ж не утримувались взагалі (часто жили на утриманні інших 

членів суспільства; спартанський звичай позбавляти життя слабких 

новонароджених; звичай стародавніх слов’ян вбивати людей похилого віку 
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тощо), або ж утримувались виключно на підставі звичаю, а не нормативно-

правових вимог до таких дій. На українських землях перші згадки про 

державні спроби врегулювання соціального забезпечення датовані часами 

Київської Русі та «Руської правди»  як головного нормативно-правового 

акта того періоду. Починаючи із цього часу, держава стала і є наразі 

головним суб’єктом пенсійного забезпечення, надаючи його та у 

правовому порядку врегульовуючи порядок надання. Сьогодні проблеми 

пенсійного забезпечення в Україні є одним із найгостріших питань, у 

першу чергу, через його низький рівень, недосконалість чинного правового 

регулювання, існування різноманітних соціальних та демографічних 

проблем у державі. Враховуючи постійне зростання середнього віку 

громадян України, у майбутньому питання, пов’язані із правовим 

регулюванням пенсійного забезпечення, можуть набути значно 

серйознішої гостроти. Для вирішення існуючих та потенційних проблем 

правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні важливо 

встановити, яким чином воно здійснювалось у різні епохи, оскільки це 

допоможе визначити закономірності між еволюцією його ролі та тими 

особливостями, конкретними соціально-економічними обставинами епох, 

для яких воно було характерним, а також рівнем розвитку суспільства і 

держав тих періодів.  

Питання, пов’язані із генезисом правового регулювання пенсійного 

забезпечення в Україні, є глибоко дослідженими та постійно перебувають 

у сфері наукових інтересів сучасних дослідників, але, разом із тим, не 

втрачають своєї актуальності, обумовленої, передусім, потребою 

постійного пошуку шляхів вирішення існуючих проблем. Аналіз 

історичного досвіду держави є одним із найдосконаліших способів 

формування розуміння правильного реагування на негативні фактори. 

Вагомий внесок у дослідження генезису правового регулювання 

пенсійного забезпечення в Україні зробили такі науковці, як-от: І.Б. 
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Загорулько, Є.В. Калюга, І.З. Ковалів, В.С. Лопаков, О.В. Мелешко, О.І. 

Надієнко, Б.О. Надточій, В.С. Оверчук, А.В. Скоробагатько, Г.В. 

Татаренко, С.А. Теслюк, С.Ю. Трубич, В.В. Фещук, В.Г. Шарпатий, 

В.Є. Швець, М.М. Шумило, А.І. Якимів, Л.П. Якимова та інші. Проте 

окремі питання, такі як періодизація правового регулювання пенсійного 

забезпечення в Україні або ж особливості кожного із періодів є на сьогодні 

недостатньо розробленими. У переважній більшості робіт дослідження 

здійснюють з історичного, а не нормативно-правового аспекту. Саме тому 

питання вивчення генезису правового регулювання пенсійного 

забезпечення в Україні залишаються актуальними, незважаючи на загалом 

високий рівень уваги  до них науковців.  

Так, формування та становлення системи пенсійного забезпечення 

сучасної української держави корінням сягає часів Київської Русі, проте 

підстави для висновку про існування у ті часи правового регулювання 

пенсійного забезпечення в Україні є незначними. Початковими формами 

соціального забезпечення були благодійництво і громадська опіка як 

вираження соціальної допомоги. В ті часи ініціатива впровадження певних 

видів соціальної допомоги йшла від князів, причому варто відзначити, що 

у кожного князя були власні методи та документальне підтвердження 

такого «благодійництва». 

На науковому рівні прийнято вважати, що розвиток пенсійного 

забезпечення розпочався із прийняттям 988 року християнства на Русі. 

Так, Г.В. Татаренко, посилаючись на «Начальную летопись», стверджує, 

що князь Володимир Великий велів «всякому нищему и убогому 

приходить на княжий двор, брать кушанье, питье и денег из казны» [13, с. 

12]. Це явище ще не було пенсійним забезпеченням, проте такі види 

допомоги були однією із передумов виникнення соціального забезпечення, 

одним із різновидів якого власне і є досліджуваний нами інститут. При 

цьому вважливо звернути увагу на те, що таке піклування дійсно було 
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запозичене наступниками Володимира Великого і отримало свій розвиток, 

а сам князь до кінця свого правління допомагав жебракам, бідним й 

хворим їжею, грошима та створенням спеціальних установ, де б про них 

могли подбати.  

У 996 році князем Володимиром було видано Устав 996 року (так 

званий Церковний Статут), згідно з яким здійснювати опіку і нагляд за 

лікарнями, притулками для одиноких було доручено духовенству і 

церковним структурам. Церковний Статут 996 року включав перелік 

обов’язків духівництва з нагляду і піклування за бідними. Відповідно до 

його положень на утримання церков, монастирів, лікарень, богаділень, на 

прийом незаможних перехожих була визначена «десятина», тобто десята 

частина надходжень від продажу хліба, худоби, орендних мит. Разом із 

тим, основна увага приділялась не особам не здатним до праці та до 

побутового самообслуговування через вік чи з причин здоров’я, а, в першу 

чергу, знедоленим: сиротам, вдовам, біднякам. Як відзначає Г.В. 

Татаренко, одним із видів благодійності у період Хрещення Русі було 

«годування жебраків», в якому виявилася реальна дія християнського 

віровчення, пов’язаного із прагненням нагодувати голодного, напоїти 

спраглого, підтримати приниженого, відвідати ув’язненого у темниці 

незалежно від його матеріальних можливостей і здатності віддати 

подароване [13, с. 12-13]. Тобто благодійність і соціальна допомога не 

пов’язувалась із державними структурами, встановленням певних 

соціальних, культурних й правових інститутів, проте була особистою 

вимогою князя та священика до самих себе як осіб, наділених владою.  

Наступним князем, чия діяльність мала вплив на розвиток правового 

регулювання пенсійного забезпечення в Україні, є Ярослав Мудрий, за 

князювання котрого було розроблено «Руську правду» – перший 

слов’янський закон, в якому, зокрема, було закріплено окремі положення, 

подібні до інструментів регулювання досліджуваного інституту [25, с. 
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118]. В основі даного закону лежало християнське вчення, на основі нього 

князь Ярослав вніс до Церковного і Земського Статутів, прийнятих у 

період правління Володимира Великого, додаткові розділи, пов’язані з 

ідеями добродійності [13, с. 13]. Підсумовуючи аналіз правління Ярослава 

Мудрого в аспекті розвитку пенсійного забезпечення, зробимо висновок, 

що саме в цей період було покладено початок зародженню соціального та 

пенсійного забезпечення. І хоча існуючі інструменти були недосконалими, 

нормативно-правове регулювання цих питань було занадто узагальненим, 

втім це був суттєвий крок до розв’язання поточних соціальних проблем та 

більш серйозних проблем у майбутньому. 

Наступним князем, чия діяльність вплинула на розвиток пенсійного 

забезпечення в Україні, став Володимир Мономах, який щедро роздавав 

гроші, предмети першої необхідності всім, хто мав потребу. Робив він це, 

за свідченням літописців, обома руками. Із точки зору князя, піклування 

про бідних та тих, хто страждає, було найголовнішим етичним, 

християнським обов’язком керівника держави [13, с. 13]. Тобто заданий 

попередніми князями курс не змінився, а лише поступово успішно 

розвивався. Знову ж таки, така милостиня все ще не являла собою пенсійне 

забезпечення, втім особи, які його потребували, отримували певну 

допомогу, що і обумовлює актуальність аналізу даного періоду у рамках 

дослідження генезису правового регулювання пенсійного забезпечення в 

Україні. 

Загалом, епоха Київської Русі характеризувалась наступними 

особливостями: 

1) допомога нужденним ще не містила ознак пенсійного 

забезпечення, проте у певній мірі виконувала його роль; 

2) наведені форми забезпечення громадян, які його потребували, не 

можна вважати пенсійним забезпеченням у тому розумінні, у якому воно 

існує на сьогодні; 
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3) пенсійне забезпечення розглядалось як релігійна акція; 

4) нормативно-правове регулювання пенсійного забезпечення мало 

християнський підтекст, хоча його, окрім церковних статутів, здійснював, 

зокрема, перший слов’янський закон – «Руська правда»; 

5) соціальне та пенсійне забезпечення не було державним, а являло 

собою особисту милостиню князя, тобто держава ще не була суб’єктом 

пенсійного забезпечення; 

6) така милостиня була у певній мірі сліпою і обумовленою 

християнського вірою правителя, а також вважалась ним самим одним із 

головних обов’язків керівника держави.  

В середині XVII століття більша частина українських земель увійшла 

до складу Російської імперії, що і спричинило початок нового етапу 

генезису правового регулювання пенсійного забезпечення. У цей час 

почали формуватись правові інститути, близькі до тих, які на сьогодні є 

складовою пенсійного забезпечення в сучасній Україні, втім вони 

відзначались своєю специфікою і стосувались далеко не усіх категорій 

громадян. 

Передусім варто відзначити, що особливою увагою з боку держави 

користувались військові та чиновники. Так, в нормативних актах 

феодальної доби, а саме у Судебнику 1589 року, визначалося майнове 

становище бездітних вдів. В даному нормативно-правовому акті 

встановлювалось, що бездітна вдова, яка втратила чоловіка, мала право на 

повернення їй приданого, а також їй надавались виплати у сумі двох 

гривень на рік. В іншому нормативно-правовому акті – Соборному 

Уложенні 1649 року – встановлювався інститут «прожитку» – виділення 

частини статків після смерті господаря на утримання вдови, батьків та 

дітей та право дворян на отримання маєтку у випадку відставки від служби 

в разі старості чи каліцтва. Служилі люди після завершення служби 

отримували, за відсутності землі та родичів, з казни грошове, а частіше 
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хлібне жалування [26, с. 163]. Зазначені види державної допомоги 

фактично перебували на межі пенсійного та інших видів соціального 

забезпечення, втім кожному із них притаманна одна із ознак саме 

пенсійного забезпечення, оскільки така допомога надавалась чи 

виплачувалась лише особам, які у зв’язку із віком чи певними 

непередбачуваними обставинами втрачали можливість повноцінно 

забезпечувати себе та членів своєї сім’ї. Отже, зазначені форми цілком 

доцільно віднести до одних із перших видів пенсійного забезпечення.  

Також у наукових джерелах зазначається, що під час татаро-

монгольського ярма викуп полонених на Русі заохочувався і 

«спонсорувався» державою. Відкупні гроші до скарбниці поверталися 

шляхом щорічної «рознарядки», своєрідного аналога сучасних страхових 

відрахувань на користь військовослужбовців. Царським «Уложением» 

Государя Олексія Михайловича був утворений спеціальний фонд викупу 

полонених. Крім того, у 1663 році Олексій Михайлович видав Указ про 

призначення пораненим «лікувальних» грошових виплат із урахуванням 

тяжкості поранень.  Отже, пенсійне забезпечення у даному випадку 

проявлялось у формі соціальної підтримки військовослужбовців, які 

покинули службу у результаті поранення. Ним, як зазначається у науковій 

літературі, стало надання «прожиткового маєтку» або «надбавки» до 

маєтків, і ці заходи стали прообразом пенсій з інвалідності [13, с. 14]. 

Тобто станом на XVII століття на українських землях вже фактично 

існували пенсії для військовослужбовців й чиновників та членів їх сімей, а 

також пенсії з інвалідності для поранених. Це свідчить про стрімкий 

розвиток досліджуваного інституту саме у період входження українських 

земель до складу Російської імперії. 

Петро І під час свого царювання прийняв ряд законодавчих актів, які 

містили у собі зобов’язання держави надавати допомогу пораненим й 

інвалідам за рахунок державного бюджету. Було введено поняття вислуги 
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років стосовно військової служби як підстави для призначення офіцерам у 

відставці плати від держави. У Морському статуті 1720 року було 

узаконено інститут годування –  покалічених, але здатних до служби 

морських чинів, призначали у гарнізони або на цивільні посади та 

прикріплювали до магазинів. Тих осіб, які були покалічені і не здатні до 

служби, довічно поміщали у шпиталі або видавали одноразове річне 

утримання і паспорт. Удови і діти мали право на частину жалування 

померлого моряка. За аналогією з Морським статутом були прийняті 

подібні правила для майстрових Сестрорецького заводу і службовців 

академії навігаційних наук. Дана політика була продовжена і Катериною 

ІІ, яка активно будувала шпиталі, богадільні, будинки піклування, 

сирітські будинки. Регулярна виплата пенсій у Російській імперії 

починається з 21 травня 1803 року особам, які прослужили не менше 20 

років і звільнені внаслідок отриманих поранень або хвороби, що виникли у 

період проходження військової служби. Розмір пенсії складав 1/3 

щомісячної винагороди, за 30 років служби при звільненні за тими ж 

причинами – половину щомісячної винагороди, а за 40 і більше років – 

повну щомісячну винагороду. До 1820 року витрати на пенсії значно 

зросли й уряд був стурбований тим, як їх скоротити. Отже, можна зробити 

висновок, що на початку ХІХ століття у законодавстві Російської імперії, 

до складу якої входили українські землі, вперше в історії з’явилась правова 

формула, за якою визначався розмір пенсії [13, с. 15;12, с. 17]. Пенсії, які 

до цього являли собою переважно милість керівника держави та були 

показником його християнської віри, поступово набули ознак невід’ємного 

права осіб, які цього потребували та забезпечувались у нормативно-

правовому порядку.  

Всі вищезазначені тенденції були враховані та розвинені при 

підготовці у 1820 році першого Пенсійного статуту та його подальшому 

прийнятті в 1827 році. Пенсія у даному нормативно-правовому акті 
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розглядалась не як милість, а як винагорода уряду тим службовцям і їх 

сім’ям, які набули на неї право бездоганною службою. Розмір пенсії 

встановлювався залежно від кількості років служби за середньої величини 

жалування за останні три роки. Для покриття витрат на пенсійні виплати 

робилися спеціальні відрахування з жалування, проте велика частина 

витрат здійснювалася за рахунок коштів скарбниці [13, с. 15]. Основними 

положеннями пенсійного законодавства були наступні: 1) виплата пенсій і 

одноразової допомоги мала проводитися з Державного казначейства, 

якому для цих цілей перераховувалися всі «пенсійні капітали» і суми, що 

накопичилися за різними місцями «на провадження пенсій і допомоги»; 2) 

розмір пенсій мав визначатися не за окладами жалування, а за окладами 

пенсій цивільним чиновникам, встановленим відповідно до їх посад; 3) 

вдовам і сиротам цивільних службовців мало бути гарантоване пенсійне 

забезпечення [13, с. 16]. Пенсії були, як правило, скромними, 

виплачувались нерегулярно та призначалися в окремих випадках і 

визначеному колу осіб. Підставами для виплати пенсії були як повага до 

років служби і небезпеки під час виконання службових обов’язків, так і 

повага до особливої старанності у виконанні посад [27, с. 101]. Коло 

суб’єктів пенсійного забезпечення було вузьким, у певній мірі виплата 

пенсій розглядалася як заохочення за вірність монарху. Також звернемо 

увагу на виникнення інституту мінімальних пенсій. Тобто верхня межа 

суми пенсій не було встановлена, втім у більшості випадків була 

передбачена мінімальна пенсія. На мінімальну пенсію претендували 

канцелярські чиновники, яким під час служби систематично не 

виплачувалась зарплата, а видавались тимчасово деякі суми, вдови і 

сироти чиновників, які померли під час служби або у відставці [12, с. 17]. 

Таким чином, наслідком даних реформ стало визнання пенсії правом 

людини, що віддала значну частину свого життя службі суспільству. Було 

визначено механізми розрахунку та нарахування пенсій, а також 
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встановлено розмір мінімальних пенсій. Пенсії виплачувались державою і 

вже не мали форми милості її керівника. 

Усі перераховані особливості набули суттєвого розвитку після 

середини XIX сторіччя. Так, у 1853 році було прийнято новий Пенсійний 

статут [13, с. 17]. Нарахування та виплата пенсій передбачали урахування 

положення особи в ієрархії влади, віддаленості місцевостей, 

малонаселеності, клімату, загальних умов служби і побуту тощо. Після 

1859 року чиновник міг одержувати дві пенсії: основну (за особливі 

заслуги) – з казначейства та додаткову (за вислугу років) – з емеритальної 

каси [26, с. 164]. Пенсійне забезпечення людей похилого віку будувалось 

не на основі врахування віку, а на підставі втрати працездатності та 

настання інвалідності. У той час як багато країн Європи ще з кінця ХІХ 

століття почали запроваджувати соціальне страхування на випадок 

похилого віку, у Російській Імперії воно було відсутнє [25, с. 122].  

Проблему фінансування пенсій було вирішено шляхом створення 

пенсійних кас – у певній мірі прообразів сучасних пенсійних фондів, 

джерелами фінансування яких були обов’язкові відрахування учасників, 

внески за рахунок держбюджету, доходи капіталу та майна каси, 

добровільні пожертвування, випадкові надходження тощо. Перші каси 

були засновані у період 1858-1860 років, і їх кошти першочергово 

спрямовувались на утримання кваліфікованих працівників за умови, що 

вони відслужать установлений мінімум років. Іншими словами, службовці 

мотивувались на те, що пов’язати своє життя із служінням державі. І за 

таких мов вони згодом отримували пенсійне забезпечення [27, с. 101]. 

Відзначимо, що держава у даних процесах фактично забезпечувала 

фінансування пенсійних кас, хоча частина надходжень були 

недержавними, проте саме держава здійснювала акумулювання 

відрахувань до кас та коштів державного бюджету. При цьому пенсійне 
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забезпечення отримували саме служителі держави, а прості робітники чи 

селяни не претендували на таку допомогу.  

Оскільки, незважаючи на усі реформи, фінансування пенсійного 

забезпечення все ще було важкою ношею для Російської імперії, 

наприкінці ХІХ століття було суттєво змінено підхід держави до нього – 

службовці мали забезпечувати своє майбутнє також й особистими 

заощадженнями, а держава взяла під свою повну опіку тільки тих, хто 

внаслідок хвороби й інших нещасних випадків не могли піклуватися про 

себе самостійно [13, с. 17]. 

Лише 15 травня 1901 року були затверджені «Тимчасові правила про 

пенсії робітникам казенних гірничих заводів і рудників, які втратили 

працездатність», а 02 червня 1903 року – Закон «Про винагороду 

потерпілих внаслідок нещасних випадків працівників і службовців, а також 

членів їх сімей на підприємствах фабрично-заводської, гірничої і 

гірничозаводської промисловості» [25, с. 121-122]. Тобто пенсійне 

забезпечення робітників на території українських земель у складі 

Російської імперії почало виникати фактично на початку ХІХ століття. 

Прийняте законодавство не було досконалим, проте все ж стало правовою 

базою для забезпечення інтересів не лише військовослужбовців та 

державних службовців. 

Таким чином, пенсійне забезпечення на українських землях у складі 

Російської імперії пройшло довгий та складний шлях розвитку. Його 

основними особливостями є: по-перше, формування повноцінного 

пенсійного забезпечення, близького за сутністю та розумінням до 

сучасного; по-друге, пенсійне забезпечення набуло законодавчого 

врегулювання; по-третє, пенсійне забезпечення поширювалось не на всіх 

громадян держави, а лише на військовослужбовців, державних службовців 

та членів їх сімей. 
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Виділяючи особливості етапу розвитку правового регулювання 

пенсійного забезпечення на українських землях у складі Російської 

імперії в XVII-XIX століттях, варто зазначити наступне: 

1) сучасні пенсії виникли, по суті, із пенсійного забезпечення 

військовослужбовців та державних службовців Російської імперії; 

2) тогочасне законодавство розрізняло два види пенсійного 

забезпечення: за віком, по хворобі, у тому числі й такої, що виникла при 

виконанні службових обов’язків; 

3) держава стала суб’єктом пенсійного забезпечення; 

4) держава почала надавати пенсійне забезпечення шляхом створення 

мережі спеціальних державних органів;  

5) було прийнято спеціальне законодавство про пенсійне 

забезпечення; 

6) до наповнення тогочасних фондів безпосередньо були залучені 

самі ж службовці. 

При цьому варто мати на увазі, що більшість ідей пенсійного 

забезпечення були запозичені урядом Російської імперії із досвіду більш 

розвинених держав, у яких у період з другої половини XIX століття до 

першої половини XX століття вже функціонували повноцінні ефективні 

системи пенсійного забезпечення [13, с. 17]. Варто зазначити, що в складі 

декількох із них також перебували українські землі.  

Так, в Австрійській імперії перші закони щодо захисту робітників 

були впроваджені у 1854 році, проте вони відносились лише до гірничої 

промисловості, якої на українських землях практично не було. Законом 

1887 року введено обов’язкове страхування робітників від нещасних 

випадків на роботі (внески сплачували працедавці), а з 1906 року – 

обов’язкове страхування службовців (пенсійне й інвалідне). Сільське 

населення й сільські робітники ніяким страхуванням не користувалися. На 

українських землях у складі Польщі законами 1927 та 1933 років прийнято 



 

 

51 

пенсійне та інвалідне страхування службовців та робітників (також у разі 

безробіття). На українських землях під владою Румунії румунське 

соціальне законодавство запровадили лише із 1912 року, а 1933 року було 

видано уніфікаційний закон про соціальне забезпечення. 

Найпрогресивнішим було соціальне законодавство в Чехословаччині. На 

Закарпатті до 1924 був чинний угорський закон 1907 року про обов’язкове 

страхування робітників у випадку хвороби, інвалідності й старості. Вже у 

1924 році введено уніфікаційний закон для всієї Чехословаччини. У 1929 

році набув чинності закон про пенсійне забезпечення службовців [28, с. 

72]. Також варто звернути увагу на те, що з 1870 року на території 

Полтавської, Чернігівської, Харківської, Катеринославської, Таврійської 

губерній почали діяти пенсійні каси вчителів. У Львові існував Пенсійний 

фонд працівників міських електричних закладів. Пенсія після 10 років 

належності до фонду становила 40% від рівня оплати праці, а після 35 

років членства досягала максимуму службових виплат. Проте внаслідок 

різкого погіршення економічного стану України протягом Першої світової 

війни та Громадянської війни 1918-1920 рр. наявну систему пенсійного 

забезпечення з приходом до влади більшовиків було ліквідовано [26, с. 

164]. Таким чином, на українських землях у складі більш розвинених 

європейських держав особливість пенсійного забезпечення у 

досліджуваний і подальші періоди полягала у тому, що суттєва увага 

приділялась не лише державним службовцям, а й робітникам та іншим 

категоріям громадян. Законодавство було досконалішим і значно якісніше 

врегульовувало відповідні відносини. Також варто звернути увагу на те, 

що Російська імперія при розробці внутрішнього законодавства брала за 

основу законодавчі акти більш розвинених держав.  

Таким чином, особливостями етапу розвитку правового 

регулювання пенсійного забезпечення на українських землях у складі 

європейських держав у XVII-XX століттях є наступні: 
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1) станом на початок ХХ століття фактично у кожній державі було 

прийнято прогресивне законодавство про пенсійне забезпечення; 

2) на цих землях забезпечувались пенсіями не лише державні 

службовці, а й робітники. 

В усіх інших аспектах правове регулювання пенсійного забезпечення 

на українських землях у складі європейських держав було близьким до 

правового регулювання на землях у складі Російської імперії. 

Початком наступного етапу є період, що розпочався після Жовтневої 

революції 1917 року, оскільки даний момент є стартом формування 

радянської системи пенсійного забезпечення, а її історія пенсійного 

зазнала чергових кардинальних змін. Усі ресурси та повноваження було 

централізовано та жорстко регламентовано. Пенсійні каси ліквідовувались, 

замість них сформувались нові пріоритети пенсійного забезпечення – 

забезпечення трудящих, що втратили працездатність, перш за все інвалідів 

війни та праці. В основу пенсійного забезпечення було покладено 

соціальне походження і майновий стан, заслуги перед революцією, 

політичну діяльність та посади партійно-радянської номенклатури. Стаж, 

освіта, кваліфікація, вікові і соціально-професійні ознаки не брались до 

уваги, окрім тих осіб, хто не мав права на «радянську пенсію» (священики, 

колишні поліцейські чиновники, тюремні охоронці тощо). Пенсії 

виконували функцію соціальної допомоги для осіб, які не мали інших 

засобів існування [26, с. 164]. У перші роки більшовицької влади було 

прийнято близько ста декретів і розпоряджень у галузі державного 

соціального та пенсійного забезпечення. При цьому соціальне 

забезпечення селян не увійшло в державну систему і здійснювалося за 

рахунок організацій селянської взаємодопомоги, а ремісники та інші 

особи, які займалися індивідуальною трудовою діяльністю, також не мали 

права на забезпечення за рахунок державної системи. Вихідці із 

дворянства, буржуазії, духівництва, які були вищими державними 
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чиновниками, обмежувались або позбавлялись прав у галузі соціального 

забезпечення у зв’язку з соціальним походженням або минулою діяльністю 

[11, с. 35]. Окрім того, соціальне забезпечення людей похилого віку 

будувалося не на підставі врахування віку, а на підставі втрати 

працездатності і настання інвалідності. Проте ситуація стрімко 

змінювалась і вже до кінця 1920-х років пенсійним забезпеченням за віком 

були охоплені викладачі вищих навчальних закладів (з 1924 року після 

досягнення 65 років), робітники текстильної промисловості (з 1928 року), 

провідних галузей важкої промисловості і транспорту (з 1929 року ) [13, с. 

21]. 23 листопада 1917 року було прийнято Декрет РНК «Про збільшення 

пенсій робітникам, які постраждали від нещасних випадків», що 

зафіксував право робітників на отримання матеріальної допомоги від 

держави [29, с. 351]. Функції держави ставали все більш централізованими, 

тобто пенсійне забезпечення остаточно позбулось рис меценатської 

благодійної допомоги.  

13 травня 1919 року була опублікована постанова Наркомпраці «Про 

облік і огляд робітників та службовців, що втратили працездатність 

унаслідок похилого віку». У наукових джерелах прийнято вважати дану 

постанову першим нормативно-правовим актом радянського періоду, у 

якому пенсійний вік визначався на рівні 60 років як чоловіків, так і жінок, 

незалежно від роду роботи [11, с. 35]. При цьому пенсії по старості ще не 

вводилися, а старість вважалась лише однією із причин інвалідності, проте 

не самостійною підставою для виникнення права на пенсію. 

Важливою подією для розвитку пенсійного забезпечення на 

українських землях було утворення СРСР та прийняття у 1924 році його 

Конституції. На основі Основного Закону одразу почали прийматись 

численні підзаконні нормативно-правові акти, які деталізували та 

уточнювали механізм пенсійного забезпечення. Наприклад, постанова від 

05 січня 1928 року «Про надання пенсійного забезпечення престарілим 
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робітникам підприємств текстильної промисловості» встановила пенсії за 

віком для працівників-текстильників. Роль держави у сфері пенсійного 

забезпечення набула рис законодавчої, управлінської та контролюючої. 

Держава проникла в усі сфери соціально-економічного життя, у тому числі 

й пенсійну, набувши функцій головного суб’єкта, що здійснює пенсійне 

забезпечення громадян.  

Подальший розвиток правового регулювання пенсійного 

забезпечення пов’язується із прийняттям низки підзаконних нормативно-

правових актів. Як нами відзначалось вище, у 1928 році вперше почали 

вводитись пенсії за віком як особливий вид пенсійного забезпечення. 

Спочатку це поширювалося лише на працівників-текстильників, а вже у 

1929 році забезпечення пенсіями за віком розповсюдилося на робітників 

гірничої, металургійної промисловості, залізничного та водного 

транспорту. У 1925 році запроваджено пенсії за вислугу років для 

вчителів, а згодом – і для інших категорій спеціалістів: працівників освіти, 

медичних, ветеринарних працівників, агрономів, льотно-підйомного 

складу цивільного повітряного флоту [25, с. 123]. У 1929 році встановлено 

відмінності у розмірі між пенсією з інвалідності і за віком, а також порядок 

виплати пенсій за віком для тих, хто продовжує працювати. У 1932 році 

пенсійне забезпечення за віком охопило працівників усіх галузей 

народного господарства, при цьому було встановлено пенсійний вік – 55 

років для жінок і 60 років для чоловіків, який з того часу не змінювався. До 

інших важливих актів зазначеного періоду варто віднести постанову РНК 

СРСР «Про пенсійне забезпечення вчителів та працівників освіти за 

вислугу років» від 03 липня 1929 року та постанову РНК СРСР «Про пенсії 

військовослужбовцям рядового і молодшого начальницького складу 

строкової служби і їхнім сім’ям» від 16 липня 1940 року [30, с. 278-280]. 

Проте найголовнішою подією цього періоду є прийняття 30 січня 1937 

року Конституції УРСР [31], якою декларативно було проголошено право 
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всіх громадян на матеріальне забезпечення в старості, в разі хвороби чи 

втрати працездатності, а пенсійне забезпечення стало загальним для 

робітників і службовців. Усі зазначені події, по суті, сприяли подальшому 

розвитку вже сформованої системи пенсійного забезпечення громадян. 

Держава набула функцій регулятора даної сфери, здійснюючи контроль та 

управління пенсійного забезпечення. У 1939-1940 рр. до складу СРСР 

увійшла Західна Україна, Західна Білорусія, Північна Буковина, 

Бессарабія, Литовська, Латвійська й Естонська РСР. На робітників та 

службовців нових регіонів поширили і все радянське законодавство про 

пенсії по соціальному страхуванню [11, с. 37]. Після закінчення Другої 

світової війни головною подією стало затвердження у 1948 році Радою 

Міністрів УРСР Положення про Міністерство соціального забезпечення, 

на яке, зокрема, було покладено повноваження щодо відання питаннями 

пенсійного забезпечення робітників, службовців, військовослужбовців та 

членів їх сімей [30, с. 280]. Держава централізувала свої функції у сфері 

пенсійного забезпечення населення шляхом створення органу, 

компетентного реалізовувати політику у даній сфері.  

У 1956 році було прийнято Закон «Про державні пенсії», який 

регулював розмір пенсії за віком. Новий закон відміняв виплату пенсії за 

віком працюючим пенсіонерам, але одночасно збільшив розмір пенсії. Як 

наслідок, частка працюючих пенсіонерів різко скоротилася. Законом «Про 

державні пенсії» також було встановлено єдину систему пенсійного 

забезпечення робітників і службовців, а також відокремлено систему 

пенсійного забезпечення та соціального страхування [25, с. 123;11, с. 37-

38]. До 1964 року пенсійне утримання селян покладалось на колгоспи, які 

часто намагалися обмежуватися тільки фізичною допомогою по 

господарству та «натуральним» розрахунком. У 1964 році було прийнято 

Закон СРСР «Про пенсії і допомогу членам колгоспів», який передбачав з 

1965 року вихід на пенсію для чоловіків з 65 років і для жінок з 60 років. У 
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1968 році колгоспники одержали право на пенсію із такого ж віку як 

робітники і службовці. У результаті цього до середини 60-х років ХХ ст. в 

СРСР склалася державна система загального пенсійного забезпечення за 

віком для працюючого населення і членів їх родин, яка, втім, у 

подальшому не один раз змінювалась [13, с. 21]. Звернемо увагу також на 

те, що до середини 1960-х років фактично не зверталась увага на старіння 

населення, а Закон 1964 року та подальші підзаконні нормативно-правові 

акти вже були спрямовані саме на вирішення проблем, пов’язаних із 

особами, чий вік є граничним з пенсійним. 

Так, у постановах Ради Міністрів СРСР 1964, 1966 і 1969 років були 

регламентовані заходи із підвищення матеріальної зацікавленості 

працездатних пенсіонерів за віком у продовженні роботи після 

призначення пенсії. Вирішальну роль відіграла постанова 1969 року, на 

підставі якої 65% всіх пенсіонерів за віком отримали право на одержання 

пенсії (переважно повної) у період роботи. Дана пільга була тимчасовою, 

проте успішною, тому строк її дії постійно продовжувався, поки 

Спеціальною постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР 1979 року така 

практика не була закріплена і не були введені надбавки до пенсії за роботу 

після досягнення пенсійного віку [13, с. 21-22]. Таким чином, керівництву 

держави не довелось змінювати пенсійний вік у бік підвищення, а існуючі 

проблеми були вирішені більш гуманним та двосторонньо вигідним 

методом. 

У подальшому пенсійна система СРСР функціонувала на основах, 

закладених у 50-70 роках ХХ століття. Як відзначає В.В. Фещук [11, с. 39], 

впродовж 1980-х років уряду СРСР вдавалося забезпечувати виплату 

відносно пристойних пенсій, тому що: 1) економічна система не 

перебувала в стані перманентної кризи; 2) демографічна ситуація була 

сприятливою для солідарної пенсійної системи; 3) існувала загальна 

трудова повинність для працездатного населення; 4) масштаби 
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неформальної зайнятості були незначними і практично не існувало 

проблеми ухиляння від сплати податків. Тобто, по суті, суттєвих змін у 

даний період не відбулось взагалі.  

Створення єдиної всеохоплюючої системи пенсійного забезпечення 

було завершене прийняттям Закону СРСР «Про пенсійне забезпечення 

громадян в СРСР» від 15.05.1990 № 1480-I [32]. Дана система 

характеризувалась поєднанням принципів соціального страхування і 

соціальної допомоги, а пенсійна система була остаточно відокремлена від 

держбюджету. Наступним важливим кроком було утворення в грудні 1990 

року Українського республіканського відділення Пенсійного фонду СРСР 

[33], який в січні 1992 року було перетворено в Пенсійний фонд України 

[11, с. 40]. Джерелом фінансування пенсій став Пенсійний фонд, який 

формувався за рахунок коштів, що відраховувалися підприємствами і 

організаціями, а також страхових внесків громадян.  

Підсумовуючи дослідження етапу розвитку правового регулювання 

пенсійного забезпечення на українських землях у складі СРСР, варто 

зазначити, що еволюція даного інституту відбувалась фактично протягом 

усього часу існування даної держави. СРСР отримав у спадщину від 

Російської імперії недосконалу систему, яка характеризувалась низкою 

прогалин. Основна увага законодавця була приділена пошуку коштів для 

виплати пенсій, залученню до пенсійного забезпечення усіх категорій 

громадян, а також вирішенню демографічних проблем шляхом 

продовження працездатного віку громадян. 

Особливостями етапу розвитку правового регулювання 

пенсійного забезпечення на українських землях у складі СРСР (1917-

1991 рр.) є те, що:  

1) усі ресурси та повноваження було централізовано та жорстко 

регламентовано; 
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2) на початковій стадії основна увага законодавця приділялась 

максимальному охопленню пенсійним забезпеченням різноманітних 

категорій громадян; 

3) було встановлено пенсійний вік; 

4) нормативно-правове регулювання пенсійного забезпечення 

здійснювалось як у законодавчому, так і в підзаконному порядку; 

5) з часом було проголошено право всіх громадян на матеріальне 

забезпечення в старості, в разі хвороби чи втрати працездатності, а 

пенсійне забезпечення стало загальним для робітників і службовців; 

6) держава набула функцій регулятора даної сфери, здійснюючи 

контроль та управління пенсійного забезпечення; 

7) держава централізувала свої функції у сфері пенсійного 

забезпечення населення шляхом створення органів, компетентних 

реалізовувати політику у даній сфері, а джерелом фінансування пенсій став 

Пенсійний фонд, який формувався за рахунок коштів, що відраховувалися 

підприємствами і організаціями, а також страхових внесків громадян; 

8) було встановлено надбавки до пенсії за роботу після досягнення 

пенсійного віку; 

9) була створена єдина всеохоплююча система пенсійного 

забезпечення, яка характеризувалась поєднанням принципів соціального 

страхування і соціальної допомоги та була остаточно відокремлена від 

держбюджету.  

16 липня 1990 року Верховною Радою Української РСР було 

проголошено Декларацію про державний суверенітет України [34], 

прийняття якої є важливим у контексті подальшого формування 

вітчизняної системи пенсійного забезпечення. Шляхом прийняття Закону 

України «Про правонаступництво України» від 12.09.1991 № 1543-XII [35] 

наша держава успадкувала пенсійну систему Радянського Союзу, яка 

фактично і функціонувала у перші роки незалежності, незважаючи на те, 



 

 

59 

що практично одразу Верховною Радою України було прийнято Закон 

України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 р. № 1788-XII [36]. Це 

пояснювалося тією причиною, що за змістом він майже не відрізнявся від 

аналогічного Закону СРСР 1990 року. Були в певній мірі розширені 

пільгові категорії пенсіонерів, які одержали право на достроковий вихід на 

пенсію, та внесені ще деякі незначні правки. Втім, у загальному, правове 

регулювання пенсійного забезпечення залишилось у більшій мірі 

радянським, ніж українським. 

Надалі було ухвалену низку законодавчих актів, зокрема Закони 

України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII [37], 

«Про основи соціальної захищеності інвалідів в УРСР» від 21.03.1991 № 

875-XII [38], «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 

членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-XII [39] тощо), які встановили 

пільговий вік виходу на пенсію окремих категорій громадян 

(військовослужбовців, учасникві ліквідації наслідків Чорнобильської 

катастрофи, працівників транспортної галузі, освіти, охорони здоров’я, 

прокуратури, суду, сільського господарства, особливості їх пенсійного 

забезпечення тощо). 

Перші роки функціонування вітчизняної пенсійної системи 

характеризувались серйозним дефіцитом коштів, необґрунтованими й 

шкідливими заходами в податковій системі та тінізацією економіки. Як 

наслідок, найважливішою тенденцією середини 90-х років минулого 

століття було формування недержавних пенсійних фондів, що закінчилось 

створенням спеціальної урядової комісії з перевірки діяльності довірчих 

товариств [40, с. 12; 11, с. 42]. Після того, як боротьба із фінансовими 

пірамідами завершилась успішно, в Україні визріла ідея радикальної 

прискореної часткової приватизації солідарної пенсійної системи. В пакеті 

економічних реформ «Економічне зростання – 1997» пропонувалося з 
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січня 1997 року запровадити обов’язкові індивідуальні пенсійні рахунки. 

Дана реформа не була підтримана Верховною Радою України, оскільки 

була передчасною, не мала економічних передумов, не була підготована 

адміністративно та організаційно, навіть не було розпочато роботи із 

створення автоматизованої системи персоніфікованого обліку 

індивідуальних страхових внесків, без якої неможливе впровадження 

накопичувальних рахунків [11, с. 43]. Подальші експерименти щодо 

довгострокового інвестування індивідуальних пенсійних коштів також не 

зазнали успіху, так як розроблялись не на користь вкладників ощадних 

рахунків, що суперечить міжнародним стандартам інвестування пенсійних 

коштів. 

Повертаючись до аналізу нормативно-правових актів тогочасного 

законодавства, зазначимо, що 21 грудня 1993 року прийнято постанову 

Верховної Ради України № 3758-XII, якою було схвалено Концепцію 

соціального забезпечення населення України [41]. У Концепції 

встановлювались основи правової і нормативної бази соціального 

забезпечення населення, напрями і цілі його реформування, сфери 

реалізації видів соціального забезпечення тощо. Принципи, закріплені 

Концепцією, дістали подальшого розвитку в інших законодавчих актах, що 

приймались протягом наступних років, наприклад у законопроекті «Про 

основи загальнообов’язкового державного соціального страхування», до 

підготовки якого, крім українських фахівців, були залучені також 

спеціалісти з Німеччини [11, с. 44]. Наступною важливою подією даного 

періоду є прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 28 січня 

1992 року № 39 [42], якою було створено Пенсійний фонд України та 

затверджено перше Положення про Пенсійний фонд України. Пенсійний 

фонд визначено як самостійну фінансово-банківську систему, грошові 

кошти якого не входять до складу Державного бюджету, інших бюджетів і 

фондів і вилученню не підлягають. Можна зробити висновок про зміну 
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ролі держави у соціальному забезпеченні населення, адже хоча окремі 

інститути і залишилися підконтрольними державі, проте їх управління 

внаслідок реформ стало децентралізованим.  

Надалі, починаючи з 1992 року, було прийнято низку нормативно-

правових актів, які врегульовували різні аспекти пенсійного забезпечення, 

наприклад Закони України «Про пенсійне забезпечення 

військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів 

внутрішніх справ» від 09 квітня 1992 року № 2262-ХІІ [43], «Про основні 

засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого 

віку в Україні» від 16 грудня 1993 року № 3721-ХІІ [44] тощо. Також варто 

відзначити роль вже згадуваного нами раніше Закону України «Основи 

законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» від 14.01.1998 № 16/98-ВР [45], яким було, зокрема, 

запроваджено п’ять окремих програм соціального страхування, в тому 

числі і пенсійне страхування, визначено осіб, які підпадають під 

обов’язкове соціальне страхування, стимульовано перехід з 

неформального і тіньового сектора економіки до легального сектора, 

перерозподілено фінансову відповідальність за соціальне забезпечення між 

державою, працівниками та роботодавцями, відмежовано кошти 

Державного бюджету від основної частини видатків на соціальне 

страхування, а також запроваджено принцип саморегулювання у 

фінансовій системі, яка обслуговуватиме самостійні програми соціального 

страхування, персоніфіковано облік внесків застрахованих осіб тощо.  

З метою проведення пенсійної реформи приймались різноманітні 

стратегічні документи: Концепція соціального забезпечення [41], Основні 

напрями реформування пенсійного забезпечення [46], в яких були 

закладені ідеї поступового реформування чинної системи пенсійного 

страхування та впровадження трирівневої системи пенсійного 

страхування, складовою частиною якої є страхування через недержавні 
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пенсійні фонди. Проте, як зазначається у науковій літературі [11, с. 45-46], 

уряд не належним чином координував заходи пенсійної реформи, тому її 

перебіг не можна назвати успішним, а втілення концепцій в життя також 

характеризувалось низкою проблем. 

Подальший розвиток пенсійного забезпечення в Україні пов’язується 

із 

постійною еволюцією державних інструментів та запровадженням нових 

інститутів. У цей період було прийнято Закони України: «Про збір на 

обов’язкове соціальне страхування» від 26 червня 1997 року № 402/97-ВР 

[47], «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26 

червня 1997 року № 400/97-ВР [48], «Основи законодавства України про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 14 січня 1998 

року № 16/98-ВР [45], «Про державні соціальні стандарти та державні 

соціальні гарантії» від 05 жовтня 2000 року № 2017-ІІІ [49], «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09 липня 2003 

року № 1058-ІV [50], «Про державну соціальну допомогу особам, які не 

мають права на пенсію, та інвалідам» від 18.05.2004 № 1727-IV [51], яким 

соціальні пенсії були переведені в статус соціальної допомоги, «Про збір 

та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» від 08 липня 2010 року № 2464-VІ [52] тощо. У цьому 

контексті важливе значення мала постанову Кабінету Міністрів України 

від 03 листопада 1998 року «Про затвердження Порядку сплати збору на 

обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів 

господарських операцій» [53], якою було врегульовано питання сплати 

збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів 

господарських операцій: купівлі-продажу валюти, продажу ювелірних 

виробів із золота, платини і дорогоцінного каміння, відчуження легкових 

автомобілів, купівлі-продажу нерухомого майна, оптового та роздрібного 

продажу тютюнових виробів, послуг стільникового зв’язку. Прийнято 
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також декілька нових Положень про Пенсійний фонд України, чинним із 

яких є затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2014 

№ 280 [54]. При цьому відмітимо, що фактично кожен із даних 

нормативно-правових актів є чинним і на сьогодні, а переважна більшість 

діючих нормативно-правових актів у сфері пенсійного забезпечення були 

прийняті у період 1991-2010 років. 

У наступні роки ключовими подіями, пов’язаними із змінами у 

законодавстві, були такі:  

1) забезпечено виплату мінімальної пенсії за віком за наявності у 

чоловіків 25 років, а в жінок – 20 років страхового стажу у розмірі 

прожиткового мінімуму;  

2) сприяння у поступовому розвитку недержавного пенсійного 

страхування;  

3) до Пенсійного фонду України передано функції з призначення і 

виплати пенсій та грошового забезпечення від 13 відомчих силових і 

судових органів;  

4) встановлено мінімальну пенсійну виплату всім категоріям 

одержувачів на рівні не нижче розміру прожиткового мінімуму, 

встановленого для осіб, які втратили працездатність [11, с. 47-48];  

5) запроваджено щомісячну звітність роботодавців до системи 

персоніфікованого обліку внесків, що дало змогу забезпечити щомісячне 

оновлення бази даних про сплату страхових внесків за кожного 

громадянина [28, с. 75]. Із зазначених змін можна зробити висновок, що за 

фактично двадцятирічну історію незалежності України правове 

регулювання пенсійного забезпечення кардинально змінилось. Останніми 

роками велась підготовка до чергової пенсійної реформи, тому усі 

подальші вагомі зміни стосуються саме цього процесу. 

2018 року розпочався новий етап пенсійної реформи, спрямованої на 

перехід від солідарної пенсійної системи до накопичувальної. На даний 
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момент зроблено небагато: змінився розмір мінімальної та максимальної 

пенсій, порядок визначення осіб, які мають право на призначення пенсії за 

віком тощо, проте більш радикальні зміни все ще прогнозуються на 

майбутнє, причому невідомо, чи будуть вони в результаті реалізовані. 

Таким чином, етап генезису правового регулювання пенсійного 

забезпечення незалежної України характеризується наступними 

особливостями: 

1) ухвалено низку законодавчих актів із метою формування власного 

вітчизняного інституту пенсійного забезпечення; 

2) розвиток даного інституту відбувався в умовах економічної кризи 

в державі та відсутності коштів для належного пенсійного забезпечення 

громадян; 

3) роль держави змінилась – хоча окремі інститути й залишилися їй 

підконтрольними, проте їх управління внаслідок реформ стало 

децентралізованим; 

4) стимульовано перехід з неформального і тіньового сектора 

економіки до легального сектора;  

5) перерозподілено фінансову відповідальність за соціальне 

забезпечення між державою, працівниками та роботодавцями; 

6) подальші зміни пов’язуються із новим етапом пенсійної реформи. 

Отже, у процесі свого розвитку правове регулювання пенсійного 

забезпечення в Україні пройшло наступні етапи: 

1 етап – епоха Київської Русі (882-1240 рр.). У цей час допомога 

нужденним ще не містила ознак пенсійного забезпечення, проте у певній 

мірі виконувала його роль. Наведені у роботі форми забезпечення 

громадян, які його потребували, не можна вважати пенсійним 

забезпеченням у тому розумінні, у якому воно існує на сьогодні, а пенсійне 

забезпечення розглядалось як релігійна акція. Нормативно-правове 

регулювання пенсійного забезпечення мало християнський підтекст, хоча 
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воно, окрім церковних статутів, здійснювалося, зокрема, першим 

слов’янським законом, який мав назву «Руська правда». 

2 етап – пенсійне забезпечення на українських землях у складі різних 

держав (XVII-XIX ст.). Сучасні пенсії виникли, по суті, із пенсійного 

забезпечення військовослужбовців та державних службовців Російської 

імперії. Тогочасне законодавство розрізняло два види пенсійного 

забезпечення: за віком та по хворобі, у тому числі й такої, що виникла при 

виконанні службових обов’язків. Держава стала суб’єктом пенсійного 

забезпечення, яке реалізовувалося шляхом створення мережі спеціальних 

державних органів. Було прийнято спеціальне законодавство про пенсійне 

забезпечення, яке, зокрема, передбачало залучення до наповнення 

тогочасних фондів безпосередньо самих службовців. Станом на початок 

ХХ століття фактично у кожній державі, в складі якої перебували 

українські землі, було прийнято прогресивне законодавство про пенсійне 

забезпечення, відповідно до якого на цих землях пенсіями забезпечувались 

не лише державні службовці, а й робітники. 

3 етап – пенсійне забезпечення на українських землях у складі СРСР 

(1917-1991 рр.). Усі ресурси та повноваження було централізовано та 

жорстко регламентовано. На початковій стадії основна увага законодавця 

приділялась максимальному охопленню пенсійним забезпеченням 

різноманітних категорій громадян. Крім того, було встановлено пенсійний 

вік, нормативно-правове регулювання пенсійного забезпечення 

здійснювалось як на законодавчому, так і підзаконному рівні. З часом було 

проголошено право всіх громадян на матеріальне забезпечення в старості, 

в разі хвороби чи втрати працездатності, а пенсійне забезпечення стало 

загальним для робітників і службовців, держава набула функцій 

регулятора даної сфери, здійснюючи контроль та управління пенсійного 

забезпечення. Вона централізувала свої функції у сфері пенсійного 

забезпечення населення шляхом створення органів, компетентних 
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реалізовувати політику у даній сфері, а джерелом фінансування пенсій став 

Пенсійний фонд, який формувався за рахунок коштів, що відраховувалися 

підприємствами й організаціями, а також страхових внесків громадян. 

Було встановлено надбавки до пенсії за роботу після досягнення 

пенсійного віку, створена єдина всеохоплююча система пенсійного 

забезпечення, яка характеризувалась поєднанням принципів соціального 

страхування і соціальної допомоги і остаточним відокремленням від 

держбюджету.  

4 етап – період генезису правового регулювання пенсійного 

забезпечення незалежної України (1991 рік – до сьогодення). У цей час 

ухвалено низку законодавчих актів із метою формування власного 

вітчизняного інституту пенсійного забезпечення, розвиток якого 

відбувався в умовах економічної кризи в державі та відсутності коштів для 

належного пенсійного забезпечення громадян. При цьому роль держави 

змінилась. Суть цих змін полягала в тому, що хоча окремі інститути і 

залишилися їй підконтрольними, проте їх управління внаслідок реформ 

стало децентралізованим. Було також стимульовано перехід з 

неформального і тіньового сектора економіки до легального сектора, 

перерозподілено фінансову відповідальність за соціальне забезпечення між 

державою, працівниками та роботодавцями, сформовано передумови 

подальших змін, котрі пов’язуються із новим етапом пенсійної реформи. 

Підсумовуючи дослідження генезису правового регулювання 

пенсійного забезпечення в Україні, варто зробити висновок, що даний 

інститут пройшов довгий шлях свого розвитку. Хоча наявність пенсійного 

забезпечення в епоху Київської Русі є доволі спірною, проте існуючі на той 

момент різновиди соціального забезпечення характеризувались окремими 

ознаками саме досліджуваного інституту. У часи Російської імперії 

пенсійне забезпечення еволюціонувало від різновиду особливого 

забезпечення державних службовців й військовослужбовців до інституту, 
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який охопив, у тому числі, й окремі категорії робітників. У Радянському 

Союзі розвиток пенсійного забезпечення ускладнювався війною, важким 

економічним становищем та централізацією усіх державних процесів, хоча 

навіть за цих обставин пенсійне забезпечення поширилось на усіх без 

виключення громадян держави. Період незалежності України – це етап, на 

якому відбувається перехід від радянської пенсійної системи до втілення 

найвдаліших зразків функціонування даного інституту у капіталістичних 

державах. При цьому даний процес ще далеко не завершений і в 

перспективі він здатен кардинально змінити усю систему, яка формувалась 

протягом проаналізованих нами одинадцяти століть, при умові 

продовження дієвого реформування досліджуваної сфери. 

 

 

1.3 Ретроспектива розвитку спеціального пенсійного 

забезпечення 

 

У юридичній науці автори по-різному виділяють етапи розвитку 

спеціального пенсійного забезпечення. Так, Н.П. Коробенко виокремлює 

такі етапи: 

1. Доконституційний (1991-1996 роки), який полягає в 

успадкуванні радянської солідарної системи спеціального пенсійного 

забезпечення та пошуках шляхів її вдосконалення і додаткових 

організаційно-правових форм спеціального пенсійного забезпечення. 

2. Післяконституційний (1991-2006 роки). Даному етапу 

притаманне конституційне закріплення принципів функціонування 

спеціального пенсійного забезпечення відповідно до ринкових умов, 

законодавче визначення та формування трирівневої системи пенсійного 

забезпечення, до складу якої входить спеціальне пенсійне забезпечення. 
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3. Сучасний етап створення національної моделі спеціального 

пенсійного забезпечення, який триває і наразі [55, с. 127]. 

Н.Ю. Борисенко виділяє такі етапи розвитку системи спеціального 

пенсійного забезпечення: 

1. 1681-1880 рр. Розвиток приватного страхування: створення 

приватних пенсійних фондів, кас взаємодопомоги, приватних страхових 

компаній. 

2. 1883-1889 рр. Виникнення першої системи обов’язкового 

пенсійного забезпечення в Німеччині.  

3. 80-90 рр. ХІХ ст. Поширення законів про державне соціальне 

страхування в Англії, Франції, Австрії, Італії.  

4. Початок ХХ ст. Поширення розподільчої системи пенсійного 

захисту населення країнами Західної Європи та Америки.  

5. Кінець ХХ ст. Виникнення кризи розподільчих пенсійних 

систем та перехід до трирівневої системи соціального та пенсійного 

захисту населення [56, с. 64]. 

В Україні перші ознаки того, що зараз називається спеціальним 

пенсійним забезпеченням, виявлялися ще в ІХ-Х столітті. У давньоруських 

літописах та у «Руській правді» Ярослава Мудрого збереглися дані про 

відшкодування збитків, завданих життю людини [57, с. 135]. Тобто ми 

впевнені в тому, що такого роду виплати були прототипом сьогоднішніх 

виплат в Україні у зв’язку з втратою годувальника.  

 У феодальні часи, коли було поширене натуральне господарство, 

сім’я була основною робочою силою. Роботу у ремісничій майстерні чи 

сільському господарстві виконували усі працездатні члени сім’ї незалежно 

від статі та віку. Усі без виключення члени родини мали право 

користуватися плодами праці. Навіть непрацездатні і люди похилого віку 

мали право на споживання та використання продуктів, які виготовлялись 

сімейним господарством в такій само мірі, як і особи молодшого віку та 
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працездатні [58, с.70]. Як бачимо, вже у феодальні часи зароджувались 

відносини щодо окремих осіб, які нагадують ті, котрі сьогодні закріплені 

чинним законодавством.  

Так, з появою ремісничих цехів і купецьких гільдій організовувалась 

допомога у разі настання нещасного випадку, каліцтва чи хвороби [59, с. 

99]. 

На нашу думку, сучасне розуміння забезпечення непрацездатних 

з’являється із зародженням машинного виробництва. Розвиток мануфактур 

та фабрик віддаляє місце роботи від дому, а тим самим і від сімейного 

виробництва. Економіка розвивається таким чином, що сімейне 

господарство перестає бути основним способом матеріального 

забезпечення сім’ї. Головним джерелом для забезпечення стає праця у 

роботодавця. 

 Спеціальне пенсійне забезпечення почало зароджуватись в 80-х 

роках ХІХ століття. Воно виникло у вигляді пенсійних кас: 1) 

емеритальних; 2) страхових. 

У ті часи на території східних областей України, що знаходились під 

впливом Росії, для деяких категорій державних працівників та інших 

службовців створювали так званні страхові й емеритальні каси. І вже 

незабаром було започатковано обов’язкове пенсійне страхування [60, с. 

32].  

Історично так склалось, що, особа, яка виконує функції державного 

значення(здійснює суспільно корисну діяльність), має право на додаткове 

забезпечення державою, яке може виражатися в різних формах [60, с. 32]. 

На території України, яка була під владою Російської імперії, 

розвиток соціального страхування розпочався  наприкінці ХІХ століття. 

Починалось все з того, що одеські підприємці страхували робітників на 

випадок: 1) тимчасової непрацездатності; 2) інвалідності; 3) смерті. 
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Уже в кінці ХІХ століття було застраховано робітників 22 

підприємств. З часом така тенденція поширилась на інші міста України. У 

1899 році почало свою діяльність «Товариство взаємного страхування 

ремісників і робітників», яке проводило страхування від нещасних 

випадків. Також прикладом такого процесу може слугувати 

«Чорноморське товариство страхування судновласників з їхніми 

службовцями та робітниками від нещасних випадків», що діяло у річкових 

портах та портах Азовського і Чорного морів [61, с. 132]. 

На наше переконання, на основі вищезазначеного матеріалу можна 

зробити висновок про те, що паралельно з розвитком соціального 

страхування зазнавало розвитку й спеціальне пенсійне забезпечення. 

Категорії осіб, які забезпечувались спеціальними виплатами, були 

подібними до сьогоднішніх: державні службовці, працівники державного 

апарату та інші. Коло таких суб’єктів регулювалось спеціальними 

законодавчими актами. На жаль, в Україні в цьому відношенні мало що 

змінилося. 

У перші роки влади більшовиків помітно змінилося фінансування 

пенсійного забезпечення. З часом соціальне страхування почало 

трансформуватись в соціальне забезпечення. У свою чергу, спеціальні 

законодавчі акти передбачали особливі виплати для державних 

службовців, учасників Великої Вітчизняної війни, інших осіб [62, с. 23]. 

Отже, спеціальне пенсійне забезпечення в часи перебування України 

під владою Російської імперії (ХVІІІ-ХХ століття) характеризувалося 

розповсюдженням норм Російської імперії в аспекті здійснення 

спеціального пенсійного забезпечення на територію України, що була 

підвладна їй. 

Страхування в Україні започатковувалось та території Буковини та 

Галичини. Паралельно розпочинає свою діяльність «Краківське товариство 

взаємного страхування», яке згодом дістало назву «Флоріанка». Воно 
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займалось страхуванням життя. Розвиток страхування полегшився з 

прийняттям австрійським парламентом Закону «Про товариства» і Закону 

«Про кооперативні спілки». При цьому слід зазначити, що в той час 

Австро-Угорська імперія не давала дозволу на створення української 

страхової інституції (установи). Але згодом було прийнято рішення про 

започаткування кооперативного товариства страхування «Дністер» [63, с. 

101]. 

На нашу думку, в період перебування західної частини України під 

впливом Австро-Угорської імперії вже активно формувався її страховий 

ринок. Так, на початку ХХ століття в Україні була спроба створити 

страхове товариство «Любов», яке мало б спеціалізуватися на страхуванні 

пенсій у випадку: 1) удівства; 2) сирітства. Проте діяльність цього 

товариства так і не була розпочата у зв’язку з тим, що було мало бажаючих 

застрахуватись [64, с. 82]. 

Згодом було створено страхове товариство такого ж типу як і 

попереднє –  «Любов». На відмінну від свого попередника, це товариство 

користувалося популярністю серед громадян. Товариство «Карпатія» 

проводило страховання по таких напрямах: 1) страхування дітей; 2) 

страхування з подвійною сплатою страхових сум; 3) страхування на 

випадок смерті; 4) змішане страхування. Основною рисою цього 

товариства було охоплення всього страхового ринку, передбачалось, що 

люди з різними статками можуть користуватися страховими послугами 

[64, с. 83]. 

На початку ХХ століття у Львові функціонувала чимала кількість 

пенсійних фондів. Яскравим прикладом був Пенсійний фонд працівників 

міських електричних закладів у Львові. Мета цього фонду полягала у 

забезпеченні спеціальних виплат працівникам місцевих електричних 

закладів та виплати пенсії у зв’язку з втратою годувальника родичам на 

випадок смерті співробітника місцевого електричного закладу.  
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Щоб вступити до фонду працівників міських електричних закладів, 

потрібно було додержуватися наступних вимог:  

1) робити регулярні внески до фонду;  

2) пройти військову службу;  

3) не входити до інших фондів; 4) мати вік, який на момент вступу до 

фонду не перевищує 40 років [65, с. 78]. 

Коли особа вступала до пенсійного фонду працівників місцевих 

електричних закладів, їй видавалася спеціальна карта прийому. У ній 

зазначалися наступні дані: 1) прізвище, ім’я, по батькові; 2) період, з якого 

працівником робились внески до пенсійного фонду; 3) займана 

працівником посада. 

Джерелами формування Пенсійного фонду працівників міських 

електричних закладів у Львові були: 1) майно попереднього пенсійного 

фонду; 2) внески членів пенсійного фонду (щомісячні і вступні); 3) 

щомісячні дотації районних або міських електричних закладів; 4) 

пожертви; 5) штрафи та пеня; 6) відсотки від майна [66, с. 113]. 

Отже, аналізуючи даний пенсійний фонд, ми прийшли до висновку, 

що його діяльність має всі ознаки спеціального пенсійного забезпечення.                      

По-перше, суб’єктами спеціальних виплат можуть бути тільки окремі 

особи, а саме учасники Пенсійного фонду працівників міських 

електричних закладів. По-друге, учасники фонду повинні відповідати 

певним вимогам (віку, участі у фонді тощо). По-третє, фонд має різні 

джерела надходження спеціальних пенсій, що дуже притаманно 

нинішньому спеціальному пенсійному забезпеченню. 

Звичайно, даний фонд не є прикладом спеціального пенсійного 

забезпечення, яке закріплене на державному рівні спеціальними 

законодавчими актами. Більш того, цей фонд нагадує, по суті, приватну 

страхову компанію, проте його діяльність відповідає всім ознакам 

спеціального пенсійного забезпечення. 
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Спеціальне пенсійне забезпечення в часи перебування України під 

владою Австрійської (Австро-Угорської) імперії (ХІХ-ХХ століття), тобто 

впродовж третього етапу, характеризувалося тим, що та частина території 

України, що входила до Австро-Угорської імперії, зазнала тотального 

повторення норм у сфері спеціального пенсійного забезпечення. 

Варто відмітити, що на розвиток науки держава звертала обмежену 

увагу. В.П. Волгін зазначає, що піклування, яке надавала Радянська влада 

науковим працівникам, мало елементарний характер [67, с. 18]. 

Наприкінці 1921 року Радою Народних Комісарів РСФРР було 

прийнято Декрет «Про підвищення пенсії, що призначалася особам, які 

працювали на державній службі в галузі науки» [68, с. 44]. 

На початку ХХ століття на теренах Російської імперії був прийнятий 

ряд законів про пенсійне забезпечення [61, с. 135], а саме: 

– «Про винагороду потерпілим робітникам державних заводів 

внаслідок нещасних випадків»; 

– «Про пенсії робітникам державних рудників та гірничих заводів за 

рахунок роботодавців, винних у шкоді, завданій здоров’ю». 

 До жовтневого перевороту в Україні та Росії не враховувався вік, з 

якого можливе пенсійне забезпечення (трохи пізніше вік почав 

враховуватися). 

Роль фінансування соціальних програм покладалась на державу. 

Переважна кількість країн у 40-50-х роках минулого століття прийняли 

відповідні законодавчі акти, спрямовані на регулювання системи 

спеціального пенсійного забезпечення [69, с. 10]. 

Основи спеціального пенсійного забезпечення з часом 

запроваджувались у системи державного регулювання економіки різних 

держав. Згодом дефініцію поняття «соціальне забезпечення» було в 

офіційному порядку закріплено у пакті «Про економічні, культурні та 
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соціальні права». Термін «соціальне забезпечення» означав різновид 

матеріального забезпечення непрацездатних осіб [70, с. 22].  

Перші закони про пенсійне забезпечення формували підвалини 

пенсійного права. Отже, пенсійне право – це система правових норм, які 

врегульовують відносини щодо надання певним громадянам постійного 

матеріального забезпечення, яке виражається у грошовій формі. Таке 

забезпечення надається, якщо особа: 1) досягла пенсійного віку; 2) має 

відповідний страховий стаж; 3) має певну вислугу років; 4) має 

інвалідність [71, с. 33]. 

Спеціальне пенсійне забезпечення на теренах УРСР є історичним 

фактом і, в той же час, соціальною інновацією, тому що більшовицька 

модель встановлення пенсій громадянам була запроваджена з метою 

надання соціальної допомоги, з одного боку, а з іншого – являла собою 

політико-ідеологічний хід популяризації радянської влади та її переваг 

перед капіталістичним устроєм. В історіографії немає праць стосовно цієї 

соціогуманітарної проблеми, тому що радянська наука розглядала 

соціальну історію через призму класових антагонізмів [72, с. 246]. Система 

спеціального пенсійного забезпечення в Україні 20-30-х років залишається 

дуже малодослідженим явищем, яке на сьогоднішній день висвітлене 

кількома статтями у періодичних виданнях [73, с. 64]. 

Першим документом, який засвідчував початок створення нової 

системи пенсійного забезпечення, був Декрет РНК УСРР «Про передання 

пенсійних відділень у підпорядкування Народного комісаріату соціального 

забезпечення», а Декрет «Про врегулювання пенсійної справи» юридично 

та фактично скасовував стару систему пенсійних органів. «Положення про 

пенсії», яке було складовою частиною цього Декрету, передбачало 

запровадження трьох видів пенсій: 

1) пенсій для інвалідів (отримували особи, що втратили 

працездатність не менше ніж на 15% внаслідок віку, хвороби, каліцтва); 
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2) пенсій для вдів(отримували вдови, які мали одну дитину і більше 

віком до 10 років); 

3) пенсій для сиріт [74, с. 33]. 

На нашу думку, ці категорії осіб можна розглядати як певне коло 

суб’єктів спеціального пенсійного забезпечення того часу. Хотілося б 

зазначити, що радянська влада запровадила в життя «явище», яке ми 

вважаємо повною протилежністю спеціального пенсійного забезпечення. 

Були виокремленні категорії населення, які взагалі не мали права на 

пенсійне забезпечення. До цього переліку входили: 1) особи, що мали 

медалі, ордени, георгіївські хрести, отримані за царського режиму; 2) 

церковнослужителі; 3) теологи та службовці духовних відомств; 4) 

жандарми загального та політичного відділів; 5) тюремні наглядачі [75, с. 

106]. Можна зробити висновок, що в часи СРСР не було уніфікованих 

нормативно-правових актів спеціального пенсійного забезпечення. Воно 

регулювалося тільки окремими декретами (законами) для конкретних 

категорій осіб [75, с. 106].  

Отже, підсумовуючи, зазначимо, що становлення й розвиток системи 

спеціального пенсійного забезпечення на теренах УСРР протягом 1919-

1929 рр. проходило в два етапи: 

1) етап «воєнного комунізму»; 

2) етап непу [76, с. 36]. 

Говорячи про ці етапи, потрібно акцентувати увагу на тому, що вони 

відрізнялися методами, принципами, формами функціонування пенсійної 

системи. Характерною ознакою першого періоду було скасування 

радянською державою всіх спеціальних пенсій дореволюційного періоду. 

Замість них запроваджувалися інші спеціальні пенсії, призначення яких у 

той час залежало від таких факторів: 

1) соціального походження та майнового стану; 

2) заслуг перед революцією; 
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3) політичної діяльності; 

4) посади партійно-радянської номенклатури [77, с. 32]. 

Також спеціальні пенсії призначалися солдатам Червоної армії 

відповідно до Декрету РНК «Про забезпечення солдат робітничо-

селянської армії та інших військовослужбовців і їх родин». Таке 

забезпечення надавалося особам, які втратили працездатність (частково 

або повністю) від пошкоджень, хвороб, ран отриманих під час служби [78, 

с. 209].  

У залежності від рівня втрати працездатності спеціальні пенсії були 

розподілені на 4 розряди: 

1) при стовідсотковій втраті працездатності пенсія призначалась 

еквівалентно розміру прожиткового мінімуму у даній місцевості; 

2) при втраті працездатності на сімдесят відсотків пенсія становила 

75% відсотків від прожиткового мінімуму у даній місцевості; 

3) при втраті працездатності від сорока до сімдесяти відсотків пенсія 

становила половину прожиткового мінімуму у даній місцевості; 

4) при втраті працездатності від п’ятнадцяти до сорока відсотків 

пенсія становила 20% прожиткового мінімуму у даній місцевості [79, с. 

66]. 

Ми вважаємо, що така градація спеціальних пенсій при втраті 

працездатності не була досконалою, хоча б через те, що у зв’язку з 

низьким рівнем медицини, який мав місце в ті часи, було важко визначити 

приналежність особи до певного розряду. Також деякі сумніви викликає 

система встановлення пенсій.  

Також ми б хотіли звернути увагу на Декрет РНК «Про забезпечення 

солдат Червоної Армії пенсіями». Основним задумом цього декрету будо 

те, що повний інвалід міг отримувати стовідсоткову пенсію, а сім’ї 

червоноармійців одержували на одного члена родини 40%, двох – 60%, 

трьох – 80%, чотирьох і більше – 100% ставки місцевої заробітної плати 
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некваліфікованого працівника [73, с.158]. Відповідно до Декрету інвалід 

мав право на «трудовий заробіток», але сума такого заробітку не могла 

бути більшою, ніж інвалідна пенсія. Відповідно до зазначеного документа 

спеціальні пенсії поширювались абсолютно на всі категорії 

військовослужбовців Червоної Армії, а саме: учасників повстанських 

загонів, медпрацівників, військовослужбовців старого флоту та армії, 

учасників Першої світової війни [80, с. 50].  

Ми вважаємо, що Декрет РНК «Про забезпечення солдат Червоної 

Армії пенсіями» є більш досконалим, аніж попередні, тому що: 

1) надає можливість додаткового «трудового заробітку», тобто, окрім 

отримання спеціальної пенсії, дозволяє паралельно займатись трудовою 

діяльністю; 

2) розширює коло суб’єктів спеціального пенсійного забезпечення.  

На нашу думку, військовослужбовці як категорія осіб спеціального 

пенсійного забезпечення є «найстарішою» категорією такого забезпечення, 

оскільки, як ми бачимо, найбільше спеціальних нормативно-правових актів 

приймалося саме щодо військовослужбовців та їх сімей. Справедливе 

відношення до таких категорій, як науковці, державні службовці та інші не 

було спочатку закріплено на законодавчому рівні. Ми вважаємо, що це 

було наслідком встановлення комуністичного устрою та низького рівня 

правосвідомості правлячої верхівки. 

У СРСР також існували персональні пенсії, що призначались за 

особливі заслуги. НКЗС встановлював родинам відомих інженерів та 

учених спеціальні пенсії. Передбачалось спеціальне (пільгове) пенсійне 

забезпечення таким особам: 

1) які мали особливі заслуги перед робітничо-селянською 

революцією у боротьбі з контрреволюцією та капіталом; 

2) які мали заслуги у сфері радянського будівництва; 

3) які мали заслуги у сфері професійної та партійної роботи. 
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Обов’язково треба зазначити, що вищевказані категорії осіб мали 

право на отримання «збільшених пенсій» лише у випадку повної 

(абсолютної) втрати працездатності та у разі інвалідності. В усіх інших 

випадках спеціальні пенсії не встановлювались [81, с. 26]. 

Аналізуючи питання так званих «збільшених пенсій», ми прийшли 

до висновку, що умова їх призначення (настання повної інвалідності та 

абсолютної непрацездатності) є нераціональною. Вважаємо, якщо особа 

мала особливі заслуги у сфері суспільно корисної діяльності, то цього вже 

повинно бути достатньо для призначення спеціальних виплат. На нашу 

думку, більш слушно було б звернути увагу на інші умови призначення 

спеціальних пенсій, наприклад, встановлення спеціального стажу тощо.  

Ще одним прикладом спеціального пенсійного забезпечення в СРСР 

є постанова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету «Про 

посилені пенсії». Відповідно до зазначеного нормативного акта так звана 

«посилена пенсія» призначалася: 

1) особам, які мали видатні заслуги перед революцією (партійні 

діячі, які мали дореволюційний стаж та займали центральні революційні та 

партійні пости, професійні революційні діячі, народовольці); 

2) діячам мистецтва, науки, літератури, техніки, охорони здоров’я, 

які своєю діяльністю у певній галузі зробили вагомий внесок до 

загальнолюдської культури [82, с. 145].  

На нашу думку, постанову «Про посилені пенсії» можна порівняти в 

якійсь мірі із нинішніми нормативно-правовими актами: Законами України 

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

деяких інших осіб», «Про державну службу», «Про наукову і науково-

технічну діяльність», які встановлюють спеціальне пенсійне забезпечення 

для держаних службовців, науковців та інших осіб.  

У Радянському Союзі, до складу якого входила й Україна, 

пенсійного фонду як самостійної інституції, на якій базувалось все 
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пенсійне забезпечення, не існувало. Виплатою та нарахуванням 

спеціальних пенсій займались органи та установи соціального захисту 

населення. В СРСР єдиним гарантом права на одержання матеріального 

забезпечення в разі хвороби, старості, часткової чи повної 

непрацездатності, втрати годувальника була Конституція СРСР. В УРСР 

гроші для виплати пенсій формувались централізовано відповідно до 

Закону СРСР «Про державні пенсії»[83]. Тобто виплата пенсій 

проводилась державою за рахунок грошей, які кожного року виділялися із 

Державного бюджету СРСР, а також коштів фонду державного 

страхування, що формувались із внесків установ, підприємств, організацій 

без будь-яких відрахувань із зарплати.  

Відповідно до Закону СРСР «Про пенсії та дотації членам колгоспів» 

виплата пенсій здійснювалося за кошти держави та колгоспів без 

відрахувань із доходів колгоспників [84, ст. 4]. 

У вищезазначеному законі передбачались такі основні види пенсій: 

1) по старості; 

2) по інвалідності; 

3) у зв’язку з втратою годувальника [84, ст. 2]. 

Щоб отримувати пенсію по старості, громадянину потрібно було 

досягнути певного віку. Для працівників колгоспів він становив: 60 років – 

для жінок, 65 років – для чоловіків. Проте для робітників та службовців 

цей вік був нижчим на п’ять років (для чоловіків – 60 років, для жінок – 55 

років) [85, с. 69]. 

Отже, ми можемо зробити висновок, що для різних категорій 

громадян у залежності від соціального статусу вік виходу на пенсію був 

різним. На нашу думку, така тенденція було досить раціональною. Проте 

згодом зазначені «вікові коливання» між працюючими громадянами були 

зняті, тому що така система передбачала нерівні умови виходу на пенсію 

різних соціальних прошарків населення. Але ми прийшли до висновку, що 
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таке «зрівняння» могло б спровокувати різку і широкомасштабну міграцію 

сільського населення у міста, що призвело б до послаблення ефективності 

сільського господарства через нестачу робочої сили. 

Постанова Ради Міністрів СРСР та ЦК КПРС «Про заходи по 

подальшому підвищенню благоустрою радянського народу» передбачала, 

що незалежно від соціального статусу особи чоловіки виходять на пенсію з 

60 років, жінки – з 55 років [86]. 

Отже, з вищезазначеного можна зробити висновок, що спеціальні 

закони в СРСР передбачали певні категорії громадян, яким 

встановлювалися різні умови виплати спеціальних пенсій. Так, наприклад, 

вік виходу на пенсію для працівників робітничих спеціальностей та 

працівників колгоспів був різним. Встановлюючи різний вік виходу на 

пенсію, на нашу думку, законодавці керувалися критерієм «важливості» 

для суспільства відповідної діяльності. 

Закони СРСР «Про пенсії та дотації членам колгоспів» і «Про 

державні пенсії» передбачали, крім єдиного віку виходу на пенсію, ще й 

єдині вимоги до стажу [87, с. 19]. 

У процесі дослідження даного питання ми пропонуємо відповідно до 

Закону СРСР «Про державні пенсії» розглянути категорії осіб, які мали 

право на отримання пенсій по старості на пільгових умовах. На нашу 

думку, особи, які відповідно до чинного законодавства України мають 

право на отримання спеціальних пенсій, в якійсь мірі є прототипом 

наступних категорій (відповідно до Закону СРСР «Про державні пенсії»): 

1) робітників та службовців, зайнятих на підземних роботах, робітників, 

що працюють на роботах із шкідливими умовами праці, у гарячих цехах; 2) 

робітників підприємств текстильної промисловості; 3) службовців і 

робітників на роботах з тяжкими умовами праці; 4) службовців-інвалідів і 

робітників з числа військовослужбовців, які стали інвалідами через 

контузії, каліцтва, поранення, захищаючи СРСР, та внаслідок 
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захворювання, що пов’язане з перебуванням на фронті; 5) жінок, які 

пропрацювали трактористами-машиністами у галузі сільського 

господарства, інших галузях народного господарства; 6) жінок, які 

пропрацювали машиністами шляхових, будівельних, вантажно-

розвантажувальних машин [83, ст. 9]. 

Всі категорії громадян, що мали право отримувати пенсію по 

старості на пільгових умовах, визначались списками цехів, виробництв, 

професій та посад , які затверджувалися Радою Міністрів СРСР. Проте для 

отримання спеціальних пенсій по старості були певні обмеження: 1) для 

чоловіків досягнення 50 або 55 років, трудовий стаж 20-25 років; 2) для 

жінок досягнення 45-50 років, стаж 15-20 років [83, ст. 6].  

 Отже, аналізуючи дані категорії осіб, ми прийшли до висновку, що 

вони  подібні до тих, які існують сьогодні. Що стосується 

військовослужбовців, то Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, 

звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»  від 09 квітня 1992 

року передбачає дуже схоже із Законом СРСР «Про державні пенсії» коло 

суб’єктів спеціального пенсійного забезпечення. Особливу увагу ми б 

хотіли звернути на категорію службовців-інвалідів і робітників з числа 

військовослужбовців, які стали інвалідами через контузії, каліцтва, 

поранення, захищаючи СРСР, та внаслідок захворювання, що пов’язане з 

перебуванням на фронті. Це, на нашу думку, дозволить зробити висновок, 

що деякі акти сучасного законодавства, по суті, є дублюванням недіючих 

нормативно-правових актів. Безумовно, вони доповнюються певними 

правововими новелами, але такий підхід до створення законодавства хоч і 

є досить зручним, проте у певній мірі суперечливим.  

У 80-х роках ХХ ст. у Радянському Союзі почали відбуватися стрімкі 

зміни в усіх сферах життя: 

1) політичній сфері; 

2) економічній сфері; 
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3) соціальній сфері.  

Вони, образно кажучи, «спровокували» зміну пенсійного 

законодавства. Основною відмінністю було те, що пенсійні виплати 

здійснювались не з Державного бюджету, а з новоствореної інституції – 

Пенсійного фонду. Пенсійний фонд виплачував пенсії за рахунок 

відрахувань з підприємств, установ, організацій, коштів держбюджету [88, 

с. 50]. 

На нашу думку, вказані вище критерії призначення пенсійного 

забезпечення є досить суб’єктивними. Такі чинники, як освіта, стаж, вік, 

кваліфікація, соціально-професійні навички, не брались до уваги при 

встановленні пенсій. В часи СРСР спеціальні пенсії виконували функцію 

соціальної допомоги для певних категорій громадян (учених, інвалідів, 

солдатів та їх родин), що не мали інших засобів для існування. Попередній 

заробіток та наявність трудової участі не відігравали ніякої ролі при 

отриманні пенсій, тому що аж занадто загрозливою була соціально-

економічна обстановка в Україні. 

Отже, четвертий етап спеціального пенсійного забезпечення, який 

тривав у часи перебування України в складі СРСР (1919-1991 рр.), 

характеризувався абсолютний впливом правової системи СРСР на УРСР, 

звичайним дублюванням УРСР правових норм СРСР. 

Ми вважаємо, що саме проголошення державою спеціального 

пенсійного забезпечення виконало такі важливі функції: 

1) сприяло стабілізації загального миру у країні; 

2) формувало у свідомості громадян лояльне відношення до 

радянської держави та її системи влади. 

Монопартійна структура влади та монопольне положення державної 

власності сприяли створенню централізованої системи спеціального 

пенсійного забезпечення, що унеможливлювало використання будь-яких 

інших джерел формування спеціальних пенсій. Основним джерелом був 
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Державний бюджет. Такого поняття як Пенсійний фонд не існувало. На 

сьогодні пенсійні фонди є відносно новим явищем. Однією із їх головних 

функцій є здійснення спеціального пенсійного забезпечення громадян. 

Першим недержавним пенсійним фондом був фонд, створений компанією 

«General Motors» у США. Вважається, що з того часу і почався активний 

розвиток такого інституту по всьому світу [89, с. 279].  

Отже, п’ятий етап спеціального пенсійного забезпечення, який 

триває і наразі, характеризується відсутністю систематизованого 

законодавства. 

Досліджуючи питання становлення та розвитку спеціального 

пенсійного забезпечення в історично-правовому аспекті, ми б хотіли також 

звернути увагу на чинник, без якого ні в який історичний період не був 

можливим якісний розвиток пенсійного забезпеченням. Таким 

вирішальним та ключовим чинником є рівень розвитку економіки в країні. 

Тобто пенсійне забезпечення не може бути на високому рівні без 

сприятливої економічної ситуації в державі. На нашу думку, перед тим як 

проводити якісь реформи стосовно того ж самого спеціального пенсійного 

забезпечення, в першу чергу, слід було стабілізувати економіку країни. Ми 

вважаємо, що цієї помилки допускалися ряд країн в минулому і, на жаль, 

допускають її сьогодні, не роблячи ніяких висновків з досвіду попередніх 

століть. Такі реформи тільки погіршують ситуацію у сфері спеціального 

пенсійного забезпечення. Для нашої країни головним завданням є 

створення такої пенсійної системи, яка дасть змогу значно підвищити 

рівень життя певних категорій осіб, і, в той же час, буде стимулювати 

розвиток економіки в державі.  

Отже, підсумовуючи досліджене, ми прийшли до наступних 

висновків. 

Протягом всього періоду становлення й розвитку спеціального 

пенсійного забезпечення воно ніколи не було на уніфікованому рівні (не 
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було єдиного закону, який би регулював спеціальне пенсійне забезпечення 

комплексно). Це стосується і часів, коли Україна була під владою Австро-

Угорської та Російської імперій, і часів перебування України у складі 

СРСР. У той же час, досліджуючи дане питання, ми зустріли масу 

спеціальних нормативно-правових актів, які існують самі по собі, 

знаходячись у хаотичному порядку без необхідної згрупованості та 

сформульованості. На сьогоднішньому етапі розвитку спеціальне пенсійне 

забезпечення потребує значного вдосконалення. 
 
 
 

 
 

Висновки до Розділу 1 
1. Для аналізу проблематики правового регулювання пенсійного 

забезпечення в основу покладені наступні методи наукового пізнання: 

діалектичний, логічний (логічно-формальний), формально-юридичний, 

історико-правовий, системний (комплексний), порівняльно-правовий, 

статистичний. 

2. Епоха Київської Русі характеризувалась наступними 

особливостями: 

1) допомога нужденним ще не містила ознак пенсійного 

забезпечення, проте у певній мірі виконувала його роль; 

2) наведені форми забезпечення потребуючих громадян не можна 

вважати пенсійним забезпеченням у тому розумінні, у якому воно існує на 

сьогодні; 

3) пенсійне забезпечення розглядалось як релігійна акція; 

4) нормативно-правове регулювання пенсійного забезпечення мало 

християнський підтекст, хоча його окрім церковних статутів, становив 

зокрема перший слов’янський закон «Руська правда»; 
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5) соціальне та пенсійне забезпечення не було державним, а являло 

собою особисту милостиню князя, тобто держава ще не була суб’єктом 

пенсійного забезпечення; 

6) така милостиня була у певній мірі сліпою, і була обумовлена 

християнського вірою правителя, а також вважалась ним самим одним із 

головних обов’язків керівника держави. 

3. Особливостями етапу розвитку правового регулювання пенсійного 

забезпечення на українських землях у складі Російської Імперії в XVII-XIX 

століттях є наступні: 

1) сучасні пенсії виникли по суті із пенсійного забезпечення 

військовослужбовців та державних службовців Російської Імперії; 

2) тогочасне законодавство розрізняло два види пенсійного 

забезпечення - за віком та по хворобі, у тому числі й такої, що виникла при 

виконанні службових обов’язків; 

3) держава стала суб’єктом пенсійного забезпечення; 

4) держава почала надавати пенсійне забезпечення шляхом створення 

мережі спеціальних державних органів;  

5) було прийнято спеціальне законодавство про пенсійне 

забезпечення; 

6) до наповнення тогочасних фондів безпосередньо були залучені 

самі ж службовці. 

4. Особливостями етапу розвитку правового регулювання пенсійного 

забезпечення на українських землях у складі європейських держав в XVII-

XX століттях, є наступні: 

1) станом на початок ХХ століття фактично у кожній державі було 

прийнято прогресивне законодавство про пенсійне забезпечення; 

2) на цих землях забезпечувались пенсіями не лише державні 

службовці, а й робітники. 
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5. Особливостями етапу розвитку правового регулювання пенсійного 

забезпечення на українських землях у складі СРСР (1917-1991 рр.) є:  

1) усі ресурси та повноваження було централізовано та жорстко 

регламентовано; 

2) на початкових порах основна увага законодавця приділялась 

максимальному охопленню пенсійним забезпеченням різноманітних 

категорій громадян; 

3) було встановлено пенсійний вік; 

4) нормативно-правове регулювання пенсійного забезпечення 

здійснювалось як в законодавчому, так і в підзаконному порядку; 

5) з часом було проголошено право всіх громадян на матеріальне 

забезпечення в старості, в разі хвороби чи втрати працездатності, а 

пенсійне забезпечення стало загальним для робітників і службовців; 

6) держава набула функцій регулятора даної сфери, здійснюючи 

контроль та управління пенсійного забезпечення; 

7) держава централізувала свої функції у сфері пенсійного 

забезпечення населення шляхом створення органів, компетентних 

реалізовувати політику у даній сфері, а джерелом фінансування пенсій став 

Пенсійний фонд, який формувався за рахунок коштів, що відраховувалися 

підприємствами і організаціями, а також страхових внесків громадян; 

8) було встановлено надбавки до пенсії за роботу після досягнення 

пенсійного віку; 

9) була створена єдина всеохоплююча система пенсійного 

забезпечення, яка характеризувалась поєднанням принципів соціального 

страхування і соціальної допомоги, а пенсійна система була остаточно 

відокремлена від держбюджету. 

6. Етап незалежної України генезису правового регулювання 

пенсійного забезпечення характеризується наступними особливостями: 
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1) ухвалено низку законодавчих актів із метою формування власного 

вітчизняного інституту пенсійного забезпечення; 

2) розвиток даного інституту відбувався в умовах економічної кризи 

в державі, та відсутності коштів для належного пенсійного забезпечення 

громадян; 

3) роль держави змінилась - хоча окремі інститути були їй 

підконтрольними, проте їх управління внаслідок реформ стало 

децентралізованим; 

4) стимульовано перехід з неформального і тіньового сектора 

економіки до легального сектора;  

5) перерозподілено фінансову відповідальність за соціальне 

забезпечення між державою, працівниками та роботодавцями; 

6) подальші зміни пов’язуються із новим етапом пенсійної реформи. 
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РОЗДІЛ 2 

ЗМІСТ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

 

2.1 Наукова інтерпретація системи пенсійного забезпечення та її 

характерні ознаки 

 

 

Згідно з пунктом 6 статті 92 Конституції України виключно 

законами України визначаються основи соціального захисту, форми і види 

пенсійного забезпечення [90]. На виконання даної норми Верховною 

Радою України було прийнято ряд актів законодавчого характеру, які 

регулюють коло суспільних відносин стосовно питання пенсійного 

забезпечення громадян. Наразі діє значна кількість законодавчих актів, які 

регулюють коло суспільних відносин щодо системи пенсійного 

забезпечення і є основним джерелом дослідження для науковців такої 

системи в цілому. Це, зокрема, Закон України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV [50], Закон 

України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-

IV [91]. Положення Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 

05.11.1991 № 1788-XII [36] продовжують застосовуватись і до даного часу, 

але виключно в частині визначення права на пенсію за віком на пільгових 

умовах і за вислугу років. Закон України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV [50] встановив 

основні положення стосовно функціонування трирівневої пенсійної 

системи України. Проте наразі така велика кількість законодавчих актів не 

дозволяє в повній мірі вирішити всі проблемні питання правового 

регулювання системи пенсійного забезпечення в Україні, що, насамперед, і 

впливає на наукові дослідження, які пов’язані з системою пенсійного 
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забезпечення, адже саме формулювання понять та ознак вченими є 

фундаментом подальшого розвитку правого регулювання такої важливої 

галузі права. Крім того, варто відмітити, що в умовах нинішнього рівня 

ринкової економіки неможливо вирішити ряд гострих соціальних проблем, 

таких як існування бідності в країні, важкі умови праці, порушення 

принципів рівності, несправедливість нарахування пенсій тощо. Всі ці 

фактори перешкоджають встановленню належного пенсійного 

забезпечення осіб, що призводить до порушення конституційних прав 

громадян. Опосередкованість порушення конституційних прав полягає у 

тому, що сучасне пенсійне законодавство не здатне забезпечити 

економічну свободу (економічну автономію) пенсіонерам, яка б дозволила 

останнім у повній мірі реалізовувати свої права та свободи, що визначені 

Конституцією України та іншими законами України [92, с. 155]. Можна 

зробити висновок, що нинішнє пенсійне законодавство не відповідає 

нормам Конституції України. Як бачимо, ще й досі існує нагальна 

проблема пенсійного забезпечення громадян, хоч держава й далі 

продовжує наполегливо працювати в даному напрямі. Разом з тим, ряд 

теоретичних та практичних моментів залишаються поза увагою 

законодавця, що вказує на беззаперечну актуальність даної тематики. 

Проблеми поняття та ознак системи пенсійного забезпечення 

розглядали та досліджували ряд вітчизняних вчених. До них, зокрема, 

належать наступні науковці: В.С. Андрєєв, В.М. Андріїва, К.С. Батигін, 

М.Д. Бойко, В.Я. Буряк, М.О. Буянов, В.С. Венедіктов, В.П. Галаганов, 

В.В. Жернаков, О.Д. Зайкін, М.Л. Захаров, С.М. Прилипко, Е.Е. 

Мачульська, С.М. Синчук, Б.І. Сташків, Б.С. Стичинський, Я.М. Фогель, 

І.О. Титаренко, О.В. Тищенко, А.А. Ширант, І.С. Ярошенко. У незалежній 

Україні дані питання в тій чи іншій мірі досліджували такі вчені: М.І. 

Боднарук, Н.Б. Болотіна, І.О. Гуменюк, Т.О. Дідковська, М.М. 

Клемпарський, Л.М. Князькова, Т.В. Кравчук, І.В. Оклей, С.М. Прилипко, 



 

 

90 

С.М. Синчук, І.М. Сирота, А.В. Скоробагатько, Н.М. Стаховська, Б.І. 

Сташків, Н.М. Хуторян, М.М. Шумило та інші. Проте дослідження такого 

важливого суспільного питання не дало одностайної відповіді щодо 

основних проблем та підходів пенсійного забезпечення в цілому. У теорії 

права соціального забезпечення існує низка проблем, які пов’язані з 

формуванням сучасної концепції пенсійних правовідносин. Значна їх 

кількість є надзвичайно актуальними та такими, що потребують негайного 

вирішення. Варто відмітити, що одна із визначальних проблем 

дослідження даного інституту полягає в існуванні великої кількості 

нормативно-правових актів, які регулюють дане коло суспільних відносин, 

що, у свою чергу, спонукає науковців до дослідження найбільш 

проблемних правових явищ. Всі ці та ряд інших питань мають 

визначальний характер для сьогодення, адже саме від наукових підходів 

залежить подальше реформування системи пенсійного забезпечення 

громадян. 

Перш ніж перейти до загального аналізу системи пенсійного 

забезпечення, варто проаналізувати та розкрити кожну категорію окремо, 

щоб дійти до цілісного висновку. Так, поняття «система» запроваджене 

Аристотелем (у перекладі з грецької означає ціле, складене з частин, 

об’єднання), який відзначив, що сума частин характеризується тим, що 

становище цих частин в системі не утворює відмінностей. Але там, де 

виникають такі відмінності, має місце ціле. Заради справедливості 

потрібно зауважити, що поняття «система» використовувалось і до 

Аристотеля. Спектр значень слова «система» в грецькій мові досить 

широкий: поєднання, організм, будова, організація, спілка, устрій, 

керівний орган. Така багатозначність досліджуваного поняття дозволяє 

використати його для позначення широкого кола різноякісних явищ, які, 

проте, мають дещо спільне. Увібравши в себе сутність таких важливих 

понять, як «порядок», «організація», «цілісність», вона (система) не 
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зводиться в повній мірі ні до одного з них і, за висловом А.М. Авер’янова, 

поняття «система» стало певною мірою аксіоматичним [93, с. 13 ]. Як 

бачимо, поняття «система» використовувалось у Давній Греції і визначало 

досить широке коло явищ, які у своїй основі мають спільні ознаки і не 

створюють відмінностей всередині такої системи, а отже, без відсутності 

таких спільних ознак певне явище, будову, організацію не можна віднести 

до категорії «система». Це пов’язано з внутрішнім змістом такої категорії 

як система, яка в процесі еволюційного розвитку вживається в ряді наук, в 

тому числі і юридичній, і надає чітке значення внутрішньому змісту явищ, 

відносин, категорій тощо. 

Термін «система» використовується в різних науках у тих випадках, 

коли потрібно охарактеризувати об’єкт, який досліджується чи 

проектується, як дещо ціле, складне, про який неможливо одразу дістати 

просте уявлення. Існує понад 30 визначень цього поняття. В 

енциклопедичній літературі категорія «система» визначається як 

об’єднання частин. Найбільш відомі визначення системи такі: система – це 

множина елементів, що знаходяться в певних співвідношеннях і зв’язках 

один з одним, взаємодіють між собою, утворюють певну цілісність, як ціле 

взаємодіють із навколишнім середовищем; система – це сукупність 

елементів, яка має нові властивості, відсутні у кожного елемента; система 

– це сукупність засобів вирішення проблеми [94, с. 16]. Отже, основною 

ознакою, яка притаманна даному явищу, є сукупність елементів, які 

знаходяться в постійній взаємодії між собою і навколишнім середовищем, 

утворюючи при цьому єдину внутрішню будову. Якщо елементи системи 

не мають спільних ознак, то таке явище не відноситься до категорії 

«система». Єдність і сукупність елементів є обов’язковими ознаками будь-

якої системи не лише юридичної, а й інших наук. 

«Система» – це одне із найзагальніших та широких понять, яке 

застосовують для опису суб’єктів чи об’єктів при досліджені даних 
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елементів. В залежності від підходу до здійснення наукового аналізу 

системи, її можна поділити на певних три групи. Перша група – 

визначення через системний підхід, «зв’язки», «цілі», «елементи» тощо. 

Друга група – розгляд системи з позиції теорії регулювання через поняття 

«вхід», «вихід». Третя група – це клас математичних моделей. 

Таким чином, на нашу думку, система – це сукупність об’єктів чи їх 

частин, які наділені спільними ознаками, елементами, структурою, що 

забезпечують взаємодію між собою та навколишнім середовищем, 

характеризуються законами поведінки і утворюють її єдину внутрішню 

будову, яку можна ідентифікувати як системне утворення. 

Термін «пенсійне забезпечення» складається з двох частин. Для 

надання повної та чіткої дефініції поняття «система пенсійного 

забезпечення» розглянемо значення терміна «пенсія», який є складовою 

терміна «пенсійне забезпечення». Окрім того, ряд вчених визначають 

пенсійне забезпечення через поняття пенсії. Також варто відзначити, що за 

часів незалежної України у сфері пенсійного забезпечення прийнято цілий 

ряд законодавчих актів, які регулюють дане коло суспільних відносин, 

проте в жодному з них не закріплено дефініцію поняття «пенсійне 

забезпечення». 

У довідниковій літературі слово «пенсія» (від лат. рensio – платні 

внесок, pendo – плачу) визначається як гарантована щомісячна грошова 

виплата, що надається громадянам після досягнення певного віку, у разі 

інвалідності, утрати годувальника, а також за вислугу років в окремих 

сферах трудової діяльності [95, с. 527]. Дане визначення є досить вдалим, 

адже з нього можна виділити основні елементи даного поняття. По-перше, 

це дійсно є щомісячна виплата, яка гарантується державою кожному 

громадянину, та одне із конституційних прав такої особи, по-друге, така 

грошова виплата здійснюється при настанні певних обставин, наприклад, 
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при досягненні пенсійного віку, у випадку інвалідності, втрати 

годувальника тощо. 

На думку В.С. Андрєєва, пенсія – це щомісячна виплата 

аліментарного характеру з фондів для непрацездатних громадян по 

старості, по інвалідності та в разі втрати годувальника, а також за вислугу 

років у вигляді систематичних грошових виплат [96, с.128]. Тобто така 

виплата призначається безоплатно та не пов’язана з виконанням трудової 

функції особою і сплатою нею страхових внесків. Аліментарний характер в 

тлумачному словнику визначається як пов’язаний із живленням, 

харчуванням [97, с. 34]. Отже, у правовому значенні його можна 

охарактеризувати як забезпечення основних потреб життєдіяльності 

людини з метою матеріальної підтримки такої особи, яка в силу певних 

соціальних випадків, незалежних від такої особи, потребує допомоги з 

боку державних інституцій незалежно від наявності в неї інших джерел 

доходу. 

А.Д. Зайкін визначає пенсію як регулярну (періодичну) грошову 

виплату соціально-аліментарного призначення, що провадиться особам 

похилого віку, інвалідам та іншим категоріям громадян і їх сім’ям у 

випадках, передбачених законом, із суспільних фондів споживання у 

зв’язку з їх  минулою трудовою або іншою суспільно корисною 

діяльністю, яка припинена або замінена більш легкою діяльністю з 

передбаченої законом поважної причини; виплату, розмір котрої 

співвідноситься, як правило, з минулим заробітком. Ця виплата є для 

непрацюючих пенсіонерів основним джерелом засобів до існування [77, 

с.122]. Як бачимо, вчений наводить підстави для такої виплати через 

призму соціальних умов, які передбачені, насамперед, законодавством, а 

отже, мають в обов’язковому порядку носити нормативний характер. Крім 

того, науковець враховує той факт, що виплата пенсії напряму залежить 

від здійснення особою в минулому трудової діяльності і розмір такої 
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виплати залежить від суми заробітку і сплати страхових внесків у певні 

фонди системи пенсійного забезпечення, які є джерелоутворюючим 

фактором наповнення їхнього бюджету. 

Соціально-аліментарне призначення дозволяє відмежувати різні за 

своєю специфікою соціальні правовідносин від цивільних, трудових, 

конституційних, фінансових, адміністративних тощо. Прихильниками 

такої концепції є А.Д. Зайкін, Р.І. Іванова, А.Є. Пашерстник, В.К. 

Субботенко. Найбільш глибоко поняття «соціальна аліментарність» 

досліджене Р.I. Івановою. Соціальну аліментарність вона визначає як 

спосіб надання державою чи за її дорученням громадськими організаціями 

всіх видів соціального забезпечення на справедливій основі безоплатно, 

безеквівалентно із врахуванням зв’язку з працею, але не в порядку 

відповідних дій за нову зустрічну працю, в обсязі нормального рівня 

життя, який склався на даному етапі розвитку суспільства, без 

застосування договірних форм, з фонду соціального забезпечення [98, с. 

35-36]. Дана концепція за своїм змістом у деякій мірі відображає ознаки 

соціального забезпечення в цілому, проте варто відмітити, що ключовим 

моментом є надання виплати в обсязі нормального рівня життя, який 

склався на певному еволюційному етапі розвитку суспільства. На жаль, у 

державі не завжди такі виплати відповідають реаліям сьогодення, тому 

вони потребують адекватного реагування з боку відповідних органів на 

сучасний стан еволюції суспільства, а також передбачення необхідних 

норм для забезпечення матеріального існування населення в майбутньому. 

Вчений В.А. Ачаркан визначає пенсію як грошове забезпечення, 

отримуване з суспільних фондів споживання громадянами за наявності в 

них постійної чи стійкої непрацездатності, за віковою ознакою, у зв’язку з 

вислугою років, інвалідністю, яка встановлюється через медичне 

обстеження. Пенсія призначається громадянам за їхню працю в минулому 

чи іншу суспільно корисну діяльність і покликана служити для них 
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постійним і основним джерелом засобів до існування [99, с. 68]. Як 

бачимо, вчений визначає ще одну основну ознаку даної дефініції, адже 

такий дохід допомагає малозабезпеченій особі нормально функціонувати в 

суспільстві та взаємодіяти з ним. Крім того, не потрібно нехтувати тим 

фактом, що зазначений дохід може бути не основним джерелом існування, 

адже особі не заборонено отримувати доходи з інших джерел і за них 

існувати, розвиватися в суспільстві як особистості, як окремому елементу 

відносин. 

Сам Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV визначає пенсію як щомісячну 

пенсійну виплату в солідарній системі загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування, яку отримує застрахована особа в разі досягнення 

нею передбаченого цим Законом пенсійного віку чи визнання її особою з 

інвалідністю або отримують члени її сім’ї у випадках, визначених цим 

Законом [50]. Закон поширює дану дефініцію лише на солідарну систему 

загальнообов’язкового пенсійного страхування, він не містить даного 

поняття стосовно накопичувальної та недержавної системи, хоча в них 

також вживається дана термінологія, а отже, припустимо, що хоч закон і не 

поширює в даній частині свою дію на інші системи, вони містять спільні та 

майже однорідні ознаки з поняттям «пенсія», які можуть відрізнятись 

одним елементом від загального значення даної дефініції. 

Таким чином, з вищенаведеного можемо зробити висновок, що 

основними ознаками пенсії є: 

1) регулярність; 

2) нормативність;  

3) соціально-аліментарне призначення; 

4) грошова форма вираження; 

5) призначається за певних умов. 
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Ознака регулярності полягає в тому, що пенсія громадянам 

виплачується щомісячно, при цьому така виплата здійснюється спеціально 

уповноваженими органами у сфері пенсійного забезпечення. 

Нормативність визначається, насамперед, тим фактором, що соціальні 

умови, за яких надається виплата, передбачені виключно нормами 

законодавства. Соціально-аліментарне призначення означає те, що держава 

в особі уповноважених органів зобов’язана забезпечувати належний рівень 

життєдіяльності для осіб, які в силу певних соціальних умов, незалежних 

від самої такої особи, потребують допомоги. Такі допомоги гарантуються з 

боку держави і є одним із конституційних прав громадян та джерелом 

існування осіб. Законодавство забороняє здійснювати розрахунок з 

бюджету у формі пенсій в інші способи, окрім грошового. Пенсія 

надається громадянам за досягненням певних умов (досягнення певного 

віку, у разі інвалідності, утрати годувальника тощо), разом з тим, ця ознака 

є спорідненою із ознакою нормативності, тобто вищевказані умови 

визначені нормативно-правовими актами. 

У науковій літературі достатньо приділено увагу визначенню 

поняття «пенсійне забезпечення». Одні вчені розкривають даний термін 

через призму поняття пенсії, інші – через певні категорії та ознаки, які 

притаманні пенсіям. Проаналізуємо деякі з них, що в подальшому 

дозволить вивести авторське визначення понять «пенсійне забезпечення» 

та «система пенсійного забезпечення». 

На думку А.А. Ширант, пенсійне забезпечення можна визначити як 

суспільні відносини із обов’язкового, грошового, щомісячного, зазвичай 

довічного забезпечення осіб у випадках та на умовах, встановлених у 

законі, яке має здійснюватися державою від імені та за рахунок 

суспільства з метою як захисту життя та здоров’я пенсіонерів, так і 

надання їм можливостей для подальшого розвитку [100, с. 22]. З даним 

визначенням вченого можна погодитись у повній мірі, адже воно 
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розкриває та враховує основні ознаки й принципи пенсійного 

забезпечення. Крім того, варто наголосити, що науковець характеризує 

дану дефініцію, по-перше, як суспільні відносини, по-друге, як можливість 

подальшого розвитку, тобто визначає його не лише як умову існування 

особистості в суспільстві, а й як можливість подальшого піднесення її в 

ієрархічні структурі суспільства з метою всебічного розвитку та створення 

відповідних можливостей для цього. 

О.А. Линдюк зазначає, що пенсійне забезпечення – це базова й одна 

з найважливіших соціальних гарантій стабільного розвитку суспільства, 

оскільки воно безпосередньо стосується всіх його верств. Крім того, він 

пропонує наступне визначення даного поняття: «Пенсійне забезпечення – 

це система матеріальної підтримки і обслуговування людей, які через 

об’єктивні причини не можуть мати належного доходу» [101, с. 293-294]. 

Приведена дефініція лише в певній мірі є правильною, оскільки вона не 

охоплює всі обов’язкові ознаки досліджуваного поняття, основні його 

критерії, зміст, а також правову природу та не розкриває його суті. 

Безперечно, пенсійне забезпечення – одна із основних, базових та 

найважливіших соціальних гарантій, яка є важливою сферою соціальної 

політики держави. Принцип такої соціальної політики держави 

закріплений Основним Законом України – Конституцією України. Метою 

зазначеної політики є боротьба держави з бідністю та зменшення такого 

явища в суспільстві, збереження людського капіталу, його примноження, 

пристосування до потреб економіки, сприяння економічному зростанню, 

забезпечення соціальної справедливості, законності, рівності та політичної 

стабільності, надання особам належного механізму юридичного захисту не 

лише на національному рівні, а й міжнародному. Способом реалізації 

соціальної політики виступає система соціального захисту і соціальних 

гарантій, яка побудована на основоположних конституційних та галузевих 

принципах, що забезпечують реалізацію такої політики. 
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Досить вдале визначення наводить В.І. Грушко, він, зокрема, 

зазначає, що пенсійне забезпечення – це державне мінімальне 

забезпечення трудовими (за віком, у зв’язку з інвалідністю, в разі втрати 

годувальника, за вислугу років) та соціальними пенсіями усіх 

непрацездатних громадян (за виключенням короткотермінової втрати 

працездатності у випадку хвороби чи тимчасової непрацездатності, 

пов’язаної з безробіттям) за рахунок коштів соціальних фондів та 

державних асигнувань [102, с. 26]. Зміст даного визначення відповідає 

загальнотеоретичному розумінню ознак та сутності пенсійного 

забезпечення, встановленого нами у даній роботі, а також належним чином 

розкриває специфіку досліджуваного терміна та внутрішній зміст такої 

правової категорії. 

Отже, зважаючи на вищевикладені визначення пенсійного 

забезпечення, перш за все, вважаємо за доцільне встановити дану 

дефініцію в законодавстві України, що надасть змогу нормативно 

закріпити дане поняття, адже, як вже нами зазначалось, такий термін у 

правових актах відсутній, що в певній мірі нівелює теоретичні аспекти 

досліджуваних понять та створює можливі проблеми практичного 

застосування та реалізації правових елементів законодавства. 

Тому пропонуємо надати своє визначення даного поняття, а саме: 

пенсійне забезпечення – це суспільні відносини щодо забезпечення 

окремих категорій населення у випадку настання певних соціальних умов, 

які законодавчо визначені (пенсійний вік, у зв’язку з інвалідністю, в разі 

втрати годувальника, за вислугу років), надання щомісячних грошових 

виплат спеціально уповноваженими органами у сфері пенсійного 

забезпечення за рахунок коштів Пенсійного та інших спеціально створених 

фондів. 

Таке визначення надає змогу в повній мірі охарактеризувати дане 

поняття та включає в себе обов’язкові ознаки поняття «пенсії», а також 
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категорії осіб, які вправі отримувати їх, суб’єктів надання таких виплат. 

Крім того, нами враховано, що такі виплати можуть здійснюватися не 

лише за рахунок коштів Пенсійного фонду України, оскільки частиною 1 

статті 2 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV [50] передбачено, що такі 

відрахування також можуть здійснюватися з Накопичувального фонду, 

відповідних недержавних пенсійних фондів. Ми також вважаємо, що дане 

визначення потрібно внести до законодавства, що надасть змогу практично 

реалізувати ті чи інші норми, зменшити кількість колізій у законодавстві 

тощо. Розкриваючи зміст таких основоположних понять, як «системність», 

«пенсійне забезпечення», варто проаналізувати дефініцію поняття 

«система пенсійного забезпечення». Так, відповідно до частини 1, 2 статті 

2 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV [50] система пенсійного 

забезпечення в Україні складається з трьох рівнів: 

1) солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування; 

2) накопичувальної системи загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування; 

3) системи недержавного пенсійного забезпечення. 

Перший та другий рівні системи пенсійного забезпечення в Україні 

становлять систему загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування. Другий та третій рівні системи пенсійного забезпечення в 

Україні складають систему накопичувального пенсійного забезпечення. 

Варто відмітити, що ряд вітчизняних науковців дотримується тієї 

позиції, що «система пенсійного забезпечення» та «пенсійна система» є 

тотожними поняттями і вони ідентичні за змістом. Ми повністю 

погоджуємось з такою позицією, зважаючи на наступне: система 

пенсійного забезпечення має внутрішню структуру, спільні складові 
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елементи, які взаємодіють між собою та навколишнім середовищем і 

утворюють її єдину внутрішню будову як складові частини державного 

соціального забезпечення. Як зазначає І.Б. Загорулько, на сьогодні система 

пенсійного забезпечення є важливою та необхідною ланкою економіки 

будь-якої держави. Завдяки їй забезпечується матеріальний захист 

населення за рахунок самих працівників, роботодавців та держави на 

випадок втрати працездатності [103, с. 252]. Система пенсійного 

забезпечення –  ключовий механізм ефективного функціонування одного із 

головних інститутів держави, тобто система пенсійного забезпечення і 

держава взаємопов’язані, без держави, її певних інститутів, які покликані 

реалізовувати норми законодавства, існування не тільки такої системи, а й 

будь-якого із її рівнів неможливе. 

Коли йдеться про пенсійну систему, мається на увазі система, що 

функціонує в тій чи іншій державі. Отже, визначаючи поняття пенсійної 

системи, необхідно додавати таку складову як держава, у якій функціонує 

зазначена система (наприклад, пенсійна система України). Пенсійну 

систему держави розглядають як економічний механізм страхування 

гарантованого і стабільного рівня життя людей похилого віку та осіб, які 

втратили працездатність. Функціонування цієї системи здійснюється через 

державні механізми регулювання [104, с. 27]. Як бачимо, дані поняття 

дійсно є взаємопов’язаними та ідентичними, містять у собі однаковий 

зміст правового розуміння і смислового навантаження, що робить дані 

терміни тотожними. А отже, поняття «система пенсійного забезпечення» 

та «пенсійна система» потрібно розглядати в сукупності, оскільки вони 

невіддільні одне від одного.  

Пенсійна система України в нинішньому вигляді існує з 2004 року, 

вона знайшла своє нормативне закріплення в Законі України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 

1058-IV [50] і, як уже нами зазначалось, складається з трьох рівнів. Даний 
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Закон визначив основні принципи, засади, гарантії, механізми, способи 

захисту і функціонування системи пенсійного забезпечення в Українській 

державі. 

На думку Н.А. Волгіна, пенсійна система –  це сукупність правових, 

економічних і організаційних інститутів та норм, які мають за мету 

надання матеріального забезпечення у вигляді пенсій громадянам при 

досягненні ними встановленого законодавством віку, настанні 

інвалідності, втраті годувальника і з інших підстав, визначених 

законодавством [105, с. 414]. З нашої точки зору, дане визначення не надто 

вдале, адже воно розкривається через призму понять «пенсія» та «пенсійне 

забезпечення» і не враховує внутрішні складові такої пенсійної системи в 

цілому, а також її зміст і внутрішню характеристику, яка їй притаманна. 

Така система повинна бути наділена не лише правовими, економічними, 

фінансовими й організаційними інститутами, а й соціальними, які, в першу 

чергу, призначені для задоволення соціальних, економічних потреб різних 

верств населення. При цьому її характерними рисами є ієрархічність, 

імперативність, багатоелементність, цілісність. 

М.Л. Захаров пенсійну систему трактує як комплексну систему, що 

регулює: 

– формування відповідних пенсійних фондів, за рахунок яких 

виплачуються пенсії та здійснюються інші пенсійні виплати, 

– матеріальне забезпечення громадян пенсіями й іншими виплатами; 

– управління й організацію пенсійного забезпечення [106, с. 421]. 

Дане визначення розкривається в контексті правого регулювання 

певних інститутів, що є правильним. Разом з тим, вчений не враховує, що 

такій системі притаманна наявність правових норм, які її регулюють, а 

також не розкриває структуру, відносини та механізми, що є обов’язковою 

складовою будь-якої системи. Як вірно зазначає Н.А. Волгін, пенсійна 

система за своєю структурою та змістом являє собою складний комплекс 
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інститутів, відносин та механізмів, за допомогою яких формуються 

пенсійні фонди та створюються відповідні умови для пенсійного 

забезпечення непрацездатного населення. В більшості країн вона включає 

кілька елементів: державну пенсійну систему, обов’язкову накопичувальну 

систему, професійні пенсійні та додаткові накопичувальні програми [107, 

с. 307]. Вченим було враховано основні критерії та ознаки, які притаманні 

даному явищу, окреслені нами в даній роботі. У контексті нашого 

дослідження варто виділити основні критерії, які характерні для понять 

«пенсійна система» та «система пенсійного забезпечення». Отже, до них, 

на наш погляд, слід віднести наступні: 

1) системність, яка полягає в сукупності правових, економічних, 

фінансових, організаційних, соціальних інститутів та норм права, що 

мають складну та чітку ієрархічну, цілісну, багатокомплексну структуру; 

2) ефективність, яка є ключовим механізмом ефективного 

функціонування державного пенсійного страхування, що має на меті 

надання матеріального забезпечення певним категоріям населення. На 

ефективне функціонування впливає ряд економічних, інвестиційних, 

демографічних, соціальних, інноваційних факторів. 

Нами свідомо віднесено до даного критерію інноваційний фактор, 

адже нові технології мають радикальний вплив на поліпшення ряду умов 

функціонування держави, юридичної структури, а також у певній мірі 

полегшують умови існування індивіда в колі суспільних відносин. 

Економічна сутність системи пенсійного забезпечення можна 

визначити як сукупність інститутів (організацій і правил) та механізмів їх 

взаємодії, що акумулюють кошти через оподаткування (розподільний) та 

страхування (нагромаджувальний), амортизують наслідки прогнозованих 

соціальних ризиків (зміна матеріального становища працюючих та інших 

категорій громадян внаслідок настання старості, інвалідності, втрати 

годувальника) відповідно до визначених соціальних технологій та 
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національних правил, які мінімізують наслідки зміни матеріального 

становища [108, с. 90]. Відштовхуючись від економічної сутності системи 

пенсійного забезпечення, варто відмітити, що вона являє собою ряд таких 

економічних моделей систем й інститутів соціального захисту населення: 

соціальне забезпечення, обов’язкове та добровільне соціальне страхування, 

особисте добровільне пенсійне страхування, накопичувальні пенсійні 

програми тощо. 

Виходячи із вищенаведеного, вважаємо за потрібне надати власну 

дефініцію поняття «система пенсійного забезпечення». У науковій 

літературі дане поняття розкривається через термін «пенсійна система». 

Проте, незважаючи на їх тотожність, варто окремо дати визначення 

категорії «система пенсійного забезпечення». Так, система пенсійного 

забезпечення – це сукупність правових, економічних, організаційних, 

соціальних інститутів та норм права, які мають складну та чітку ієрархічну 

структуру, що характеризується імперативним методом підпорядкування, 

має на меті надання матеріального забезпечення певним категоріям 

населення у випадку настання соціальних випадків, перелік яких 

затверджений законодавством, наділена адміністратором коштів і здійснює 

виплати з джерел їх формування. Її елементом є пенсійне забезпечення, 

мета якого полягає в реалізації правоздатною особою права на той чи 

інший вид пенсії, виплати. 

Проаналізувавши поняття «система пенсійного забезпечення» та 

«пенсійна система», варто виділити основні специфічні риси, які 

притаманні даним явищам. Перше, на що варто звернути увагу, – це те, що 

питання специфіки пенсійного забезпечення чи пенсійної системи 

знаходиться поза увагою сучасних дослідників, у тому числі в юридичній 

літературі взагалі мало приділено уваги специфіці такої системи. А отже, 

аналіз даної проблеми є необхідним та актуальним в контексті 

досліджуваного нами питання, що, з одного боку, дозволить відобразити 
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внутрішню структуру системи та взаємозв’язок її елементів, а з іншого – 

автономний статус цієї структури в системі соціального захисту громадян. 

Оскільки концепції виділення специфік у вітчизняній літературі відсутні, 

надамо аналіз через досліджувані нами дефініції понять «система», 

«пенсійна система», «система пенсійного забезпечення». 

У світі існує два види фінансування моделей систем пенсійного 

забезпечення: розподільні (солідарні) й накопичувальні. Основна їх 

відмінність полягає в тому, що перша є моделлю з визначеними 

виплатами, а друга – з визначеними внесками. Кожна з них має свої 

переваги та недоліки. Нині жодна країна світу не використовує тільки 

солідарну або тільки накопичувальну систему пенсійного забезпечення, ці 

системи співпрацюють разом [109, с. 124]. Як нами було неодноразово 

підкреслено в даній роботі, система пенсійного забезпечення в Україні 

складається з трьох рівнів: 1) солідарної системи загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування; 2) накопичувальної системи 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування; 3) системи 

недержавного пенсійного забезпечення. Хоч не всі системи функціонують 

на належному рівні, що зумовлено впливом ряду не лише правових, а й 

економічних факторів, держава в подальшому має на меті реалізувати 

ефективне використання всіх видів систем, які передбачені 

законодавством. 

Досліджуючи проблеми системи пенсійного забезпечення, можна 

вказати, що критерії виділення специфічних ознак певних систем будуть 

однакові. До них належать наступні: 

1) вид виплати; 

2) адміністратор коштів; 

3) джерела формування коштів. 

Великий тлумачний словник сучасної української мови визначає 

виплату як дію за значенням «виплачувати» і «виплатити». Виплачувати – 
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видавати плату за що-небудь [97, с. 145]. Виплата в обов’язковому порядку 

повинна виражатися в грошовому еквіваленті і становити певну суму 

грошових коштів за певні дії суб’єкта. Тобто в такого суб’єкта, який 

отримує певну виплату, виникає дохід, тому з логічної точки зору, а також 

вимог податкового законодавства ми можемо говорити, що певні пенсійні 

виплати мають включатися і до доходу платника податку фізичної особи, 

тобто особи, яка отримує пенсію. Це твердження і відображено у підпункті 

164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України від 

02.12.2010 № 2755-VI [110]. Згідно з ним до загального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу платника податку включаються суми пенсій 

(включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або 

щомісячного довічного грошового утримання, які одержує платник 

податку з Пенсійного фонду України чи бюджету відповідно до закону, 

якщо їх розмір перевищує десять розмірів прожиткового мінімуму для 

осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого 

на 01 січня звітного податкового року, – у частині такого перевищення, а 

також пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними 

договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в 

країні їх виплати. Тобто, якщо сума виплати перевищує десять розмірів 

прожиткового мінімуму, така сума включається до складу доходу платника 

податку і повинна оподатковуватися за ставкою 18% податку на доходи 

фізичних осіб, а також 1,5% військового збору. Разом з тим, у даному 

контексті варто відмітити, що оподаткування пенсійних виплат порушує 

конституційні права особи. У Конституції України встановлено, що 

Україна є соціальною, правовою державою (стаття 1), громадяни мають 

рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом; не може 

бути привілеїв чи обмежень за ознаками соціального походження, 

майнового стану або іншими ознаками (частина 1 статті 24) [90]. 
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Враховуючи, що оподаткування пенсії зменшує її розмір, можна дійти 

висновку, що воно порушує вище перелічені норми Основного Закону, 

адже право на пенсійне забезпечення є складовою конституційного права 

на соціальний захист особи. Тому в даному контексті Конституційний Суд 

України у своїй постанові № 1-р/2018 Справа № 1-6/2018 зазначив, що 

положення абзацу першого підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 

Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI [110] не відповідає 

вимогам Конституції України, а отже, незалежно від розміру пенсійної 

виплати  не включаються до доходу платника податків. 

Розглянемо види виплат, які притаманні певним системам 

пенсійного забезпечення. Так, відповідно до частини 1 статті 9 Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 

09.07.2003 № 1058-IV [50] в солідарній системі призначаються такі 

пенсійні виплати: 

1) пенсія за віком; 

2) пенсія по інвалідності; 

3) пенсія у зв’язку з втратою годувальника. 

Характерною ознакою солідарної системи є те, що фінансування 

пенсіонерів здійснюється за рахунок внесків нинішнього покоління, які 

виконують трудові функції. Ці внески акумулюються і перерозподіляються 

у вигляді вищевказаних виплат на користь пенсіонерів, яким відповідно до 

закону призначені певні види пенсій. 

Відповідно до частини 2 статті 9 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 

1058-IV [50] за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного 

страхування, що обліковуються на накопичувальних пенсійних рахунках 

Накопичувального фонду або на індивідуальних пенсійних рахунках у 

відповідних недержавних пенсійних фондах – суб’єктах другого рівня 

системи пенсійного забезпечення, здійснюються такі пенсійні виплати: 
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довічні пенсії і одноразова виплата. Зазначені категорії «довічна пенсія» та 

«одноразова пенсія» не в повній мірі відповідають визначеному нами в 

даній роботі поняттю «пенсія», зокрема тим, що така виплата може бути не 

регулярною, а одноразовою, адже таке визначення несе в собі інший 

правовий зміст та окремий механізм правового регулювання, що 

передбачено особливістю функціонування другого рівня системи 

пенсійного страхування. 

Згідно із нормами Закону України «Про недержавне пенсійне 

забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-IV [91] учасники недержавного 

пенсійного забезпечення отримують пенсійні виплати, які відповідно до 

закону визначаються як грошова виплата учасникові недержавного 

пенсійного забезпечення або його спадкоємцям, що здійснюється за 

рахунок накопичених у недержавному пенсійному фонді та облікованих на 

індивідуальному пенсійному рахунку грошових коштів у випадках, 

передбачених цим Законом. Дана категорія за своїм змістом відображає 

поняття «пенсія», проте має дещо інший характер накопичення, порядку 

виплати тощо. 

В Україні адміністратор коштів визначається в залежності від 

системи пенсійного забезпечення. Так, в солідарній системі 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування виплати пенсій 

і надання соціальних послуг здійснюється за рахунок коштів Пенсійного 

фонду України. Основним джерелом пенсій є бюджет Пенсійного фонду 

України, який передбачений Законом України «Про пенсійне 

забезпечення» від 05 листопада 1991 року № 1788-XII [36], Законом 

України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» від 08 липня 2010 року № 2464-VI [52] 

та Законом України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне 

страхування» від 26 червня 1997 року № 400/97-ВР [48], а також 
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постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження бюджету 

Пенсійного фонду України на 2018 рік» від 11.01.2018 № 8 [111]. 

До бюджету Пенсійного фонду включаються: 

– суми єдиного внеску, розподілені на загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування; 

– кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними 

коштами Пенсійного фонду України; 

– кошти на виплату різниці у пенсійному забезпеченні наукових 

працівників, що відшкодовується за рахунок коштів державних 

небюджетних і недержавних підприємств та установ; 

– кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на 

виплату та доставку пенсій працівникам, зайнятим на роботах з особливо 

шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1; 

– кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на 

виплату та доставку пенсій працівникам, зайнятим повний робочий день на 

роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2; 

– кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які 

проживають на території України; 

– кошти Державного бюджету України, у тому числі дотація на 

виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними 

пенсійними програмами; 

– кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття. 

Як бачимо, законодавством передбачений виключний перелік 

джерел формування бюджету Пенсійного фонду. Наповнення його з інших 

джерел хоч і спрямоване на благородні цілі, однак є прямим порушенням 

норм законодавства, і за такі дії встановлена міра відповідальності. Крім 

того, такі діяння будуть кваліфікуватися як перевищення повноважень і за 
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їх вчинення певна посадова особа нестиме кримінальну відповідальність, 

що кожен суб’єкт даних відносин повинен усвідомлювати. 

Основними надходженням до Пенсійного фонду України є суми 

єдиного внеску, розподілені на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування, які складають основну масу всіх джерел доходів фонду. 

Загалом, бюджет Пенсійного фонду України має цікаву за своєю 

юридичною суттю правову природу. Як відомо, частиною 9 статті 13 

Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI [112] передбачено, 

що створення позабюджетних фондів органами державної влади, органами 

влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування 

та іншими бюджетними установами не допускається. Проте за своєю 

природою бюджет Пенсійного фонду України є позабюджетним фондом, 

який має як власні цільові надходження, так і дотації з Державного 

бюджету України. Це дає можливість зробити висновок, що вимога 

частини 9 статті 13 Бюджетного кодексу України [112] фактично не 

поширюється на Пенсійний фонд України, який існує поза бюджетом, 

отримуючи власні цільові джерелі надходження та має цільові видатки, які 

передбачені законодавством України, а отже, має усі основні ознаки 

окремого бюджету. Таким чином, дана проблема потребує нагального 

вирішення шляхом внесення змін до законодавства. 

Для другого рівня системи пенсійного страхування адміністратором 

коштів виступає Накопичувальний фонд. Відповідно до частини 1 статті 1 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV [50] Накопичувальний пенсійний 

фонд – цільовий позабюджетний фонд, який створюється відповідно до 

цього Закону, акумулює страхові внески застрахованих осіб, що 

обліковуються на накопичувальних пенсійних рахунках та інвестуються з 

метою отримання інвестиційного доходу на користь застрахованих осіб, 

пенсійні активи якого використовуються для оплати договорів страхування 
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довічних пенсій або одноразових виплат застрахованим особам, а у 

випадках, передбачених цим Законом, членам їхніх сімей чи спадкоємцям 

та на інші цілі, передбачені цим Законом. Даний фонд є відносно новим 

поняттям в незалежній Україні, який є позабюджетним фондом, він 

створюється Пенсійним фондом України і адміністративне управління 

здійснюється останнім. Правова природа такого фонду досить схожа з 

Пенсійним фондом і тому йому притаманні ознаки позабюджетного фонду, 

а отже, існують певні колізії правового застосування норм бюджетного та 

пенсійного законодавства. 

Для третього рівня пенсійного забезпечення адміністратором коштів 

виступає недержавний пенсійний фонд (страхові організації, банківські 

установи). Такий фонд є відносно новим фінансовим інструментом для 

великої категорії населення України, разом з тим, у світі досить 

поширений спосіб здійснення заощаджень на старість. Відповідно до 

частини 1 статті 1 Закону України «Про недержавне пенсійне 

забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-IV [91] недержавний пенсійний фонд 

– юридична особа, створена відповідно до цього Закону, яка має статус 

неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує 

та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків 

на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням 

пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам 

зазначеного фонду у визначеному законами України порядку. Таким 

чином, фонд виступає у формі фінансової установи і має статус 

неприбуткової організації та проводить діяльність, спрямовану виключно 

на пенсійне забезпечення громадян. По суті, він є об’єднанням грошових 

коштів учасників такого фонду, які надходять до нього на користь 

майбутніх отримувачів пенсійних виплат. 

Джерела формування коштів залежить від певних умов та 

особливостей законодавчого забезпечення, а також механізмів 
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функціонування фондів. Великий тлумачний словник сучасної української 

мови визначає термін «джерело» наступним чином: те, що дає початок 

чому-небудь, звідки постає, черпається щось; основа чого-небудь; вихідне 

начало [97, с. 291]. Джерелом формування систем пенсійного забезпечення 

є те, чим наповнюються певні фонди в залежності від пенсійної системи. 

Кошти Пенсійного фонду України можна поділити на власні, а також 

залучені. До власних коштів належать, наприклад, суми єдиного 

соціального внеску, доходи від використання тимчасово вільних коштів 

фонду, які сплачені банками за таке користування, кошти від підприємств 

на покриття фактичних витрат, фінансові санкції та штрафи тощо. 

Залученими коштами є кошти Державного бюджету України. 

Джерела формування коштів Накопичувального фонду визначені 

законодавством, а саме частиною 1 статті 79 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 

1058-IV [50]. Формування коштів Накопичувального фонду здійснюється 

за рахунок наступних джерел:  

1) страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного 

страхування;  

2) інвестиційного доходу, що утворюється в результаті розміщення 

та інвестування коштів накопичувальної системи пенсійного страхування у 

порядку, встановленому законом; 

3) сум пені, сплаченої страхувальником за несвоєчасне 

перерахування сум страхових внесків на рахунок другого рівня системи 

пенсійного забезпечення на користь учасників накопичувальної системи 

пенсійного страхування. 

Отже, як бачимо, законодавство встановлює вичерпний перелік 

джерел, які можуть формувати Накопичувальний фонд, інші спрямування 

до нього заборонені. Кошти Накопичувального пенсійного фонду 

формуватимуться за рахунок обов’язкових страхових внесків та 
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інвестиційного доходу від інвестування і розміщення коштів фонду, а 

також за рахунок сум фінансових санкцій, застосованих до юридичних і 

фізичних осіб за порушення встановленого законодавством порядку 

нарахування, обчислення і сплати страхових внесків, що спрямовуються до 

Накопичувального фонду, та напрямків використання коштів 

Накопичувального фонду, а також сум адміністративних стягнень, 

накладених відповідно до Закону на посадових осіб та громадян за ці 

порушення [50]. 

Джерела формування коштів недержавного пенсійного фонду мають 

певні особливості, що пов’язано із унікальною правовою природою 

існування даного фонду, адже він створюється задля виключної діяльності, 

а саме з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників такого 

фонду. Основним джерелом фонду є кошти працівників та роботодавців, 

які сплачуються у розмірах та у порядку, встановлених пенсійним 

контрактом, відповідно до умов обраних пенсійних схем.  

Підсумовуючи здійснене нами дослідження, дійдемо до висновку, 

що поняття «система пенсійного забезпечення» та «пенсійна система» в 

науковій літературі ототожнюються, разом з тим, низка важливих та 

актуальних питань залишилась поза увагою вчених. Крім того, у вітчизняні 

науці взагалі не досліджувалась таке важливе питання як ознаки та 

специфічні риси системи пенсійного забезпечення, що є нагальною 

проблемою і потребує обов’язкового глибокого аналізу та вивчення. Наше 

дослідження продемонструвало, що система пенсійного забезпечення 

виступає гарантом соціального забезпечення населення, вона покликана 

реалізовувати ряд функцій, які визначені Конституцією України. 

Незважаючи на певний рівень наукової уваги, а також на розкриття нами 

важливих для розвитку цього інституту питань, він все ще потребує 

подальших наукових розробок та нових теоретичних підходів, які стануть 

фундаментом для законотворчої роботи. 
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2.2 Система принципів та гарантій правового регулювання 

пенсійного забезпечення 

 

Кожній особі, яка живе в демократичному суспільстві, від 

народження притаманні певні права, які гарантуються державою. Одним із 

таких природних прав людини є саме право на соціальне забезпечення. 

Воно закріплене як в Основному Законі [90], так і в ряді міжнародно-

правових документів, таких як Загальна декларація прав людини від 

10.12.1948 [113], Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні 

права від 16.12.1966 [114], Європейська соціальна хартія від 18.10.1961 № 

ETS № 35 [115]. З цього випливає значимість такого невід’ємного права 

для людини та громадянина. Система принципів і гарантій правого 

регулювання пенсійного забезпечення є, насамперед, однією із важливих 

сфер соціальної політики держави. Принцип соціальної політики держави 

закріплений Основним Законом України – Конституцією України [90], 

який має соціальну значимість і відображає головні ідеї і суттєві 

положення права в сфері пенсійного забезпечення населення. У статті 1 

Конституції України зазначено, що Україна – це суверенна, незалежна, 

демократична, соціальна, правова держава. Людина визначається 

найвищою соціальною цінністю, тому держава покликана створювати 

належні умови існування та зміцнювати громадську злагоду у суспільстві, 

гарантувати кожній особі належний соціальний захист та достатній рівень 

життєдіяльності.  

У рішенні Конституційного Суду України від 25 січня 2012 року № 

3-рп/2012 розтлумачено поняття соціальної держави. Відповідно до нього 

однією з ознак України як соціальної держави є забезпечення 

загальносуспільних потреб у сфері соціального захисту за рахунок коштів 

Державного бюджету України, виходячи з фінансових можливостей 
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держави, яка зобов’язана справедливо і неупереджено розподіляти 

суспільне багатство між громадянами і територіальними громадами та 

прагнути до збалансованості бюджету України. При цьому рівень 

державних гарантій права на соціальний захист має відповідати 

Конституції України, а мета і засоби зміни механізму нарахування 

соціальних виплат та допомоги – принципам пропорційності і 

справедливості [116]. Принципи та гарантії пенсійного забезпечення є 

основною складовою благополуччя доброту населення. Вони сприяють 

боротьбі з бідністю, економічному зростанню, забезпеченню прозорості, 

справедливості, гуманізму та політичною стабільності. 

У статті 46 Конституції України зазначено, що громадяни мають 

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

повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати 

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

та в інших випадках, передбачених законом [90]. Як бачимо, дане право 

гарантується державою за рахунок страхових внесків громадян, 

підприємств, установ, організацій, які є джерелом та гарантією пенсійного 

забезпечення громадян, а держава зобов’язана створювати розширену 

мережу закладів різних форм власності для догляду за непрацездатними 

громадянами. За прогнозом Інституту демографії та соціальних досліджень 

НАН України у 2050 році майже третину населення України 

становитимуть особи віком 60 років і старші, частка населення 

працездатного віку сягне 71%. Вже нині у пенсійній системі України на 10 

платників внесків припадає майже 9 пенсіонерів. За незмінності рівня 

участі населення у пенсійному страхуванні досить швидко кількість 

пенсіонерів зрівнюється з кількістю платників, а до 2050 року – 

перевищуватиме її майже на третину [117]. Недосконалість правового 

регулювання пенсійного забезпечення може призвести до неефективності 

існування системи соціального захисту населення, а отже, до порушення 
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основних конституційних принципів та гарантій пенсійного забезпечення. 

Тому дослідження таких важливих інститутів, як система принципів та 

гарантій правового регулювання пенсійного забезпечення, дозволить 

вирішити ряд існуючих теоретичних та практичних проблем.  

Варто відзначити, що в науковій літературі досить широко 

розглянуто питання щодо принципів пенсійного забезпечення. В тій чи 

іншій мірі над дослідженням питань системи принципів та гарантій 

правового регулювання пенсійного забезпечення працювали такі науковці: 

О.Г. Азаров, В.С. Андрєєв, Н.Б. Болотіна, І.В. Гущін, С.Г. Єрошенков, 

М.Л. Захаров, Н.П. Коробенко, Т.В. Кравчук, О.Є. Мачульська, Т.К. 

Миронов, А.І. Некрасов, С.М. Синчук, І.М. Сирота, Б.І. Сташків, О.В. 

Тищенко, Н.М. Хуторян, В.Ш. Шайхатдінов, В.О. Швець, А.А. Ширант, 

М.М. Шумило, Г.І. Чанишева, І.С. Ярошенко, О.М. Ярошенко та інші. 

Проте дослідження даних правових інститутів не дає одностайної відповіді 

щодо основних теоретичних та практичних проблем поставленого 

запитання, адже в основному теоретичні підходи сформовані відносно 

проблем принципів пенсійного забезпечення і в науковій літературі, 

загалом, приділено недостатньо уваги системі принципів та гарантій 

правового регулювання пенсійного забезпечення, що в черговий раз 

підтверджує актуальність та важливість дослідження даної тематики. 

Перш ніж перейти до загального аналізу системи принципів та 

гарантій пенсійного забезпечення, варто проаналізувати та розкрити кожну 

категорію окремо, щоб дійти до цілісного висновку. Поняття «принцип» у 

перекладі з латинської мови означає «початок», «першооснова», 

«первинність». Під принципами права в наукові літературі розуміють 

керівні, головні, відправні ідеї формування та існування державних 

інститутів, які закріплені в певному законі, мають загальну значущість і 

вищу імперативну силу. Тобто, якщо виходити із загального визначення 

поняття принципів, можна стверджувати, що це початкові та загальні ідеї, 
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які покликані здійснювати формування загальнотеоретичних підходів до 

певної галузі права. Під принципами пенсійного забезпечення мають на 

увазі керівні, вихідні положення, котрі закріплені в нормах права 

пенсійного забезпечення і виражають суттєві ознаки відносин, що 

складають предмет права пенсійного забезпечення [118, с. 7]. Із даного 

визначення можна виділити основні ознаки, які притаманні принципам 

пенсійного забезпечення: по-перше, це вихідні ідеї, керівні положення, які 

в обов’язковому порядку мають виражений нормативний характер; по-

друге, вони відображають основні ознаки правовідносин, які 

виокремлюють право пенсійного забезпечення в окрему правову галузь та 

складають предмет і метод його правового регулювання.  

У науковій літературі, а саме у праці В.В. Жернакова, до принципів 

пенсійного забезпечення віднесено наступні: 1) загальність пенсійного 

забезпечення; 2) диференціація умов та рівня пенсійного забезпечення; 

3) універсальність та комплексність при наданні пенсійного забезпечення; 

4) фінансування пенсійного забезпечення за рахунок страхових внесків і 

коштів Державного бюджету; 5) паритетність представників усіх суб’єктів 

загальнообов’язкового державного соціального страхування у керівництві 

загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням; 6) цільове 

використання коштів загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування; 7) державний та громадський контроль за призначенням та 

наданням пенсійного забезпечення; 8) право на добровільне внесення 

страхових внесків до Пенсійного фонду України, недержавні пенсійні 

фонди; 9) право на судове оскарження умов надання пенсійного 

забезпечення та його розмірів [118, с. 7-8]. Як бачимо, пенсійному 

забезпеченню притаманні власні принципи, які їх характеризують, 

розкривають зміст правого регулювання системи пенсійного забезпечення. 

Такі принципи є галузевими, оскільки вони характерні для певних галузей 

права. Крім того, досліджувана галузь включає й загальноправові 
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принципи, до яких у певній мірі можна віднести: принцип законності, 

рівності всіх громадян та інших суб’єктів відносин, несення 

відповідальності за вчинені діяння, яка встановлена законом, принцип 

пріоритетності міжнародних норм над нормами національного 

законодавства тощо. 

На будь-яких стадіях еволюційного розвитку суспільства воно 

потребувало впорядкованості та нормативної регуляції суспільних 

відносин. Це викликане, насамперед, тим, що нормальне існування будь-

якого суспільства вимагає стабільності, організованості, встановленого 

порядку, який передбачає певне коло правил поведінки для суб’єктів, 

виражене в правах і обов’язках громадян. Без такої впорядкованості 

суспільним відносинам властивий анархічний порядок, який не 

притаманний державам, які визначають людину як найвищу соціальну 

цінність. А отже, потрібно створити регулятор, який впорядкує дані 

відносини. Словник іншомовних слів визначає термін «регулювати» (лат. 

regulo) таким чином:  

1) підкоряти певному порядку, правилу, упорядковувати;  

2) встановлювати правильну, необхідну для роботи взаємодію частин 

механізму, пристрою, апарату тощо;  

3) робити щось для отримання потрібних показників, потрібного 

ступеня чогось [119, с. 432].  

У контексті дослідження варто визначити не лише поняття 

«регулювання», а й виділити його через призму правових норм. Відповідно 

до Великого юридичного словника правове регулювання – процес впливу 

держави на суспільні відносини за допомогою юридичних норм; 

ґрунтується на предметі і методі правового регулювання [120, с. 524]. 

Основними ознаками, що притаманні правовому регулюванню, є 

сукупність правових норм, які впливають на поведінку в середині держави 

і ґрунтуються на предметі, методі певної галузі права. А.С. Піголкін дає 
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трохи ширше визначення правового регулювання. Він визначає його 

наступним чином: «Воно являє собою всі форми впливу права на 

громадське життя: видання норм права, загальновиховний вплив права, 

здійснення правових приписів у конкретних діях суб’єктів права, 

забезпечення виконання цих приписів, тобто саму правомірну поведінку, а 

також все те, що створює основу й передумову для такої поведінки, 

забезпечує її» [121, с. 26].  

Варто відмітити, що дане визначення є досить вдалим, адже його 

ключовим елементом є те, що на суспільство варто впливати лише 

юридичними методами, а дії, які здійснюються за допомогою інших 

засобів, не забезпечать належний правовий порядок у державі. З цього 

приводу А.М. Куліш вдало наголосив: «Правове регулювання – це 

здійснюваний в інтересах суспільства за допомогою норм права вплив на 

поведінку учасників суспільних відносин з метою встановлення й 

упорядкування останніх» [122, с. 62]. Такий вплив дійсно має бути 

спрямований на суспільство і реалізовуватися лише юридичними 

методами та способами, адже, наприклад, пропаганду чи агітацію, які в 

певній мірі можуть вплинути на свідомість особи, не варто відносити до 

юридично-організаційних методів, так як вони можуть деформувати 

морально-етичні якості особи і тим самим підірвати її належну поведінку в 

суспільстві.  

Аналізуючи вітчизняну юридичну літературу, можна дійти висновку, 

що вчені зосереджені на дослідженні основних принципів пенсійного 

забезпечення як певної системи заходів впливу держави на суспільну 

поведінку, а не на його правовому регулюванні. Тому науковці взагалі не 

приділили увагу питанню принципів правового регулювання пенсійного 

забезпечення. А отже, вважаємо за необхідне в контексті досліджуваної 

нами теми дати власне визначення поняття «принципи правого 

регулювання пенсійного забезпечення». Принципи правого регулювання 
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пенсійного забезпечення – це вихідні ідеї, керівні положення, які 

закріплені в нормативно-правових актах, що регулюють суспільні 

відносини щодо пенсійного забезпечення. При цьому варто відмітити, що 

принцип може вважатися правовим лише в тому випадку, якщо він 

закріплений в нормативно-правовому акті.  

Принципи правового регулювання пенсійного забезпечення активно 

досліджувались радянськими вченими, але потрібно враховувати, що з 

моменту становлення України як незалежної держави було внесено ряд 

змін до законодавства і певні принципи, які досліджувались вченими, на 

сьогодні є неактуальними й втратили свою соціальну значимість. Варто 

наголосити, що принципи правого регулювання пенсійного забезпечення 

взагалі не досліджувались науковцями на теренах незалежної держави, 

тому, на наш погляд, доцільно проаналізувати позиції вчених стосовно 

системи принципів пенсійного забезпечення в цілому, які за їх правовою 

природою можна віднести до системи принципів правого регулювання 

пенсійного забезпечення. Так, І.М. Сирота виділяє наступні принципи: 

загальність і доступність умов реалізації права на пенсію; багатотомність 

видів пенсійного забезпечення; диференціація умов і норм пенсійного 

забезпечення; забезпечення на рівні, не нижчому від прожиткового 

мінімуму; здійснення пенсійного забезпечення за рахунок коштів 

державного Пенсійного фонду; здійснення пенсійного забезпечення 

державними органами; соціально-трудова реабілітація і стимулювання 

трудової діяльності громадян, які частково втратили працездатність; 

охорона права громадян на пенсійне забезпечення [123, с. 60]. Так як нами 

було встановлено, що принципи правого регулювання пенсійного 

забезпечення мають бути в обов’язковому порядку закріплені нормативно, 

з позицій, які виділяє автор, до принципів правового регулювання ми 

можемо віднести загальність і допустимість умов реалізації права на 

пенсію. Це, у першу чергу, крім нормативного характеру, пов’язане із тим, 
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що кожен громадянин має право отримувати пенсійні виплати в старості, 

за наявності трудового стажу, що є одним із джерел матеріального 

існування такої особи. Наступний принцип, який виділяє вчений і який ми 

можемо віднести до принципів, що досліджуються в даній роботі, є 

забезпечення на рівні, не нижчому від прожиткового мінімуму. Це 

положення виступає основою соціального існування осіб в суспільстві, які 

забезпечуються у розмірах, що залежать від економічного зростання 

благополуччя держави, а тому особа повинна отримувати пенсію, не 

нижчу від прожиткового мінімуму. Наступних два принципи, на нашу 

думку, варто об’єднати в один. Вчений їх характеризує як здійснення 

пенсійного забезпечення за рахунок коштів державного Пенсійного фонду 

та здійснення пенсійного забезпечення державними органами. Проте 

пенсійне забезпечення здійснюється державними органами, тобто включає 

в себе і механізм, згідно з яким виплати здійснюються з відповідних 

фондів систем пенсійного забезпечення. 

М.Д. Ждан у своєму дисертаційному дослідженні виділяє деякі 

додаткові принципи правового регулювання пенсійного забезпечення. До 

них він відносить принцип особистої відповідальності працівника за рівень 

свого матеріального забезпечення при виході на пенсію, принцип права 

вибору пенсійних виплат та поєднання пенсійного забезпечення з іншими 

соціальними виплатами, принцип обов’язковості державного пенсійного 

страхування для всіх найманих та самозайнятих працівників і призначення 

пенсій тільки тим, хто сплачував внески [124, с. 41]. Ще раз наголосимо на 

тому, що лише принципи, які закріплені в нормативно-правовому акті, 

відносяться до принципів правого регулювання пенсійного забезпечення. 

Вищевказані принципи можна віднайти в окремих нормах законодавства, 

що регулює пенсійне забезпечення. Якщо вести мову про перший принцип 

– особистої відповідальності працівника за рівень свого матеріального 

забезпечення при виході на пенсію, то варто відмітити, що працівник 
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особисто повинен бути зацікавлений у рівні свого забезпечення у випадку 

виходу на пенсію, яке в майбутньому може слугувати йому основним або 

додатковим джерелом існування. Принцип права вибору пенсійних виплат 

та поєднання пенсійного забезпечення з іншими соціальними виплатами 

полягає в тому, що на особу закон покладає право вибору системи 

пенсійного забезпечення, при цьому особа позбавлена можливості 

отримувати одночасно пенсію з кількох таких систем. Принцип 

обов’язковості державного пенсійного страхування для всіх найманих та 

самозайнятих працівників і призначення пенсій тільки тим, хто сплачував 

внески, є вагомим принципом і основоположним критерієм для здійснення 

державою в особі відповідних органів пенсійних виплат, адже 

законодавством передбачено, що право на виплату пенсій мають виключно 

такі особи, які здійснювали внески до відповідного фонду системи 

пенсійного забезпечення. 

Проте, як бачимо, жоден вчений у своїх наукових дослідженнях не 

об’єднує в певну систему окремі принципи правового регулювання, що є 

значною проблемою. Тому спробуємо здійснити аналіз принципів, які 

притаманні саме правовому регулюванню системи пенсійного 

забезпечення, і звести їх у систему. Здійснений нами аналіз наукової 

літератури та законодавства дає підстави стверджувати, що принципи 

правого регулювання поділяються на загальноправові та галузеві. 

Враховуючи той факт, що принципи правового регулювання 

пенсійного забезпечення мають нормативний характер та в обов’язковому 

порядку мають бути закріплені в нормативно-правових актах, звернемось 

до аналізу Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 

1788-XII [36], який виділяє галузеві принципи, притаманні даному 

правовому інституту. Так, згідно із частиною 1 статті 7 даного Закону 

пенсійне забезпечення здійснюється за наступними принципами 

(галузевими):  
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1) законодавчого визначення умов і порядку здійснення 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;  

2) обов’язковості страхування осіб, які працюють на умовах 

трудового договору (контракту) та інших підставах, передбачених 

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

фізичних осіб- підприємців;  

3) права на добровільну участь у системі загальнообов’язкового 

пенсійного страхування осіб, які відповідно до цього Закону не підлягають 

загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню;  

4) заінтересованості кожної працездатної особи у власному 

матеріальному забезпеченні після виходу на пенсію;  

5) рівноправності застрахованих осіб щодо отримання пенсійних 

виплат та виконання обов’язків стосовно сплати страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;  

6) диференціації розмірів пенсій залежно від тривалості страхового 

стажу та розміру заробітної плати (доходу);  

7) солідарності та субсидування в солідарній системі;  

8) фінансування видатків на виплату пенсій, надання соціальних 

послуг за рахунок страхових внесків, бюджетних коштів і коштів цільових 

фондів;  

9) спрямування частини страхових внесків до накопичувальної 

системи пенсійного страхування для здійснення оплати договорів 

страхування довічної пенсії і одноразової виплати залежно від розмірів 

накопичень застрахованої особи з урахуванням інвестиційного доходу;  

10) державних гарантій реалізації застрахованими особами своїх 

прав, передбачених цим Законом;  

11) гласності, прозорості та доступності діяльності Пенсійного 

фонду;  
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12) обов’язковості фінансування за рахунок коштів Пенсійного 

фонду витрат, пов’язаних з виплатою пенсій та наданням соціальних 

послуг, в обсягах, передбачених цим Законом;  

13) цільового та ефективного використання коштів 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;  

14) відповідальності суб’єктів системи загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування за порушення норм цього Закону, а 

також за невиконання або неналежне виконання покладених на них 

обов’язків [36]. Окрім того, як було нами зазначено в даній роботі, крім 

галузевих принципів, кожній галузі притаманні й загальноправові 

принципи, які є головними і концептуальними на стадії нормотворення 

певного законодавчого акта і в деякій мірі визначають систему принципів 

будь-якої галузі права, в тому числі і права пенсійного забезпечення. Щоб 

віднести той чи інший загальноправовий принцип до принципів правого 

регулювання, він має бути закріплений в нормативно-правовому акті. Такі 

принципи відображені у Конституції України [90], а також співвідноситься 

із галузевими принципами правового регулювання, які притаманні праву 

пенсійного забезпечення. До загальноправових принципів правого 

регулювання пенсійного забезпечення, зокрема, належать: принцип 

законності, принцип єдності прав та обов’язків суб’єктів суспільних 

відносин; принцип гарантованості прав і свобод громадян; принцип 

відповідальності та принцип пріоритетності міжнародних норм над 

національними. Проаналізуємо кожен з таких принципів детальніше. 

Принцип законності виражається в тому, що всі суб’єкти відносин 

зобов’язані неухильно дотримуватися законодавства, а також підзаконних 

нормативно-правових актів. Полягає він в тому, що всі суб’єкти відносин у 

системі пенсійного забезпечення, в тому числі фізичні, юридичні особи, 

органи місцевого самоврядування та органи державної влади, посадові 

особи, повинні дотримуватися положень законодавства щодо пенсійного 
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забезпечення населення. Законність – це сукупність відомих вимог, що 

висуваються до всіх суб’єктів у правовому регулюванні. На думку С.С. 

Алексєєва, це вимоги не тільки найсуворішого, неухильного дотримання і 

виконання норм позитивного права, але й ряд інших, а саме: 1) 

верховенства законів стосовно всіх інших правових актів; 2) рівності всіх 

перед законом; 3) забезпечення для всіх суб’єктів повного і реального 

здійснення суб’єктивних прав; 4) незалежного і ефективного правосуддя; 

5) ефективної роботи всіх правоохоронних органів [125, с. 44]. Вчений 

розкриває даний принцип не лише як дотримання суб’єктами 

законодавства України, а й наводить обов’язкові ознаки, які притаманні 

йому. Такими обов’язковими ознаками є, зокрема, верховенство права в 

системі юридичних координат, єдність законності, несуперечність норм 

законодавства одна іншій, обов’язковість дотримання законодавства 

суспільством, неприпустимість зворотної дії закону.  

Принцип єдності прав та обов’язків суб’єктів суспільних відносин 

полягає в тому, що всі суб’єкти відносин є носіями певних прав та 

обов’язків, тобто наділені правосуб’єктністю і виступають як учасники 

правовідносин. Він побудований на поєднані публічних та приватних засад 

у праві, що має свій вияв в узгодженості інтересів різних верств населення 

та держави.  

Принцип гарантованості прав та свобод людини і громадянина 

полягає в тому, що держава на рівні основного законодавчого акту 

повинна закріпити і гарантувати кожній особі основні права та свободи, 

які не можуть бути скасовані, а обсяг таких прав та свобод не може бути 

звужений. Зокрема такий принцип знайшов нормативне закріплення в 

статті 22 Конституції України []. Так, відповідно до даної норми права і 

свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є 

вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути 

скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних, не 
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допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Як 

бачимо, норма Закону розкриває основні критерії такого принципу: 1) 

права та свободи людини і громадянина закріплені в нормативно-

правовому акті, який має найвищу юридичну силу; 2) такі права, які 

встановлені нормативно, не є вичерпними; 3) вони не можуть бути 

скасовані і гарантуються державою; 4) права і свободи не можуть бути 

звужені. 

Принцип юридичної відповідальності полягає в тому, що особа, яка 

вчинила протиправні діяння, повинна понести відповідне покарання. Він 

являє собою загальносоціальну категорію, суть якої виражається в тому, 

що особа свідомо вчиняє свої дії в системі суспільних відносин при 

взаємодії з такими суб’єктами, визнає загальні цінності, поважає 

морально-етичні норми та норми права. У випадку вчинення діяння, яке 

містить протиправну поведінку, держава реагує на порушення з боку 

суб’єкта і така особа повинна зазнати покарання за порушення закону. 

Юридична відповідальність як правова категорія є однією із обов’язкових 

ознак правопорушення, до яких також відносяться: діяння (дія або 

бездіяльність); соціальна шкода як сукупність наслідків правопорушення; 

протиправність як порушення об’єктивного та (або) суб’єктивного права; 

наявність вини правопорушника (при класичній моделі складу 

правопорушення) [125, с. 44]. 

Для пенсійного забезпечення характерним є також принцип 

пріоритетності норм міжнародного права над нормами національного 

права. Згідно з частиною 1 статті 9 Конституції України [90] чинні 

міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, є частиною національного законодавства України. Цей 

принцип також знайшов своє відображення у ряді джерел пенсійного 

законодавства, зокрема в статті 4 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 
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1058-IV [50], згідно із якою, якщо міжнародним договором України, згода 

на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено 

інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про пенсійне 

забезпечення, застосовуються норми міжнародного договору. Таким 

чином, в основу принципів правого регулювання пенсійного забезпечення 

повинні бути покладені основні положення, закріплені в Європейському 

кодексі соціального забезпечення, прийнятому 16 квітня 1964 року [126], 

які містять норми, присвячені медичній допомозі, допомозі у випадку 

хвороби, старості, у разі виробничої травми, інвалідності, смерті. 

Як бачимо, загальногалузеві принципи містять у собі загальні та 

бланкетні норми, які можуть поширюватися на різні суспільні інститути й 

відносини. Вони розкривають загальний зміст та мають всеохоплюючий 

характер, створюючи підґрунтя для побудови галузевих принципів окремої 

сфери відносин.  

Розглянемо галузеві принципи правого регулювання пенсійного 

забезпечення. Перший принцип – принцип законодавчого визначення умов 

і порядку здійснення загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування – полягає в тому, що умови та порядок здійснення такого 

страхування повинні ґрунтуватися на положеннях закону та мати чіткий і 

загальнодоступний порядок, який характеризується тим, що кожній особі, 

яка визнається найвищою соціальною цінністю, надано право на пенсійне 

забезпечення на умовах та в порядку, визначеному Законом України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 

1058-IV [50]. Тобто умови і порядок здійснення загальнообов’язкового 

державного соціального страхування мають бути нормативно закріплені. 

Принцип обов’язковості страхування осіб, які працюють на умовах 

трудового договору (контракту) та інших підставах, передбачених 

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

фізичних осіб-підприємців вказує на те, що кожна особа, яка працює на 
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умовах трудового договору (контракту), а також особи, які забезпечують 

себе самостійно, фізичні особи-підприємці повинні бути застраховані в 

системі соціального страхування. Основа даного принципу передбачена 

Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08 липня 2010 

року № 2464-VI [52] та полягає в тому, що вищевказані особи зобов’язані 

сплачувати у визначеному порядку та на певних умовах єдиний соціальний 

внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування. 

Принцип права на добровільну участь у системі 

загальнообов’язкового пенсійного страхування осіб, які відповідно до 

цього Закону не підлягають загальнообов’язковому державному 

пенсійному страхуванню, варто роз’яснити наступним чином. По-перше, 

даний принцип є не обов’язком, а правом особи і полягає в тому, що коли 

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

від 09 липня 2003 року [50] не поширює свою дію на певний суб’єкт, то 

останній може скористатись правом на добровільну участь у системі 

пенсійного забезпечення. 

Принцип заінтересованості кожної працездатної особи у власному 

матеріальному забезпеченні після виходу на пенсію полягає в тому, що 

особі, яка досягла пенсійного віку, визначеного Законом, держава гарантує 

повне матеріальне та соціальне забезпечення. Ніхто не може бути 

позбавлений такого права, насамперед, і сама особа повинна бути 

зацікавлена в такому забезпеченні. 

Принцип рівноправності застрахованих осіб щодо отримання 

пенсійних виплат та виконання обов’язків стосовно сплати страхових 

внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування потрібно 

розуміти як певні обов’язки, які покладені на особу, щодо сплати 

страхових внесків, за порушення яких передбачені певні санкції. Великий 

тлумачний словник сучасної української мови слово «рівноправність» 
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розкриває як користування однаковими, рівними з ким-, чим-небудь 

правами [97, с. 1224]. Тобто кожна особа, яка застрахована в системі 

пенсійного забезпечення, має однакові та рівні права з іншими суб’єктами. 

Принцип диференціації розмірів пенсій залежно від тривалості 

страхового стажу та розміру заробітної плати (доходу). Словник 

розтлумачує поняття «диференціація» як поділ, розчленування чого-

небудь на окремі різнорідні елементи [97, с. 301]. Тобто диференціація 

розмірів пенсій передбачає виділення її окремих різновидів, і у даному 

аспекті критерієм їх класифікації є страховий стаж та розмір заробітної 

плати застрахованої особи. Стаж залежить від періоду, протягом якого 

особа офіційно була працевлаштована та роботодавець сплачував за неї 

страхові внески. Відповідно, чим більша тривалість страхового стажу, тим 

більшим є розмір пенсії. Таким самим чином впливає на розмір пенсії для 

відповідної застрахованої особи і заробітна плата, а конкретно – її 

величина. Великий розмір заробітної плати передбачає більший розмір 

пенсійного забезпечення. 

Принцип солідарності та субсидування в солідарній системі 

розглянемо окремо у контексті кожного поняття в структурі принципу. 

Солідарність полягає в тому, що працездатне населення забезпечує 

непрацездатне. У випадку, якщо працездатна особа втратить 

працездатність, держава їй гарантує соціальні виплати від частини її 

заробітку. Субсидування випливає з того, що держава є гарантом та 

організатором системи пенсійного забезпечення, тобто вона гарантує 

належну фінансову складову існування такої системи. 

Принцип фінансування видатків на виплату пенсій, надання 

соціальних послуг за рахунок страхових внесків, бюджетних коштів і 

коштів цільових фондів потрібно розкривати через призму існування в 

кожній системі пенсійного забезпечення певного фонду, а також різних 

джерел їх наповнення, з яких, відповідно, і здійснюються видатки певним 
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категоріям громадян при настанні різних соціальних обставин. До таких 

фондів можна віднести: Пенсійний фонд України, Накопичувальний фонд, 

недержавний пенсійний фонд, Державний бюджет тощо.  

Принцип спрямування частини страхових внесків до 

накопичувальної системи пенсійного страхування для здійснення оплати 

договорів страхування довічної пенсії і одноразової виплати залежно від 

розмірів накопичень застрахованої особи з урахуванням інвестиційного 

доходу є у певній мірі сумнівним. Наразі варто відмітити, що в Україні 

накопичувальна система не має належного функціонування, а тому цей 

принцип залишається лише на рівні нормативно-правового акта і не 

приведений в дію, що є нагальною проблемою належного функціонування 

системи пенсійного забезпечення в цілому. Відповідно, зазначена 

проблема потребує вирішення з метою приведення в дію накопичувальної 

системи. 

Принцип державних гарантій реалізації застрахованими особами 

своїх прав, передбачених законом, за своїм юридичним змістом та 

правовою природою схожий із загальногалузевим принципом 

гарантованості прав і свобод людини і громадянина. Розкриваючи його, 

потрібно розуміти, що на державу покладається обов’язок щодо 

гарантування та надання кожній особі певних прав у сфері пенсійного 

забезпечення, а такі права не можуть бути звужені чи скасовані у випадку 

внесення певних змін до законодавства. 

Принцип гласності, прозорості та доступності діяльності Пенсійного 

фонду полягає в тому, що кожна особа може отримати інформацію про 

порядок витрачання коштів з фонду, а також про суми надходжень до 

нього. Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

бюджету Пенсійного фонду України на 2018 рік» від 11.01.2018 № 8 [111] 

визначено доходи та видатки на 2018 рік у розрізі кожної цілі 

направленого спрямування. Такий принцип покликаний мінімізувати 
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корупційні ризики, а також перешкодити фінансуванню видів діяльності, 

які не передбачені Законом, тобто громадяни у вільному доступі можуть 

бачити джерела формування надходжень та видатків Пенсійного фонду 

України. 

Принцип обов’язковості фінансування за рахунок коштів Пенсійного 

фонду витрат, пов’язаних з виплатою пенсій та наданням соціальних 

послуг, в обсягах, передбачених Законом, полягає в тому, що видатки на 

виплату пенсій особам, яким надано право отримувати такий платіж, та 

надання послуг соціального характеру здійснюються виключно шляхом 

надходжень до Пенсійного фонду України. При цьому згідно із чинним 

Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV [50] заборонено здійснювати 

виплату пенсій з інших джерел, які не передбачені законодавством про 

пенсійне забезпечення громадян. 

Принцип цільового та ефективного використання коштів 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування полягає в 

раціональній реалізації програмно-цільового методу і здійсненні лише на 

цілі, передбачені нормами права. Учасники системи пенсійного 

забезпечення повинні прагнути досягати цілі, заплановані на основі 

розвитку економіки, і забезпечувати якісне надання соціальних послуг, 

гарантованих державою, та отримувати максимальні результати при 

використанні коштів пенсійного забезпечення. Ефективне використання 

коштів має свій вияв в отриманні максимальних благ від наявних ресурсів. 

Принцип відповідальності суб’єктів системи загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування за порушення норм Закону, а також за 

невиконання або неналежне виконання покладених на них обов’язків є 

втіленням загальноправового принципу юридичної відповідальності, який 

побудовано на суворому дотриманні всіма суб’єктами даних відносин 

вимог закону, усвідомленні значимості настання наслідків за неналежну 
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поведінку, прояви порушень, а також можливості нести відповідальність за 

свої діяння, яка передбачена законодавством України і включає всі види 

юридичної відповідальності. 

Як бачимо, галузевим принципам притаманний вужчий характер, 

вони зачіпають, регулюють менше, специфічне коло відносин, але при 

цьому перебувають у постійній взаємодії із загальними принципами та є 

їхнім втіленням, відзначаються імперативністю та ієрархічною 

структурою. Тобто загальні принципи містяться на щабель вище, ніж 

галузеві і відображають у собі керівні, головні ідеї державної політики, 

галузево спрямовані на конкретну сферу відносин і зміст їх правового 

регулювання. 

У контексті досліджуваного нами правового інституту варто 

проаналізувати систему гарантій правого регулювання пенсійного 

забезпечення. Передусім, варто відмітити, що дане поняття не знайшло 

свого еволюційного розвитку в розгалуженій системі нормативно-

правових актів, які регулюють питання пенсійного забезпечення 

населення. Крім того, вітчизняні науковці опосередковано досліджували 

дане питання у своїх роботах, що є прямим свідченням його актуальності. 

Перш ніж перейти до загального аналізу системи гарантій правового 

регулювання пенсійного забезпечення, варто розкрити кожну категорію 

окремо, щоб дійти до повного та цілісного висновку. Енциклопедичний 

словник правових знань визначає юридичні гарантії особи як забезпечення 

Конституцією та іншими законодавчими актами рівноправ’я громадян, 

незалежно від соціального походження і положення, статі, освіти та 

національності [127, с. 68]. Така дефініція заснована на основному 

конституційному принципі рівності, який передбачає обов’язок держави  

на рівні нормативно-правових актів забезпечити дотримання рівності 

громадян незалежно від різних чинників. Із цього випливає, що у контексті 

правового регулювання пенсійного забезпечення гарантії полягають у 
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встановленні в законодавстві рівних прав громадян на пенсійне 

забезпечення. Але аналіз Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV [50] свідчить 

про те, що в аспекті досліджуваного інституту таке рівноправ’я має свою 

галузеву специфіку. Так, у статті 8 Закону встановлено, що право на 

отримання пенсійних виплат та соціальних послуг мають громадяни 

України, які застраховані та досягли пенсійного віку чи визнані особами з 

інвалідністю в установленому законодавством порядку і мають необхідний 

для призначення відповідного виду пенсії страховий стаж. Тобто гарантії 

пенсійного забезпечення, передусім, поширюються на такі категорії 

громадян. 

У теорії держави і права гарантії визначаються як система правових 

засобів, за допомогою яких реалізуються можливості використати або 

захистити свої права і свободи такими способами: шляхом встановлення 

меж здійснення прав і свобод в законодавстві, пільг і засобів заохочення 

для стимулювання правомірної поведінки, процедур захисту своїх прав у 

суді, встановлення міри юридичної відповідальності за порушення прав і 

свобод людини, засобів попередження і профілактики правопорушень, а 

також забезпечення доступності законодавства та інших нормативних 

актів, можливості не свідчити проти самого себе і своїх близьких родичів, 

відповідальності держави за незаконні дії державних органів і посадових 

осіб тощо. [21, с. 202]. Таке визначення є занадто широким та 

всеохоплюючим, адже регулює велике коло суспільних відносин. Тому в 

юридичній літературі виділені наступні основні критерії сутності гарантій: 

1) забезпечене законодавством рівноправ’я громадян; 2) механізм 

реалізації, використання або захисту своїх основоположних прав і свобод. 

Останній критерій у контексті правового регулювання пенсійного 

забезпечення полягає у тому, що в нормах законодавства встановлюються 

правові засоби, за допомогою яких реалізуються можливості стосовно 
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використання свого права на пенсійне забезпечення або захисту такого 

права. Так, згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV [50] право на пенсійне 

забезпечення може бути реалізоване шляхом добровільної участі у системі 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. У свою чергу, 

право на захист такого права гарантується, у тому числі, й нормами 

Конституції України [90]. Іншими словами, гарантії пенсійного 

забезпечення забезпечують рівність прав на його отримання за умови 

відповідності особи законодавчо встановленим вимогам, а також 

встановлюють механізм реалізації, використання або захисту права особи 

на пенсійне забезпечення.  

Таким чином, гарантіями правового регулювання пенсійного 

забезпечення є передбачені правовими нормами зобов’язання держави 

надати особі належний соціальний захист у випадку настання певних 

соціальних умов (у зв’язку з настанням пенсійного віку, із інвалідністю, у 

випадку втрати годувальника, за вислугою років) у формі щомісячних 

грошових виплат спеціально уповноваженими органами у сфері 

пенсійного забезпечення за рахунок коштів Пенсійного та інших 

спеціально створених фондів або соціальних послуг, а також встановити 

міру юридичної відповідальності за порушення, недотримання 

законодавства чи порушення основоположних прав та свобод людини і 

громадянина. 

Разом з тим, окремо варто наголосити на тому, що до проблем 

правового регулювання, яке виступає гарантією реалізації 

основоположних прав, свобод і обов’язків людини та громадянина в 

умовах ринкової економіки, належить безсистемність нормативно-

правового регулювання, а також те, що безліч суб’єктів відносин в системі 

пенсійного забезпечення неналежно виконують свої функції та не 

задовольняють інтереси інших суб’єктів даних відносин. У науковій 
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доктрині є чимало підходів до класифікації гарантій. Наприклад, 

загальновизнаною класифікацією гарантій є поділ їх на загальні та 

юридичні, проте в юридичній науці поширені інші класифікації гарантій. 

Як вказує Г.А. Давтян, більш повною є класифікація, відповідно до якої 

весь масив гарантій поділяється на три групи: 1) загальні; 2) організаційні; 

3) спеціальні [128, с. 136-137]. Як бачимо, вчений досить вузько тлумачить 

систему гарантій, проте правильно виділяє в окрему групу організаційні 

гарантії. На нашу думку, можна також виділити процедурні гарантії, які 

забезпечують особі використання певних процедурних особливостей щодо 

реалізації того чи іншого права та обов’язку людини і громадянина. В.А. 

Кучинський пропонує наступну класифікацію гарантій: економічні 

(матеріальні), політичні, ідеологічні та юридичні гарантії, але при цьому 

стверджує, що гарантії свободи особистості є набагато ширшими, ніж 

гарантії юридичних прав і свобод громадян [129, с. 40-47]. Свобода 

особистості являє собою окрему форму самореалізації особи і є дуже 

багатоплановим поняттям, яке виступає самостійною категорією 

індивідуального прояву особистості в суспільному оточенні, а також у 

взаємодії з ним. Вчений К.П. Уржинський виокремлює такі види гарантій: 

соціально-економічні, політичні, ідеологічні, організаційні та правові [130, 

с. 4]. К.Г. Волинка наголошує на наступній класифікації: матеріальні, 

процесуальні, інституційно-організаційні, галузеві, міжнародно-правові 

гарантії [131, с. 217]. А.Г. Мозохіна виділяє такі гарантії: економічні, 

політичні, ідеологічні, юридичні та соціальні [132, с. 89]. Попри те, що в 

юридичній літературі існує безліч класифікацій юридичних гарантій, вони 

є неповними, адже гарантіям правого регулювання пенсійного 

забезпечення притаманна своя структура, що враховує окремі аспекти та 

критерії. Досить вдалу класифікацію гарантій пропонує О.Ф. Скакун. 

Вчена поділяє їх за наступними критеріями: 1) за сферою дії: 

внутрішньодержавні та міжнародні; 2) за способом викладення: прості, 
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складні та змішані; 3) за підставою правового становища особи: загальні, 

спеціальні та індивідуальні [133, с. 544]. Підсумовуючи усе 

вищевикладене, можна дійти висновку, що в юридичній літературі дійсно 

існує розширена класифікація гарантій, проте варто також враховувати, що 

класифікувати гарантії потрібно не лише за суб’єктивним складом, а й їх 

внутрішнім змістом, їхніми складовими елементами, які й створюють 

своєрідну специфікацію окремих відносин і притаманні певному методу 

правового регулювання. Тому, виходячи із таких особливостей, ми 

пропонуємо наступну класифікацію гарантій правового регулювання 

пенсійного забезпечення: 

1) гарантія права на пенсійні виплати; 

2) гарантія встановлення пенсійного віку; 

3) гарантія зарахування страхового стажу; 

4) гарантія належного юридичного захисту у випадку порушення 

основоположних прав. 

Перша гарантія встановлена національним законодавством і не 

залежить від інших джерел надходжень особи. Вона закріплена у  

Конституції України [90], а також у спеціальному Законі України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 

1058-IV [50]. Статтею 46 Конституції України визначено, що громадяни 

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

разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати 

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

та в інших випадках, передбачених законом [90]. Дане положення 

віднайшло своє нормативне відображення і в згаданому Законі, де, 

зокрема, зазначено, що всі громадяни України, які застраховані згідно із 

Законом, досягли встановленого пенсійного віку чи визнані особами з 

інвалідністю в установленому законодавством порядку та мають 

необхідний для призначення відповідного виду пенсії страховий стаж, 
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наділяються правом на пенсійні виплати. Таке право людини має природну 

сутність і є невід’ємним, крім того, воно виступає об’єктом міжнародного 

регулювання та захисту. Законодавство України надає особам право 

отримувати наступні види пенсій: 1) у солідарній системі: а) пенсію за 

віком, б) пенсію по інвалідності, в) пенсію у зв’язку з втратою 

годувальника; 2) у накопичувальній системі: а) довічну пенсію; б) 

одноразову виплату [50]. Разом з тим, варто враховувати, що, якщо особа 

одночасно має право на кілька різновидів пенсій, наприклад, за віком та по 

інвалідності, то законодавством встановлено, що їй може бути призначено 

лише один із цих видів пенсій за її вибором. Крім того, особа має право 

вибору пенсії за різними системами пенсійного забезпечення, які існують в 

Україні. За допомогою вищенаведеного в державі забезпечуються 

соціальні гарантії громадян у сфері пенсійного забезпечення. Отже, 

гарантія права на пенсійні виплати полягає у тому, що громадяни України 

претендують на пенсійне забезпечення у разі відповідності умовам його 

отримання. Такі умови визначають із огляду на вік такої особи, стаж її 

роботи, стан здоров’я або ж матеріальний стан особи та її сім’ї.  

Пенсійний вік як гарантія правового регулювання пенсійного 

забезпечення також закріплений на нормативному рівні, проте дефініція 

цього поняття не міститься в нормативно-правових актах, а отже, варто 

дати його визначення. Пенсійний вік – це встановлений нормативно-

правовими актами вік, з настанням якого особа має право на пенсійну 

виплату, тобто пенсію за віком. Визначальною категорією є настання 

певного віку, при досягненні якого особі дозволяється отримувати такі 

виплати. Відповідно до положень частини 1 статті 26 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 

1058-IV [50] особи мають право на призначення пенсії за віком після 

досягнення віку 60 років. До досягнення віку, встановленого абзацами 

першим і другим частини 1 цієї статті, право на пенсію за віком за 
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наявності відповідного страхового стажу мають жінки 1961 року 

народження і старші. Проведення пенсійної реформи 2012 року та 

підвищення пенсійного віку для жінок у суспільстві викликало неабиякі 

дискусії та незадоволення більшої частини населення. В Україні пенсійна 

реформа ознаменувалась підвищенням пенсійного віку лише для жінок, 

при цьому за основу брався фактор забезпечення гендерної рівності жінок і 

чоловіків у сфері пенсійного страхування. Ряд досліджень 

продемонстрували, що нижча межа пенсійного віку для жінок стає 

причиною бідності в старості такої категорії населення, а тому вони 

вважаються незабезпеченими після виходу на пенсію за віком. Тому 

реформа 2012 року була спрямована на те, щоб зрівняти пенсійний вік для 

чоловіків та жінок і забезпечити їх нормальним матеріальним існуванням 

після виходу на пенсію. Також варто врахувати, що 1982 року Всесвітня 

організація охорони здоров’я обрала вік 65 років як індикатор похилого 

віку [134], проте, як бачимо, норми законодавства України встановляють 

нижчий та помірний вік для виходу на пенсію. Отже, гарантія 

встановлення пенсійного віку полягає у тому, що кожна особа може 

претендувати на пенсійне забезпечення. Як нами відзначалось раніше, в 

чинному законодавстві встановлено вичерпний перелік випадків, із 

настанням яких особа може претендувати на пенсійне забезпечення. Вік 

виступає критерієм, який поширюється на будь-яких осіб, адже він є 

природною особливістю людини. Таким чином, умова призначення пенсії 

за віком є гарантією того, що будь-яка особа отримає пенсійне 

забезпечення у разі обмеження можливостей повноцінно забезпечувати 

свою життєдіяльність з причини старіння.  

Поняття «страховий стаж» як гарантія правового регулювання 

пенсійного забезпечення визначається в частині 1 статті 24 Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 

№ 1058-IV [50]: «Страховий стаж – період (строк), протягом якого особа 
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підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та 

за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж 

мінімальний страховий внесок». Основними критеріями даного поняття є 

період, протягом якого особа була застрахована в системі пенсійного 

забезпечення, а також обов’язковий фактор – щомісячна сплата страхових 

внесків до відповідного фонду пенсійного забезпечення. Страховий стаж 

являє собою соціально-правовий показник участі особи в системі 

пенсійного забезпечення. В юридичній літературі поняття страхового 

стажу є максимально наближеним до законодавчого визначення. Так, 

професори С.М. Прилипко та О.М. Ярошенко підкреслюють, що страховий 

стаж – це період (строк), протягом якого особа підлягає 

загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню і 

сплачуються внески (нею або роботодавцем) на страхування, якщо інше не 

передбачено законодавством [135, с. 195]. Як бачимо, вчені дійсно дають 

визначення майже ідентичне тому, що міститься в нормах законодавства. 

О.Л. Кучма визначає страховий стаж як період, упродовж якого 

уповноважений суб’єкт сплачує в обов’язковому чи добровільному 

порядку страхові внески за застраховану особу у розмірі, визначеному 

законодавством, на рахунок спеціально створеного фонду [136, с. 10-11]. 

Дана дефініція дещо відрізняється від визначення, яке міститься в 

законодавстві, проте є також цілком правильною, адже в ній вчена вказує 

на одну із обов’язкових ознак, яка притаманна системі пенсійного 

забезпечення, – такі внески повинні сплачуватися на окремі рахунки 

спеціально створених фондів (Пенсійного фонду, Накопичувального 

фонду, недержавного пенсійного фонду). Отже, гарантія зарахування 

страхового стажу дозволяє здійснити диференціацію розміру пенсії 

відповідно до періоду, протягом якого особа підлягає 

загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню. Це означає, 

що особа отримує додаткову мотивацію до активного здійснення трудової 
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діяльності та збільшення розміру внесків загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування. Поряд з цим, держава законодавчо 

встановлює гарантію того, що ця активність та доброчесність буде 

врахована при визначенні розміру та нарахуванні пенсійного забезпечення. 

Наступна гарантія полягає в тому, що кожній особі надано право на 

належний юридичний захист у випадку порушення основоположних прав 

та свобод людини і громадянина. У науковій літературі ототожнюються 

поняття «юридичний захист» та «правовий захист», що відповідно до їх 

правової природи є правильним, адже дані поняття містять однаковий 

зміст. М.С. Малеїн визначає правовий захист як систему юридичних норм, 

які спрямовані на запобігання правопорушенням та ліквідацію їх наслідків 

[137, с. 142]. Ми погоджуємося з даним твердженням, оскільки ряд 

національних та міжнародних нормативно-правових актів гарантують 

право особи на звернення до суду за захистом своїх прав і свобод, а також 

до державних органів, органів місцевого самоврядування, Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини. Крім того, Конституція України 

[90] передбачає, що кожен має право після використання всіх 

національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх 

прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до 

відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких 

є Україна (частина 5 статті 55). Насамперед, кожна особа може звернутися 

у певному порядку до Європейського суду з прав людини за належним 

юридичним захистом, але лише в тому випадку, коли вичерпає всі 

національні засоби захисту. Особа також може самостійно всіма 

можливими способами захищати свої права та інтереси, але такі способи 

не повинні бути заборонені законом. Тобто, якщо право особи на пенсійне 

забезпечення було порушеним, вона наділяється широким обсягом 

компетенції щодо його захисту. Такий захист може мати як внутрішній, 

так і міжнародний характер. Внаслідок наявності такої гарантії держава не 
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зацікавлена обмежувати право особи на пенсійне забезпечення і створює 

для неї усі необхідні можливості стосовно реалізації цього права. 

Як бачимо, гарантії правового регулювання пенсійного забезпечення 

дійсно є специфічним правовим інститутом, який виражається в правах і 

обов’язках держави. Він являє собою окремий механізм реалізації 

головних ідей та принципів здійснення політики держави не лише на 

внутрішньополітичній арені, а й на міжнародній. Гарантії правового 

регулювання пенсійного забезпечення мають свої особливості, які мають 

свій вираз в окремому методі правового регулювання даної галузі права, 

особливому внутрішньому змісті відносин та їх складових. 

Таким чином, підсумовуючи дослідження системи принципів і 

гарантій правового регулювання пенсійного забезпечення, можна вказати, 

що даний правовий інститут потребує подальшого глибокого наукового 

аналізу та законодавчої розробки, адже на теоретичному й практичному 

рівні існує низка прогалин, які потребують негайного вивчення та 

доопрацювання. Загалом, у вітчизняній літературі досліджено ряд 

важливих категорій, разом з тим, низка актуальних питань залишилась 

поза увагою вчених. В українській науці взагалі не досліджувалась таке 

важливе питання як система принципів та гарантій пенсійного 

забезпечення, що є актуальною проблемою і потребує подальшого аналізу 

та вивчення. На сьогодні дані категорії переважно розглядались через 

призму понять принципів і гарантій пенсійного забезпечення як такого, що 

взагалі не зачіпало сутті правового регулювання. Підсумовуючи, варто 

відмітити, що система принципів та гарантій правового регулювання 

пенсійного забезпечення є близькою до загальнотеоретичних систем, проте 

має свої особливості й ключові елементи, що й виділяє її в окрему 

категорію.  
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2.3 Види систем пенсійного страхування 

 

Ратифікована у 2014 році Угода про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом не передбачає прямих зобов’язань України щодо 

реформування в рамках євроінтеграції пенсійної системи України. Проте 

цей документ визначає основні напрямки розвитку країни, загальні 

правила поведінки, принципи співробітництва, які Україна повинна 

враховувати в процесі євроінтеграції.  

У Преамбулі Угоди вказується на необхідність проведення 

політичних, соціально-економічних, правових та інституційних реформ, а 

в статті 419 Угоди декларується, що сторони працюють над посиленням 

співробітництва та діалогу щодо гідного забезпечення праці, політики 

зайнятості, безпечних та здорових умов праці, соціального діалогу, 

соціального захисту, соціального залучення, гендерної рівності та 

недискримінації [138]. Очевидно, що забезпечення соціального захисту на 

достатньому рівні є можливим, у тому числі, але не виключно, і завдяки 

ефективній пенсійній системі, побудованій на принципах страхування. 

Система пенсійного забезпечення, побудована на принципах 

пенсійного страхування, була запроваджена в Україні з прийняттям Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 

09.07.2003 № 1058-IV. Відповідно до цього Закону загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування складається із двох видів систем 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування – солідарної та 

накопичувальної, які являють собою перший та другий рівні пенсійної 

системи України [50]. Солідарна система загальнообов’язкового 

пенсійного страхування була реалізована одразу, а система пенсійного 

страхування, побудована на принципах накопичення, ще й досі не 

функціонує. 
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 Дефіцит Пенсійного фонду України постійно зростає, тому науковці 

активно досліджують питання ефективності кожного виду систем 

пенсійного страхування, їх переваги та недоліки, можливі наслідки 

впровадження в Україні, шляхи реформування вітчизняної системи 

пенсійного страхування, досвід інших країн світу, доцільність запозичення 

іноземного досвіду у вказаній сфері тощо. Оскільки законодавство України 

у сфері пенсійного страхування та захисту змінюється часто, можна 

констатувати, що Україна знаходиться на шляху становлення ефективної 

системи пенсійного страхування. 

Запровадження ефективного виду пенсійного страхування в Україні 

має величезне значення як для країни, так і для громадян. У рамках 

співпраці України з Міжнародним валютним фондом неодноразово 

наголошувалось на важливості побудови ефективної пенсійної системи як 

однієї з передумов для створення сильної економіки [139]. Для громадян 

наявність справедливої та ефективної системи пенсійного страхування є 

одним із найкращих стимулів для трудової діяльності. Крім того, система 

пенсійного страхування має важливий вплив на податкову систему країни. 

Розмір страхових внесків на загальнообов’язкове пенсійне страхування має 

корелювати із податковим навантаженням на конкретну особу, впливати 

на методи ведення бізнесу роботодавцями (виплата заробітної плати у 

конвертах, використання схем із залучення працівників на умовах 

аутсорсингу та аутстаффінгу тощо), що в результаті відображається на 

рівні податкових надходжень до Державного та місцевих бюджетів. 

У роботі детально досліджено праці науковців, які вивчали різні 

види систем пенсійного страхування. До таких вчених, зокрема, належать 

наступні: С.А. Білозьоров, Н.Б. Болотіна, Л.А. Величко, М.В. Верещак, 

В.О. Демченко, В.В. Жернаков, Г.Г. Каптар, О.П. Кириленко, Я.Я. 

Назаренко, М.М. Папієв, С.М. Прилипко, С.В. Прохорчук, М.Б. Ріппа, В.Д. 

Роік, А.Ю. Стопчак, Т.Л. Томнюк, М.М. Шумило, В.І. Щербакова та інші. 
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Авторами охарактеризовано конкретні види систем пенсійного 

страхування, проте на сьогодні наукові праці, які б досліджували 

комплексно види систем пенсійного страхування, класифікували їх, є 

рідкістю. Крім того, деякі автори, розглядаючи питання видів систем 

пенсійного страхування, для опису одного явища застосовують різні 

терміни або ж навпаки використовують один термін для позначення різних 

явищ. Вказана проблема свідчить про недостатній рівень розробки 

тематики, зокрема і видів систем пенсійного страхування. 

            О.А. Линдюк класифікує пенсійні системи за такими критеріями:  

1) за організаційно-правовим становищем: державне та недержавне 

страхування;  

2) за юридичним статусом: обов’язкове страхування; добровільне 

страхування;  

3) за організаційними формами: професійне страхування; 

територіальне страхування; корпоративне страхування;  

4) за страховими ризиками: на випадок хвороби; у разі настання 

старості, інвалідності, професійного захворювання тощо [101, c. 293]. 

Проте очевидно, що автор розкриває поняття «пенсійна система», 

підміняючи його поняттям «пенсійне страхування». Крім того, з такою 

класифікацією ми погодитись не можемо, адже поділ пенсійних систем за 

організаційними формами на професійне, територіальне та корпоративне 

страхування не зовсім коректне. Зокрема організаційною формою є спосіб 

організації певного утворення і класифікувати за вказаним критерієм 

поряд з професійним та виробничим страхуванням територіальне 

страхування не варто. Системи пенсійного страхування потрібно поділяти 

на загальнодержавне та локальне (регіональне) за таким критерієм як 

територія дії.  

Г.Г. Каптар пропонує класифікувати системи пенсійного 

страхування за такими критеріями: за характером пенсійного ризику: 
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загальне та спеціальне; за сферою дії: міжнародне та національне; за 

характером організації: обов’язкове та добровільне; за суб’єктним 

складом: державне та недержавне; за кількістю учасників в системі 

страхування: індивідуальне та колективне [140, c. 298]. Така класифікація є 

більш вдалою, проте поділ систем пенсійного страхування на міжнародні 

та національні не зовсім правильний з огляду на наступне. Дійсно, пенсійні 

системи країн Європейського Союзу, інших співдружностей є схожими, 

адже перебувають в постійному процесі інтеграції, будуються на єдиних 

принципах, стандартах. Робоча група Організації економічного розвитку та 

співробітництва, Міжнародний банк реконструкції та розвитку, 

Міжнародна організації праці, Міжнародна мережа органів з регулювання і 

нагляду у сфері пенсійного забезпечення (INPRS) та інші міжнародні 

організації постійно працюють над дослідженням національних систем 

пенсійного страхування, соціального забезпечення і публікують 

звіти/рекомендації щодо перспектив та напрямків вдосконалення сказаних 

сфер [141, c. 305]. Проте ці документи не створюють жодної міжнародної 

системи пенсійного страхування з чітко визначеним механізмом дії, 

суб’єктами тощо, а є лише рекомендаціями. Забезпечення прав та свобод 

людини і громадянина у сфері пенсійного забезпечення у разі зміни країни 

проживання чи за інших подібних обставин реалізується за допомогою 

положень внутрішнього законодавства конкретної країни або ж укладених 

двосторонніх угод. 

Крім того, запропонована Г.Г. Каптар класифікація систем 

пенсійного страхування є неповною. Так, М.Б. Ріппа пропонує поділяти 

систему пенсійного страхування за складовими елементами пенсійних 

виплат на базові (особі гарантується отримання однієї пенсії від участі в 

системі державного пенсійного страхування) і додаткові (крім мінімальної 

пенсії, яку особі гарантує держава, існує можливість отримання 

додаткових пенсій від участі в професійному, виробничому або 
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особистому пенсійному страхуванні) [142, c. 42]. Тобто шляхом надання 

базових пенсій держава реалізує соціальну функцію, адже таким чином 

забезпечує можливість задоволення базових потреб людини, а можливість 

отримання додаткової пенсії стимулює до активнішої трудової діяльності 

та здійснення накопичень, які до виходу особи на пенсію можуть бути 

інвестовані в різні сфери економіки країни.  

Відповідно до частини 1 статті 2 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 

1058-IV система пенсійного забезпечення України складається з трьох 

рівнів: 1) перший рівень – солідарна система загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування, що базується на засадах солідарності 

і субсидування та здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг 

за рахунок коштів Пенсійного фонду; 2) другий рівень – накопичувальна 

система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, що 

базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у 

Накопичувальному фонді або у відповідних недержавних пенсійних 

фондах – суб’єктах другого рівня системи пенсійного забезпечення та 

здійснення фінансування витрат на оплату договорів страхування довічних 

пенсій і одноразових виплат; 3) третій рівень – система недержавного 

пенсійного забезпечення, що базується на засадах добровільної участі 

громадян, роботодавців та їх об’єднань у формуванні пенсійних 

накопичень з метою отримання громадянами пенсійних виплат [50]. Таким 

чином, за способом фінансування можна виділити два види систем 

пенсійного страхування: солідарна та накопичувальна, механізми 

функціонування яких варто розглянути детально. 

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють 

функціонування солідарної системи, є Закон 1058-IV та Закон України 

«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI [52]. Відповідно до 
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українського законодавства суть цієї системи полягає в тому, що 

страхувальники (роботодавці, підприємства, установи, організації, які 

виплачують заробітну плату, грошове забезпечення, допомогу на користь 

застрахованих осіб, застраховані особи) сплачують до Пенсійного фонду 

України страхові внески на користь застрахованих осіб (перелік таких осіб 

передбачений частиною 1 статті 12 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 

1058-IV [50]). Страховиком у цій системі пенсійного страхування є 

Пенсійний фонд України, який здійснює виплати у випадку настання 

страхового випадку (досягнення пенсійного віку, втрата годувальника 

тощо) [50]. Тобто адміністрування системою загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування займається спеціально створений 

орган державної влади, який має відповідні повноваження у вказаній 

сфері. Оскільки держава відіграє визначальну роль у функціонуванні 

солідарної системи пенсійного страхування, забезпечення гідного рівня 

пенсійних виплат пенсіонерам є її прямим обов’язком.  

Наразі страхувальниками сплачується єдиний платіж – єдиний 

внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

Відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 

2464-VI він визначається як консолідований страховий внесок, збір якого 

здійснюється до системи загальнообов’язкового державного соціального 

страхування в обов’язковому порядку та на регулярній основі з метою 

забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав 

застрахованих осіб на отримання страхових виплат (послуг) за діючими 

видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, в 

тому числі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, та 

який у подальшому підлягає пропорційному розподілу до відповідних 

фондів соціального страхування, одним з яких є Пенсійний фонд України 
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[52]. Тобто задля покращення адміністрування та зручності сплати внесків 

на різні види соціального страхування їх було об’єднано в один 

консолідований платіж. Таким чином, головним завданням страхувальника 

є перерахування конкретної суми коштів на відповідні рахунки, відкриті у 

Державній казначейській службі України. Уповноважені органи 

самостійно визначають суму, яка підлягає в подальшому перерахуванню у 

різні фонди соціального страхування. Крім того, зменшення кількості 

платежів знижує можливість настання відповідальності для 

страхувальника у разі несвоєчасної сплати або сплати в неналежному 

розмірі внесків по кожному із видів соціального страхування, оскільки 

сплаті підлягає лише один платіж. 

При солідарній системі, яка переважно реалізується в системі 

державного пенсійного забезпечення, кошти на виплату пенсійних 

платежів залучаються за рахунок поточних надходжень, тобто внесків 

страхувальників. Страхові платежі надходять до цільового фонду, після 

чого виплачуються застрахованим особам у вигляді пенсій. В інших 

країнах світу такий спосіб фінансування називають PAYAS-YOU-GO 

(PAYG) – система «поточних платежів» [143, c. 6]. В Україні система 

солідарного страхування діє за таким же принципом, але з деякими 

особливостями адміністрування. Контроль за сплатою єдиного внеску 

здійснюється податковими органами, які також ведуть реєстр 

страхувальників, а на ПФУ покладено обов’язок із ведення реєстру 

застрахованих осіб та виплату пенсій [110]. Таким чином, наповнення 

Пенсійного фонду України за допомогою системи поточних платежів є 

більш ефективним, адже контролюючі органи при здійсненні повноважень 

у сфері адміністрування єдиного соціального внеску мають більше 

ресурсів, а саме: доступ до необхідних реєстрів та баз даних, можливість 

проводити фактичні перевірки, можливість застосовувати засоби 

адміністративного примусу (адміністративний арешт) тощо. 
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У солідарній системі пенсійного страхування кошти, отримані у 

якості страхових внесків від працівників, одразу спрямовуються на 

виплату пенсій і, як правильно зазначає Т.Л. Томнюк, пенсіонери 

отримують не свої гроші, а гроші нині працюючих. У свою чергу, внески 

теперішніх пенсіонерів були спрямовані на виплату пенсій попереднім 

поколінням пенсіонерів. Саме так реалізується солідарність поколінь: 

кожне наступне покоління фінансує пенсії попередньому [144, c. 113]. 

Тому варто констатувати, що солідарна система виконує, перш за все, 

соціальну функцію, тобто забезпечує виплату пенсій у розмірі, 

необхідному для задоволення базових потреб пенсіонерів. 

Солідарна система пенсійного страхування, побудована на основі 

принципів солідарності та субсидіарності, часто є об’єктом наукових 

досліджень вчених-економістів, адже спроба держави підтримати розмір 

пенсійних виплат на належному рівні в умовах несприятливої 

демографічної ситуації призводить до зростання економічного 

навантаження на працююче населення і роботодавців за рахунок 

збільшення розміру пенсійних внесків або до подальшого збільшення 

пенсійного віку чи страхового стажу (як в Україні). Тому, на думку А.С. 

Хемій, з якою важко не погодитись, існує необхідність переходу повністю 

або частково на накопичувальну систему пенсійного страхування [145, c. 

58]. 

Вітчизняне законодавство передбачає функціонування 

накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування як другого рівня пенсійної системи України, який на даний 

момент ще не діє. Проектом Закону України «Про заходи щодо 

законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» 

від 08.07.2011 № 3668-VI планувалось запровадити накопичувальну 

систему пенсійного страхування з року, в якому буде забезпечено 

бездефіцитність бюджету ПФУ [146]. За оцінкою тогочасного Кабміну це 
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мало б відбутись з 01 січня 2013 року [147]. Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій» від 

03.10.2017 № 2148-VIII внесено зміни до пункту 9 розділу XV «Прикінцеві 

положення» Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» 

від 09.07.2003 № 1057-IV [91], якими передбачено, що перерахування 

страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування 

планується здійснювати з 01 січня 2019 року [148]. Проте й на сьогодні 

існують об’єктивні сумніви щодо реальної перспективи початку 

функціонування накопичувальної системи із зазначеної дати. Навіть за 

найбільш оптимістичного розвитку подій залишається низка питань щодо 

ефективності цієї системи, зокрема з огляду на високий рівень недовіри до 

державних органів, банків, страхових організацій та високий рівень 

інфляції. 

В основі накопичувальної системи лежить принцип самостійного 

накопичення працівником пенсійних заощаджень протягом всього періоду 

трудової діяльності. Страхові внески акумулюються у спеціально 

створених фондах та в подальшому інвестуються задля отримання 

прибутку. Як правило, пільги, які притаманні солідарній системі, відсутні, 

а пенсійні виплати фінансуються самим працівником або роботодавцем. 

Накопичення та отриманий інвестиційний дохід виплачуються після 

настання страхового випадку, яким може бути або досягнення 

застрахованою особою пенсійного віку, тоді виплати здійснюються 

рівномірно протягом всього пенсійного періоду, або смерті – тоді 

накопичені кошти переходять у спадок [149, c. 89]. Функціонування 

накопичувальної системи пенсійного страхування притаманне країнам 

Латинської Америки, зокрема Чилі, Перу, Колумбії і т.д. Так, наприклад, 

ще з 1980-х років кожен громадянин Чилі, який перебуває у трудових 

відносинах, має індивідуальний пенсійний рахунок, на який надходять 

страхові внески, що становлять 10% від розміру заробітної плати. 



 

 

150 

Управління такими страховими фондами здійснюється адміністраторами, а 

акумульовані кошти інвестуються. Роль держави в системі пенсійного 

страхування Чилі зведена до мінімуму – держава здійснює жорсткий 

контроль та ліцензування діяльності адміністраторів пенсійних фондів, 

встановлює обов’язкові нормативи з інвестування з отриманих вкладів. Та 

попри все, в пенсійній системі Чилі існує низка пільг, що гарантують 

отримання особою регулярної мінімальної пенсійної виплати у разі 

настання страхового випадку [142, c. 37]. Таким способом держава 

реалізує свою соціальну функцію та турбується про найменш захищені 

верстви населення, забезпечуючи їм можливість задовольнити базові 

потреби людини, і, в той же час, заохочує до трудової діяльності та 

здійснення накопичень. 

Як зазначає Т.Л. Томнюк, попри низку переваг накопичувальної 

системи пенсійного страхування, у ній наявні й суттєві недоліки, зокрема 

незайняте трудовою діяльністю населення, а також жінки у період 

декретної відпустки залишаються поза системою пенсійного страхування 

[144, c. 113]. Проте з таким твердженням важко погодитись, адже у 

зазначених авторкою випадках особа зможе отримувати необхідні виплати 

у рамках інших видів соціального страхування. Крім того, існує 

можливість взяти добровільну участь у системі пенсійного страхування на 

договірній основі.  

Як зазначає Я.Я. Назаренко, така система пенсійного страхування є 

більш прозорою і зрозумілою для застрахованих осіб, адже існує пряма 

залежність між розмірами сплачених страхових внесків та пенсійних 

виплат. Серед недоліків цього виду системи пенсійного страхування 

науковець виділяє високий ступінь залежності від зовнішніх факторів, 

зокрема економічних та політичних процесів [150, c. 367]. Не погодитись з 

автором важко, адже високий рівень інфляції, що спостерігається в Україні 

кожного року, нестабільна політична ситуація, проведення АТО не 
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сприяють підвищенню рівня довіри до такого виду страхування, крім того, 

державою не запропоновано належних заохочувальних заходів.  

Порівнюючи ці два види систем пенсійного страхування, О.В. 

Горбатенко зазначає, що система загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування будується на принципах солідарності і тому може 

ефективно діяти лише на загальнодержавному рівні, а накопичувальна 

система, яка передбачає персоніфікацію страхових внесків, має діяти лише 

на принципах добровільності [151, c. 213]. Проте, як показує досвід 

України і більшості країн світу, навіть накопичувальна система пенсійного 

страхування може функціонувати в рамках державного пенсійного 

страхування. Зокрема державою визначається певний відсоток від 

заробітної плати, який перераховується до фонду накопичення. Після 

настання страхового випадку він забезпечує застрахованій особі 

отримання додаткової пенсії. Крім того, особа може реалізувати своє право 

на участь в індивідуальному пенсійному страхуванні. 

На думку Т.Л. Томнюк, солідарна система покликана реалізовувати 

соціальну функцію, а накопичувальна – інвестиційну, вона спрямована на 

забезпечення гідного рівня матеріального забезпечення пенсіонерів [144, 

112]. Таким чином, можна констатувати, що накопичувальна система 

пенсійного страхування покликана забезпечити отримання особою 

додаткової пенсії, що буде прямо залежати від розміру страхових внесків. 

У такий спосіб держава заохочує працівників потурбуватись про своє 

майбутнє шляхом здійснення відповідних відрахувань, які в подальшому 

інвестуються в економіку цієї країни. Тобто таку форму співпраці 

обирають країни із стабільною економікою, які налаштовані побудувати 

систему пенсійного страхування на взаємовигідних умовах. 

Розглядаючи вищедосліджені види систем пенсійного страхування, 

О.А. Линдюк зазначає, що їх сутністю є перерозподіл ризику виникнення 

страхового випадку між поколіннями застрахованих і роботодавців [101, c. 
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297]. Проте з таким твердженням важко погодитись, адже той вид 

розподілу ризику, про який говорить автор (між поколіннями 

застрахованих і роботодавців), є характерним лише до солідарної системи 

пенсійного страхування і не притаманний накопичувальній системі 

пенсійного страхування. 

У науковій літературі системи пенсійного страхування поділяють 

також за формою власності або за статусом на державні та недержавні 

[152, c. 40]. Вітчизняні науковці такі види систем виділяють з посиланням 

на вже згадувану частину 1 статті 2 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» [50]. Так, на думку 

В.І. Мельника, перший та другий рівень пенсійної системи України 

складають систему державного пенсійного страхування, а третій рівень – 

систему недержавного пенсійного страхування [153, c. 64]. Попри те, що 

на науковому рівні з такою класифікацією погодитись можна, варто 

зробити застереження щодо посилання саме на статтю 2 Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» як основу для 

такого поділу. 

Розглянувши детальніше третій рівень пенсійної системи України, 

який є системою недержавного пенсійного забезпечення, можна дійти 

висновку, що ототожнювати його із системою недержавного пенсійного 

страхування не можна з огляду на те, що недержавне пенсійне 

забезпечення і недержавне пенсійне страхування є різними за своєю суттю 

поняттями.  

Розмежування між ними проводить Ю.Є. Гуцалова, зазначаючи 

паступне:  

– основу пенсійного забезпечення як виду соціального забезпечення 

складає виплата щомісячних грошових виплат – пенсій, а пенсійне 

страхування є формою соціального накопичення шляхом акумуляції та 

перерозподілу страхових внесків до пенсійних страхових фондів;  
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– пенсійне забезпечення не завжди здійснюється шляхом участі в 

пенсійному страхуванні. Пенсійне страхування передбачає у разі настання 

страхового випадку виплату особі пенсій (за віком, за вислугою років, по 

інвалідності, в разі втрати годувальника тощо), а пенсійне забезпечення – 

виплату не лише пенсій, а й надання послуг та допомог;  

– пенсійне забезпечення здійснюється не тільки за рахунок коштів 

страхових фондів, а й коштів Державного та місцевих бюджетів тощо [108, 

c. 90]. Таким чином, авторка розрізняє поняття «пенсійне забезпечення» та 

«пенсійне страхування» за механізмом реалізації, фондами коштів, з яких 

здійснюється виплата коштів, та періодичністю отримання пенсійних 

виплат. 

Про те, що «пенсійне страхування» і «пенсійне забезпечення» не 

тотожні за своїм змістом поняття, свідчать положення Закону України 

«Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-IV [91]. 

Відповідно до частини 3 статті 2 Закону України «Про недержавне 

пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-IV [91] недержавне 

пенсійне забезпечення здійснюється:          1) пенсійними фондами шляхом 

укладення пенсійних контрактів між адміністраторами пенсійних фондів 

та вкладниками таких фондів відповідно до цього Закону; 2) страховими 

організаціями шляхом укладення договорів страхування довічної пенсії з 

учасниками фонду, страхування ризику настання інвалідності або смерті 

учасника фонду відповідно до цього Закону та законодавства про 

страхування; 3) банківськими установами відповідно до цього Закону та 

законодавства про банківську діяльність шляхом укладення договорів про 

відкриття пенсійних депозитних рахунків для накопичення пенсійних 

заощаджень у межах суми, визначеної для відшкодування вкладів Фондом 

гарантування вкладів фізичних осіб, що встановлюється згідно із законом 

[91]. Таким чином, можна дійти висновку, що недержавне пенсійне 

страхування в Україні є лише частиною недержавного пенсійного 
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забезпечення. Поняття пенсійного забезпечення є ширшим з огляду на 

суб’єктний склад, фонди коштів та види виплат, які з них виплачуються. 

Зокрема послуги з недержавного пенсійного забезпечення надаються 

банками та іншими фінансовими установами шляхом відкриття 

накопичувальних рахунків, і в цьому випадку можна говорити лише про 

здійснення накопичення без елементу страхування, адже виплата коштів із 

таких рахунків здійснюються лише залежно від волі особи або відповідно 

до умов договору без прив’язки до настання страхового випадку, яким, 

наприклад, може бути настання інвалідності. Послуги недержавного 

пенсійного страхування надаються страховими організаціями. Законом 

України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-

IV передбачається створення трьох видів недержавних пенсійних фондів: 

відкриті, корпоративні, професійні [91], які також будуть функціонувати за 

принципом страхування. Такі суб’єкти пенсійного страхування 

здійснюватимуть накопичення страхових внесків та виплату страхових сум 

у разі настання страхового випадку. 

Проте на сьогодні третій рівень пенсійної системи України 

запроваджений лише частково і реалізується переважно шляхом відкриття 

пенсійних депозитних рахунків у банках [154, c. 13]. Такий спосіб 

здійснення накопичення є найбільш зрозумілим для українських громадян 

порівняно з послугами недержавного пенсійного страхування та послугами 

недержавних пенсійних фондів, а можливість укладення договорів 

страхування додаткових довічних пенсій (страхування ануїтетів) із 

страховими організаціями не користується популярністю, незважаючи на 

наявність низки переваг останніх.  

Ануїтети – це фінансові контракти, за якими сплачується постійний 

потік доходів протягом будь-якого фіксованого періоду часу або впродовж 

життя власника ануїтету (ануїтенту) [155]. Оскільки послуги такого виду 

страхування є надзвичайно різноманітними, проаналізувавши світовий 
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досвід у цій сфері, В.І. Щербакова пропонує наступну класифікацію 

ануїтетів: 1) за кількістю покритих життів: а) одноосібний; б) який 

покриває понад одне життя (спільний та спільний ануїтет з пережиттям); 2) 

за моментом початку пенсійних виплат: а) негайний; б) відкладений; 3) за 

методом сплати страхових премій: а) з одноразовою виплатою премії; б) з 

періодичними виплатами страхових премій; 4) за методом інвестування 

грошей: а) фіксований; б) індексований залежно від ціни на акції (маються 

на увазі акції, які продаються страховими організаціями); в) змішаний; 5) 

за характером зобов’язань страховика: а) чистий довічний ануїтет; б) 

довічний ануїтет з поверненням [156, c. 102]. Серед причин недостатньої 

популярності договорів додаткових довічних пенсій О.В. Петрушка 

називає те, що чинним законодавством не передбачено різноманіття таких 

договорів [157, c. 126]. Тобто можна зробити висновок, що однією з 

причин популярності ануїтетів в інших країнах світу є можливість вибору 

найбільш зручного виду такого договору. В Україні зазначена 

варіативність відсутня, і при виборі конкретної форми реалізації 

недержавного пенсійного страхування, зважаючи на незрозумілість та 

незначну пропозицію видів договорів страхування, особа приймає рішення 

на користь банківських установ та договорів накопичення. 

У системі недержавного пенсійного страхування роль держави 

зводиться до мінімуму, зокрема мова йде про ліцензування відповідних 

недержавних фондів. Перевагою недержавного пенсійного страхування є 

те, що страхові внески стають безпосередньою власністю пенсіонерів [158, 

c. 184]. Іншими словами, існує прямий зв’язок між страховими внесками та 

застрахованою особою, на користь якої вони сплачені, який відсутній у 

солідарній системі. Страхові внески не тільки обліковуються за 

пенсіонером в системі персоніфікованого обліку, а й є його власністю. 

Таким чином, попри те, що третій рівень пенсійної системи України ще 

повноцінно не запрацював, використання механізмів недержавного 
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пенсійного страхування та забезпечення має низку переваг для 

застрахованих осіб. Окрім безпосереднього зв’язку пенсійних внесків із 

застрахованою особою, майбутній пенсіонер може на власний розсуд 

обрати страховика, вид договору та визначити його умови. Беручи участь у 

недержавному пенсійному забезпеченні, особа може розрахувати розмір 

майбутніх пенсійних виплат, що підвищує шанси останньої на 

забезпечення гідного рівня життя після виходу на пенсію. 

Крім того, в системі недержавного пенсійного страхування існують 

такі види страхування, як професійне, виробниче та індивідуальне. 

Прикладом країни, в якій функціонує виробниче пенсійне страхування, є 

Білорусь, досвід якої цікаво дослідити, адже, як зазначалось вище, Законом 

«Про недержавне пенсійне забезпечення» в Україні також передбачено 

створення недержавних професійних пенсійних фондів.  

Професійне пенсійне страхування в Білорусі було запроваджено 01 

січня 2009 року з набранням чинності Законом Республіки Білорусь «Про 

професійне пенсійне страхування» від 05.01.2008 № 322-3 [159]. 

Відповідно до цього Закону професійне пенсійне страхування – це система 

встановлених державою відносин, які полягають у формуванні коштів за 

рахунок внесків на професійне пенсійне страхування, що сплачуються 

роботодавцями за працівників, зайнятих в особливих умовах праці та 

окремими видами професійної діяльності, і використанні цих коштів для 

виплати пенсій у зв’язку з особливими умовами праці [159]. 

Страхувальником є роботодавець, а застрахованими особами – окремі 

категорії медичних і педагогічних працівників, артистів, спортсменів, 

трактористи, оператори тваринницьких і свинарських комплексів, водії 

пасажирського транспорту, жінки, які зайняті у текстильному виробництві, 

і деякі інші. Пенсія виплачується на додаток до пенсії, призначеної на 

загальних умовах, і особа починає її отримувати після досягнення 

пенсійного віку. Зазначена пенсія встановлюється у розмірі прожиткового 
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мінімуму, її виплата проводиться незалежно від отримання будь- яких 

інших пенсій або доходів [141, c. 305]. Таким чином, особа, яка має вищу 

заробітну плату за шкідливі умови праці, буде отримувати додаткову 

пенсію. Тобто можна зробити висновок, що професійне страхування 

спрямоване на компенсацію певної частини заробітку шляхом виплати 

додаткової пенсії.  

Система недержавного виробничого пенсійного страхування 

передбачає сплату страхових внесків залежно від виду підприємства, 

установи, організації, де працює застрахований. Цікавим прикладом 

країни, де функціонує така система, є Швеція. Так, в системі недержавного 

виробничого пенсійного страхування можливе укладення чотирьох видів 

договорів: 

1. Договір типу SAF-LO, відповідно до якого застрахованими 

особами є так звані «блакитні комірці», тобто працівники робітничих 

професій приватного сектору старше 21 року.  

2. Договір типу PA03, учасниками якого є службовці 

адміністративних структур центральної державної влади старше 23 років.  

3. Договір типу ITP, однією із сторін якого виступають «білі 

комірці»  – службовці приватного сектору. 

4. Договір типу ITPKAP-KL/AKAP-KL, який укладається з 

муніципальними працівниками старше 21 року [160, c. 61]. Приклад 

Швеції у сфері недержавного пенсійного страхування може бути 

запозичений Україною, адже законодавцем передбачається створення 

корпоративних пенсійних фондів, засновниками яких є роботодавці. 

Особливо цікавим може бути досвід укладення договорів типу РА03, 

сторонами яких виступають службовці адміністративних структур 

(застраховані особи) та органи центральної державної влади 

(страхувальники), оскільки відповідно до частини 11 статті 6 Закону 

України «Про недержавне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1057-IV 
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[91] засновниками корпоративного пенсійного фонду можуть бути і 

бюджетні установи. Таким чином, держава забезпечуватиме гідну пенсію 

особам, які працювали в державному секторі та отримували невисокі 

заробітні плати, через що було сплачено внески на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування у меншому розмірі. 

У Федеративній Республіці Німеччина існують наступні види 

пенсійного страхування залежно від професійної ознаки: 1) для робітників 

і службовців, які працюють за наймом, окремих категорій самозайнятого 

населення; 2) для державних службовців; 3) для фермерів і членів їх сімей; 

4) для інших категорій самозайнятих осіб: лікарів, аптекарів, архітекторів, 

адвокатів, нотаріусів та інших [161, c. 117]. Україною може бути 

запозичений досвід щодо стимулювання до участі в професійному 

страхуванні окремих категорій працівників. Українським законодавством 

не встановлено обмежень щодо участі в професійному пенсійному 

страхуванні будь-яких категорій працівників, але надання певних пільг та 

привілеїв (наприклад, звільнення або застосування зниженої ставки на 

оподаткування додаткових пенсій) може бути інструментом підвищення 

престижності конкретної професії у суспільстві. 

 Країною, в якій левова частка пенсійного страхування належить 

індивідуальному (персональному) пенсійному страхуванню, є Сполучені 

Штати Америки. У США популярні особисті пенсійні рахунки (individual 

retirement account). Його відкривають у страхових компаніях, він не 

підлягає оподаткуванню і може бути відкритий з моменту народження 

дитини [162]. Цікавим є той факт, що у більшості країн світу виплати в 

системі недержавного пенсійного страхування або не підлягають 

оподаткуванню, або оподатковуються за пільговими ставками. Наприклад, 

у США кошти, які накопичуються на особистому пенсійному рахунку, не 

підлягають оподаткуванню, проте при їх знятті сплачується податок на 
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дохід [163, c. 86]. У такий спосіб особи заохочуються до участі в системі 

недержавного пенсійного страхування.  

Якщо розглянути українське податкове законодавство, то відповідно 

до підпунктів 165.1.7 та 165.1.8 пункту 165.1 статті 165 Податкового 

кодексу України страхові внески до Накопичувального фонду, 

недержавних пенсійних фондів, банку, страхової організації, а також суми 

коштів, які виплачуються після настання страхового випадку, не 

включаються до розрахунку загального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу [110]. Крім того, згідно з підпунктом 166.3.5 

пункту 166.3 статті 166 ПК України такі витрати можуть бути включені до 

податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника 

податку [110]. Тобто можна констатувати, що українське законодавство в 

частині оподаткування також сприяє заохоченню осіб до участі в системі 

недержавного пенсійного страхування. Але, як показує практика, цього 

замало і пільгове оподаткування не може компенсувати всіх ризиків від 

участі в системі недержавного пенсійного страхування. 

Попри те, що Законом України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV визначена трирівнева 

пенсійна система України [50], науковці виділяють окремий вид 

пенсійного забезпечення – спеціальне пенсійне забезпечення. В.В. 

Жернаков пенсійне забезпечення України пропонує поділяти на дві групи: 

загальне забезпечення, тобто система, передбачена Законом України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та спеціальне 

пенсійне забезпечення. При цьому спеціальне пенсійне забезпечення автор 

визначає як систему норм права, які регулюють процедуру призначення, 

зміни та припинення виплат пенсій окремим категоріям осіб, визначених у 

спеціальних нормативно-правових актах, які є відмінними від пенсійних 

виплат у загальній системі пенсійного забезпечення [118, c. 93]. Існування 

поряд із загальною системою пенсійного страхування спеціального 
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пенсійного забезпечення пояснюється тим, що окремі категорії громадян 

потребують іншого підходу в питанні призначення та виплати пенсій у 

зв’язку з особливостями їх правового статусу. Зокрема виплати у сфері 

спеціального пенсійного забезпечення є вищими порівняно із пенсійними 

виплатами в системі пенсійного страхування.  

А.С. Колотік, дослідивши поняття спеціального пенсійного 

забезпечення, пропонує виділити наступні риси правовідносин 

спеціального пенсійного забезпечення:  

1) характеризуються публічно-правовим характером;  

2) є аліментарними;  

3) мають перерозподільний характер [164, c. 11]. Іншими словами, 

держава виконує свій обов’язок перед окремими категоріями осіб, які в 

силу свого соціального статусу, професійної діяльності потребують 

підвищеної уваги у сфері пенсійного забезпечення.  

В.В. Жернаков пропонує виділити наступні категорії осіб, які 

отримують спеціальні пенсійні виплати: 1) особи, які мають право на 

спеціальне пенсійне забезпечення в силу свого професійного статусу; 2) 

особи, які мають право на спеціальне пенсійне забезпечення в силу свого 

соціального статусу; 3) особи, які мали право на спеціальне пенсійне 

забезпечення відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення» 

від 05.11.1991 № 1788-XII [118, 94]. 

 Категорії осіб, які належать до першої групи, передбачені низкою 

законів України, зокрема Законом України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [165], Законом України «Про 

прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII [166], Законом України «Про 

дипломатичну службу» від 20.09.2001 № 2728-III [167], Законом України 

«Про службу в органах місцевого самоврядування» від 20.09.2001 № 2728-

III [168], Законом України «Про державну підтримку засобів масової 

інформації та соціальний захист журналістів» від 23.09.1997 № 540/97-ВР 
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[169], Митним кодексом України від 13.03.2012 № 4495-VI [170] тощо. До 

другої категорії належать особи, передбачені Законом України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-XII 

[171], Законом України «Про жертви нацистських переслідувань» від 

23.03.2000 № 1584-III [172], Законом України «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

від 28.02.1991 № 796-XII [37] тощо. Існування третьої категорії осіб 

обумовлено тим, що після набрання чинності Законом України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 

1058-IV положення Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 

05.11.1991 № 1788-XII [36] в частині пенсії за вислугою років та пенсії за 

віком на пільгових умовах не було скасовано. Таким чином, можна дійти 

висновку, що право особи на спеціальне пенсійне забезпечення залежить 

від особливостей її правового статусу. 

Проте варто зазначити, що Законом України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 

03.10.2017 № 2148-VIII було внесено зміни до низки вище зазначених 

законів, чим суттєво скорочено перелік осіб, які мають право на спеціальне 

пенсійне забезпечення [148]. Зокрема скасовано пенсію за вислугою років 

(окрім військовослужбовців), пільгове пенсійне забезпечення для 

журналістів, дипломатів тощо. Відповідні кроки пояснюються тим, що 

спеціальне пенсійне забезпечення було запроваджено задля компенсації 

певним категоріям працівників низької заробітної плати, адже переважно 

такі особи або мають спеціальний соціальний статус, або працюють на 

роботах із особливими умовами праці. Проте після підвищення розміру 

заробітної плати окремим категоріям осіб потреба в компенсаційній 

функції відпала, а тому логічним є скасування таких видів пенсій. 

Зазначені дії спрямовані на запровадження єдиних підходів у сфері 

пенсійного забезпечення і скасування «престижності» окремих професій, 
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адже гідний рівень заробітної плати дає можливість брати участь у системі 

загальнообов’язкового пенсійного страхування нарівні з іншими. Наразі 

особам, яким вже призначено і які вже отримують спеціальну пенсію, 

будуть продовжувати відповідну виплату, проте без можливості 

здійснення перерахунку, а з 01.01.2018 спеціальні пенсії, скасовані 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 № 2148-VIII [148], 

призначатись не будуть. 

Варто зазначити, що окремі виплати спеціального пенсійного 

страхування виконують не тільки компенсаційну функцію, а й є гарантією 

незалежності. Зокрема в рішенні Конституційного Суду України від 

08.06.2016 № 4-рп/2016 зазначено, що конституційний статус суддів, які 

здійснюють правосуддя, та суддів у відставці передбачає їх належне 

матеріальне забезпечення, яке повинне гарантувати здійснення 

справедливого, незалежного, неупередженого правосуддя [173]. Тобто 

можна констатувати, що будь-яке обмеження права на спеціальне пенсійне 

забезпечення судді, в тому числі встановлення максимального розміру 

довічного пенсійного утримання судді, є порушенням передбаченого 

Конституцією України принципу незалежності.  

Таким чином, можна дійти висновку, що спеціальне пенсійне 

забезпечення не входить до системи пенсійного страхування України, 

проте є важливим елементом пенсійної системи України. Існування цього 

елементу пенсійного страхування зумовлено наявністю визначених 

законодавством категорій осіб, які в силу своєї професійної діяльності, 

соціального статусу чи інших обставин потребують особливої уваги у 

сфері пенсійного забезпечення. Наразі пенсійна система України перебуває 

у стані реформування і останні нормативно-правові акти свідчать про 

наміри законодавця частково відмовитись від надання спеціального 

пенсійного забезпечення.  
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Я.Я. Назаренко за характером участі відповідних осіб поділяє 

системи пенсійного страхування на обов’язкові, добровільні та змішані. 

Підстави для такого поділу систем пенсійного страхування також можна 

знайти в українському законодавстві. Так, відповідно до частини 2 статті 2 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV солідарна та накопичувальна 

системи загальнообов’язкового пенсійного страхування є системою 

загальнообов’язкового пенсійного страхування, а третій рівень пенсійної 

системи України базується на засадах добровільності [50]. Крім того, в 

статті 46 Конституції України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР зазначається, 

що право громадян на соціальний захист у разі повної, часткової або 

тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з 

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

передбачених законом, гарантується загальнообов’язковим державним 

соціальним страхуванням (різновидом якого є загальнообов’язкове 

пенсійне страхування) за рахунок страхових внесків [90]. Як зазначає В.М. 

Верещак, збір на обов’язкове державне пенсійне страхування є різновидом 

податкового збору, тому у цьому випадку застосуванню підлягає стаття 67 

Конституції України, відповідно до якої кожен зобов’язаний сплачувати 

податки, збори в порядку і розмірах, встановлених законодавством [174, c. 

93]. Тобто обов’язковість проявляється у тому, що обов’язок участі 

визначених суб’єктів у системі загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування шляхом сплати єдиного соціального внеску 

передбачений у нормативно-правових актах. Крім того, підтвердженням 

обов’язковості є те, що за недотримання таких вимог нормативно-правових 

актів настає відповідальність. 

Відповідно до частини 2 статті 25 Закону України «Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 

від 08.07.2010 № 1058-IV у разі виявлення своєчасно не сплачених сум 
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страхових внесків, платники єдиного внеску зобов’язані самостійно 

обчислити ці внески і сплатити їх з нарахуванням пені та штрафів [52]. 

Відповідальність за порушення обов’язку із сплати єдиного соціального 

внеску передбачена статтею 165-1 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X [175] та статтею 

2121 Кримінального кодексу України від 05.04.2001 № 2341-III [176]. Але 

варто зауважити, що обов’язок із сплати єдиного соціального внеску 

покладається не на кожного громадянина України чи особу, яка перебуває 

на законних підставах на території України, а на чітко визначене коло осіб, 

встановлене в частині 1 статті 4 Закону.  

Законом України «Про загальнобов’язкове державне пенсійне 

страхування» від 09.07.2003р. № 1058-IV передбачена добровільна участь 

у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування [50]. 

Відповідно до статті 12 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 

№ 2464-VI таке право може бути реалізоване шляхом укладення договору 

добровільного пенсійного страхування [52]. Саме реалізація права на 

участь у системі пенсійного страхування на договірних засадах є 

особливістю системи добровільного пенсійного страхування. Необхідно 

звернути увагу на те, що у разі невиконання обов’язку по сплаті єдиного 

соціального внеску, передбаченого договором про добровільну участь у 

системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, 

юридична відповідальність, встановлена статтею 25 Закону України «Про 

збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI IV [52], статтею 165-1 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення [175] та статтею 2121 

Кримінального кодексу України [176], не наступає. Дострокове розірвання 

договору про добровільну участь є негативним наслідком для 
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добровільного учасника системи загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування.  

Досліджуючи пенсійне страхування у ФРН, А.Ю. Стопчак зазначає, 

що добровільне виробниче та індивідуальне пенсійне страхування у цій 

країні дуже популярне. Автор пояснює це тим, що у Німеччині високий 

рівень довіри до фінансових установ, а тому підприємства та окремі 

фізичні особи із задоволенням користуються цим видом пенсійного 

страхування. Добровільне страхування також називають додатковим, адже 

участь у системі добровільного пенсійного страхування дозволяє 

забезпечити особі після настання страхового випадку отримання не тільки 

мінімальної пенсії від участі в обов’язковому пенсійному страхуванні, а й 

додаткових пенсійних виплат [177, c. 19]. Зважаючи на вищезазначене, 

пропонуємо системи пенсійного страхування класифікувати за підставою 

виникнення на ті, що виникають на підставі приписів закону (обов’язкові 

системи пенсійного страхування), та ті, які виникають на підставі договору 

(системи добровільного страхування). 

У більшості розвинених країн світу системи пенсійного страхування 

не існують у чистому вигляді, тобто складаються з двох і більше рівнів. 

Тому за кількістю рівнів системи пенсійного страхування поділяються на 

однорівневі та багаторівневі. Існує дві основних моделі побудови 

багаторівневих систем пенсійного страхування: модель О. Бісмарка та 

модель Беверіджа. 

Визначальну роль у моделі О. Бісмарка відіграє інститут 

обов’язкового соціального пенсійного страхування, який заснований на 

максимальному врахуванні в системі правового регулювання пенсійного 

забезпечення природи трудових відносин. До особливостей цієї моделі 

слід віднести високий ступінь участі застрахованого у фінансуванні 

системи: навантаження розподіляється між роботодавцем і працівником 

або на паритетних засадах, або участь останнього у фінансуванні 
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майбутньої пенсії трохи менша, але також значна  (Австрія, Бельгія, 

Франція). Це стимулює працівника до відповідальності за своє майбутнє, 

забезпечує високий рівень збирання страхових внесків і дозволяє 

встановлювати сувору залежність розмірів пенсії від заробітної плати, 

страхових платежів і тривалості страхового стажу [178, c. 15]. Другим 

компонентом пенсійних систем, сформованих за моделлю Бісмарка, є 

добровільно організовані пенсійні плани підприємств. Організаційні та 

нормативні основи «пенсій від підприємств» регулюються колективними 

угодами, укладеними між профспілками і асоціаціями роботодавців. 

Привабливою стороною даного виду пенсій є законодавчо закріплена 

можливість для підприємств використовувати для власного розвитку 

тривалі за часом фінансові ресурси (у вигляді сплачених внесків, які 

можуть бути інвестовані, наприклад, в акції цього підприємства) та трудові 

ресурси (оскільки таке страхування заохочує працівників до тривалих 

трудових відносин з одним підприємством) [179]. Тобто модель Бісмарка 

передбачає побудову системи пенсійного страхування на двох рівнях: 

обов’язковому, який забезпечується державою, та добровільному, від 

участі в якому підприємства та застраховані особи отримують додаткові 

переваги. 

Пенсійна модель Беверіджа поєднує загальнообов’язковий характер 

систем соціального страхування і забезпечення з ідеєю особистого 

(добровільного) страхування життя. Найважливіші риси моделі Беверіджа 

такі: 

• трирівневий тип соціального захисту, в якому беруть участь усі 

основні суб’єкти правовідносин соціального страхування: держава, 

роботодавець, працівник; 

• спрямування державних соціальних гарантій на забезпечення 

мінімуму, необхідного для проживання, додаткового професійного 

страхування – на компенсацію заробітку, додаткового добровільного 
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особистого страхування – на реалізацію наявних можливостей в інтересах 

власного соціального захисту [180]. Тобто можна зробити висновок, що 

трирівневу модель Беверіджа було взято за основу при формуванні систем 

пенсійного страхування більшості країн сучасного світу. Зокрема 

прикладами країн з системою пенсійного страхування, побудованою на 

основі моделі Беверіджа, є Федеративна Республіка Німеччина, Швеція, 

Британія, Нідерланди, Україна та інші. Відповідно до книги шостої 

Соціального кодексу ФРН пенсійна система Німеччини поєднує в собі три 

види пенсійного страхування, а саме: 1) обов’язкове державне 

страхування, яке забезпечує мінімальну пенсію; 2) корпоративне 

(виробниче) пенсійне страхування; 3) індивідуальне страхування [181, c. 

138]. Система пенсійного страхування Швеції також є трирівневою, а саме: 

перший рівень – обов’язкове державне страхування, побудоване на 

принципах солідарності, другий рівень – обов’язкове накопичувальне 

страхування, третій – добровільне корпоративне або індивідуальне 

страхування [182, c. 37]. Оскільки система пенсійного страхування 

України також є трирівневою, то досвід функціонування другого та 

третього рівнів вказаних країн може бути використаним під час 

запровадження другого та третього рівнів вітчизняної системи пенсійного 

страхування. 

Цікавим прикладом багаторівневої системи пенсійного страхування, 

яка складається з двох рівнів, є Великобританія. Перший рівень – система 

державного страхування, яка включає два види виплат, а саме: мінімальну 

(базову) пенсію і пенсію, залежну від розміру заробітної плати. Перший 

рівень пенсійного страхування функціонує за рахунок обов’язкових 

страхових внесків, які сплачуються роботодавцем і працівником та 

акумулюються в державному страховому фонді. Така система побудована 

на принципах солідарності і у разі дефіциту страхового фонду, держава 

покриває його за рахунок поточних податкових надходжень до державного 
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бюджету. Другим рівнем пенсійної системи Великобританії є система 

недержавного пенсійного забезпечення. У рамках другого рівня системи 

пенсійного страхування функціонують професійне пенсійне страхування 

та персональне пенсійне страхування. Професійне пенсійне страхування 

здійснюється за рахунок внесків роботодавця на користь працівника і за 

своє суттю є заохочувальним заходом, адже використовується з метою 

залучення нових кадрів, їх утримання, підвищення іміджу компанії. Цей 

вид страхування реалізується за допомогою класичних механізмів 

недержавного пенсійного страхування [183, c. 148]. Вказана система 

пенсійного страхування демонструє реформовану в реаліях сучасності 

систему пенсійного страхування, побудовану на основі моделі Беверіджа. 

Таким чином, можна зробити висновок, що системи пенсійного 

страхування не є сталими і постійно змінюються під впливом зовнішніх 

факторів: форми устрою держави, політичного режиму, економічної 

ситуації, демографічних показників тощо. Держава зобов’язана реагувати 

на кожен із факторів, адже забезпечення належного рівня життя населення, 

особливо найменш захищених його верств, є її прямим обов’язком. Саме 

задля ефективної реалізації цього обов’язку держава має побудувати 

багаторівневу систему пенсійного страхування з поєднанням різних видів 

систем пенсійного страхування. Крім того, виважене поєднання різних 

видів систем пенсійного страхування може позитивно впливати не тільки 

на рівень пенсійного забезпечення громадян, а й на економіку країни в 

цілому, наприклад, шляхом інвестування та реінвестування амортизованих 

коштів з накопичувальної системи. Розглядаючи моделі пенсійного 

страхування Бісмарка та Беверіджа, можна констатувати, що система 

пенсійного страхування України побудована на основі моделі Беверіджа, 

адже складається з трьох рівнів, поєднує державне, професійне та 

індивідуальне страхування, тобто загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування та добровільне. 
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Крім вищезазначених критеріїв, пропонуємо класифікувати системи 

пенсійного страхування за таким критерієм як територія дії на 

загальнодержавне та локальне. Загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування діє на території всієї країни. Така система базується на 

принципах обов’язковості і солідарності, а платежі надходять до фонду, 

який адмініструється державою. Зазначений вид страхування дає змогу 

особі отримувати мінімальну пенсію для забезпечення основних життєвих 

потреб. На локальному рівні може діяти професійне або ж виробниче 

пенсійне страхування, зокрема в межах одного підприємства або осіб, які 

об’єднані за професійною ознакою і проживають у межах одного 

адміністративно-територіального утворення (за прикладом Швеції, який 

було описано вище). Така система пенсійного страхування покликана 

забезпечити отримання особою додатковою пенсії і базується на 

принципах добровільності. 

Дослідивши види систем пенсійного страхування, пропонуємо 

наступну їх класифікацію:  

1) за способом фінансування: солідарні, накопичувальні та змішані. 

Солідарні системи пенсійного оподаткування побудовані на основі 

принципів солідарності і накопичення, страхові платежі сплачуються до 

централізованого фонду та одразу спрямовуються на виплату пенсій 

пенсіонерам. Страхові внески в солідарній системі пенсійного страхування 

обліковуються в системі персоніфіковано обліку і їх розмір враховується 

при призначенні пенсій, проте вони не є власністю застрахованої особи. В 

накопичувальній системі пенсійного страхування страхові внески, що 

сплачуються до накопичувальних фондів, є безпосередньою власністю 

застрахованої особи і обліковуються на її персональному рахунку. 

Акумульовані кошти інвестуються, а дохід від отриманих інвестицій 

спрямовується на покриття інфляції, витрат по адмініструванню фонду та 

на збільшення страхових виплат. Змішана система пенсійного страхування 
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побудована одночасно на принципах солідарності та накопичення, а тому 

особа частково отримує пенсійну виплату із солідарної системи пенсійного 

страхування і частково від заощаджених коштів у системі 

накопичувального пенсійного страхування; 

2) за суб’єктним складом або за формою участі: державні, 

недержавні, змішані. У державних системах пенсійного страхування 

питанням акумуляції та розподілу коштів займається спеціально створений 

орган із відповідною компетенцією. Страхові внески сплачуються у 

спеціальний фонд, дефіцит якого покривається державою. Недержавні 

системи пенсійного страхування побудовані на приватних засадах, тобто 

кошти перебувають в управлінні суб’єктів приватного сектору. Участь у 

системі недержавного пенсійного страхування базується на договірних 

засадах. Проте держава здійснює жорсткий контроль та ліцензування 

діяльності таких суб’єктів. Змішана система містить елементи як 

державного, так і недержавного пенсійного страхування; 

3) за формою участі: обов’язкові, добровільні, змішані. 

Обов’язковій системі пенсійного страхування притаманна відповідальність 

за недотримання обов’язку із сплати страхових внесків, а обов’язок участі 

в такій системі передбачений у нормативно-правових актах країни. Участь 

у системі добровільного пенсійного страхування базується на договірних 

засадах і залежить від волевиявлення конкретної особи. Відповідальність 

за неучасть у системі добровільного пенсійного страхування не наступає. 

Змішана система пенсійного страхування передбачає обов’язкову участь 

особи в системі пенсійного страхування задля забезпечення мінімальних 

пенсійних виплат, а можливість отримання додаткових пенсійних виплат 

від участі в системі добровільного пенсійного страхування залежить від 

бажання особи; 

4) за організаційно-правовими формами: виробничі, професійні, 

індивідуальні. У виробничій системі пенсійного страхування роботодавець 
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сплачує частину страхових внесків на користь своїх працівників до 

спеціально створеного фонду, який у подальшому інвестує залучені кошти, 

в тому числі в акції самого підприємства, на базі якого створено такий 

страховий фонд. Взяти участь у системі професійного пенсійного 

страхування можуть особи, об’єднані за професійною ознакою, тобто 

асоціація працівників конкретної професії може створити спеціальний 

пенсійний фонд для забезпечення додаткових пенсійних виплат. В 

індивідуальній системі пенсійного страхування особа самостійно обирає 

страховика і на підставі укладеного договору реалізує своє право на 

пенсійне забезпечення; 

5) за кількістю учасників: індивідуальні, колективні. Особа може 

взяти участь в системі індивідуального пенсійного забезпечення шляхом 

укладення договору із відповідною страховою організацією. У той же час, 

з метою забезпечення додатковими пенсійними виплатами своїх 

працівників конкретне підприємство може укласти відповідний договір із 

страховою організацією; 

6) за підставою виникнення: на підставі закону, на підставі договору. 

Право на участь у добровільній системі пенсійного страхування може бути 

реалізовано шляхом укладення договору із відповідною страховою 

організацією, а в системі пенсійного страхування, яка виникає на підставі 

закону, участь у такій системі є обов’язком і не залежить від 

волевиявлення особи;  

7) за кількістю рівнів: однорівневі, багаторівневі. Однорівнева 

система пенсійного страхування побудована на основі лише однієї із 

вищеописаних систем, зокрема особа може бути застрахована в системі 

державного пенсійного страхування або взяти участь лише в 

накопичувальній системі пенсійного страхування. Багаторівнева система 

передбачає страхування особи в декількох системах пенсійного 

страхування паралельно; 
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8) за складовими елементами пенсійних виплат: базові, додаткові. 

Базова пенсія спрямована на отримання особою мінімальної страхової 

виплати, яка надає їй можливість забезпечити базові життєві потреби. 

Такий вид пенсійних виплат здійснюється переважно в системі державного 

пенсійного страхування. Додаткова пенсія отримується шляхом участі 

особи в накопичувальній системі пенсійного страхування і є додатковою 

по відношенню до основної пенсійної виплати;  

9) за територією дії: загальнодержавні, локальні. Загальнодержавна 

система пенсійного страхування діє на території всієї країни, 

адмініструванням пенсійних фондів займається спеціально створений 

орган державної влади. Система локального пенсійного забезпечення може 

бути створена в межах конкретно визначеної територіальної одиниці 

(наприклад, федеральної землі).  

Зважаючи на вищезазначене, можна дійти висновку, що в Україні на 

рівні законодавства закріплена трирівнева система пенсійного 

страхування, яка будується на засадах солідарності та накопичення. Крім 

того, спеціальне пенсійне забезпечення, хоча й не входить в систему 

пенсійного страхування, але є важливим елементом системи пенсійного 

забезпечення.  

Українська система пенсійного страхування за участю суб’єктів 

поділяється на два сектори: державний та недержавний. Останній, у свою 

чергу, може бути реалізований шляхом участі особи в професійному, 

корпоративному або індивідуальному страхуванні. Незважаючи на те, що 

законодавством врегульовано питання функціонування накопичувальної 

системи пенсійного страхування, вона ще досі повноцінно не діє на 

практиці. Відкладення початку роботи накопичувальної системи 

пенсійного страхування віддаляє можливості українців забезпечити себе 

належним рівнем пенсійних виплат (в тому числі додаткових пенсійних 
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виплат) і провокує здійснення частих реформ у сфері пенсійного 

забезпечення.  

Враховуючи досвід інших країн світу, зазначимо, що в Україні варто 

не тільки декларувати такі види пенсійного забезпечення, як професійне, 

корпоративне та індивідуальне, які покликані забезпечувати отримання 

особою додаткових пенсійних виплат і реалізуються в рамках 

недержавного пенсійного страхування, а й здійснювати практичні заходи, 

спрямовані на їх реальне функціонування, заохочення громадян до участі в 

таких системах пенсійного страхування, надання державних гарантій у 

сфері недержавного пенсійного забезпечення (наприклад, збільшити суму 

гарантування пенсійних накопичувальних вкладів Фондом гарантування 

вкладів фізичних осіб).  

 
 

Висновки до Розділу 2 
1. Основними ознаками пенсії є такі: 1) регулярність; 2) 

нормативність;  3) соціально-аліментарне призначення; 4) грошова форма 

вираження; 5) призначається за певних умов. 

2. Пенсійне забезпечення – це суспільні відносини щодо 

забезпечення окремих категорій населення у випадку настання певних 

соціальних умов, які законодавчо визначені (пенсійний вік, у зв’язку з 

інвалідністю, в разі втрати годувальника, за вислугу років), надання 

щомісячних грошових виплат спеціально уповноваженими органами у 

сфері пенсійного забезпечення за рахунок коштів Пенсійного та інших 

спеціально створених фондів. 

3. Система пенсійного забезпечення – це сукупність правових, 

економічних, організаційних, соціальних інститутів та норм права, які 

мають складну та чітку ієрархічну структуру, що характеризується 

імперативним методом підпорядкування, має на меті надання 

матеріального забезпечення певним категоріям населення у випадку 
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настання соціальних випадків, перелік яких затверджений законодавством, 

наділена адміністратором коштів і здійснює виплати з джерел їх 

формування. Її елементом є пенсійне забезпечення, мета якого полягає в 

реалізації правоздатною особою права на той чи інший вид пенсії, виплати. 

4. Принципи правого регулювання пенсійного забезпечення – це 

вихідні ідеї, керівні положення, які закріплені в нормативно-правових 

актах, що регулюють суспільні відносини щодо пенсійного забезпечення. 

При цьому варто відмітити, що принцип може вважатися правовим лише в 

тому випадку, якщо він закріплений в нормативно-правовому акті. 

5. Гарантіями правового регулювання пенсійного забезпечення є 

передбачені правовими нормами зобов’язання держави надати особі 

належний соціальний захист у випадку настання певних соціальних умов 

(у зв’язку з настанням пенсійного віку, із інвалідністю, у випадку втрати 

годувальника, за вислугою років) у формі щомісячних грошових виплат 

спеціально уповноваженими органами у сфері пенсійного забезпечення за 

рахунок коштів Пенсійного та інших спеціально створених фондів або 

соціальних послуг, а також встановити міру юридичної відповідальності за 

порушення, недотримання законодавства чи порушення основоположних 

прав та свобод людини і громадянина. 

6. До гарантій правового регулювання пенсійного забезпечення 

належать наступні: 

1) гарантія права на пенсійні виплати; 

2) гарантія встановлення пенсійного віку; 

3) гарантія зарахування страхового стажу; 

4) гарантія належного юридичного захисту у випадку порушення 

основоположних прав. 

7. Виведено такі види систем пенсійного страхування:  

1) за способом фінансування: солідарні, накопичувальні та змішані; 
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2) за суб’єктним складом або за формою участі: державні, 

недержавні, змішані; 

3) за формою участі: обов’язкові, добровільні, змішані; 

4) за організаційно-правовими формами: виробничі, професійні, 

індивідуальні; 

5) за кількістю учасників: індивідуальні, колективні; 

6) за підставою виникнення: на підставі закону, на підставі договору;  

7) за кількістю рівнів: однорівневі, багаторівневі; 

8) за складовими елементами пенсійних виплат: базові, додаткові;  

9) за територією дії: загальнодержавні, локальні.  
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РОЗДІЛ 3 

СПЕЦІАЛЬНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

3.1 Поняття, значення та особливості спеціального пенсійного 

забезпечення 

 

Для розуміння усіх процесів з приводу реалізації державою 

спеціального пенсійного забезпечення необхідно розкрити і дослідити 

зміст понять «спеціальне пенсійне забезпечення» і «спеціальна пенсія», а 

також виділити їх чіткі риси, окреслити сутність та значення в Україні. 

Проведення такого роду наукового дослідження дозволить нам краще 

зрозуміти його практичне застосування і напрями вдосконалення.  

Питання проблематики визначення поняття і з’ясування сутності 

спеціального пенсійного забезпечення торкалися у своїх працях такі 

науковці: В.А. Ачаркан, М.Д. Бойко, Ю.В. Васильєва, А.А. Дарієнко, М. Л. 

Захарова, С.А. Іванов, І.Ю. Кондрат, П.Д. Пилипенко, І.С. Скоропад, С.М. 

Синчук, Б.І. Сташків. Проте, незважаючи на дослідження даного питання 

вищезазначеними науковцями, воно потребує детального аналізу в різних 

аспектах.  

Спеціальне пенсійне забезпечення – це особливий вид виплат, який 

може бути наданий лише певним групам осіб. Більш глибокий аналіз 

понять ми зробимо після розгляду кола суб’єктів спеціального пенсійного 

забезпечення, до яких відносяться: 1) військовослужбовці, деякі 

працівники органів внутрішніх справ, інші особи; 2) особи, на яких 

покладено виконання обов’язків державної служби (державні службовці та 

особи, які до них прирівнюються, деякі працівники органів місцевого 

самоврядування, депутати та інші); 3) працівники, діяльність яких 

пов’язана з наукою (педагогічні працівники); 4) коло осіб, які мають 



 

 

177 

особливі заслуги; 5) громадяни, які зазнали негативних наслідків від 

Чорнобильської катастрофи [85, с. 335]. 

Однією з категорій осіб, яка має право на спеціальне пенсійне 

забезпечення, є військовослужбовці, деякі працівники органів внутрішніх 

справ. Розглянемо цю категорію більш детально. Основоположним 

нормативним актом, який регулює це питання, є Закон України «Про 

пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких 

інших осіб» від 09 квітня 1992 року.  

Даний Закон визначає дві категорії громадян, які є суб’єктами 

спеціальних пенсійних прав: 

1) військовослужбовці, а також особи рядового і начальницького 

складу, які входять до органів внутрішніх справ (Управління державної 

охорони, військовослужбовці ЗСУ, Прикордонних військ України, інші 

воєнізовані формування, що створюються ВРУ, військовослужбовці СБУ, 

особи рядового і начальницького складу податкової міліції, органів 

внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи, військовослужбовці 

колишніх ЗС СРСР, органів внутрішніх справ СРСР, органів державної 

безпеки СРСР, особи, які в період Великої Вітчизняної війни були на 

службі у складі 1-го Чехословацького армійського корпусу під 

командуванням Л. Свободи); 

2) особи, які мають право на спеціальну пенсію нарівні з 

військовослужбовцями (підпільники і партизани, які не займали 

командних посад, службовці і робітники, які набули інвалідність у зв’язку 

з каліцтвом, пораненням чи внаслідок занедужання, пов’язаного з 

перебуванням на військовій службі в період Великої Вітчизняної війни, чи 

на роботі у місцях воєнних дій, громадяни, які стали інвалідами у зв’язку з 

каліцтвом, пораненням чи внаслідок захворювання, пов’язаного з 

перебуванням у взводах, загонах, винищувальних батальйонах, 

військовослужбовці призвані на збори, які стали інвалідами внаслідок 
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каліцтва, контузії чи поранення безпосередньо під час проходження таких 

зборів, працівники воєнізованої охорони, що не підлягають соціальному 

страхуванню) [184, ст. 1-4]. 

Слід підкреслити, що держава ставить саме цю групу громадян на 

перше місце серед «претендентів» на право спеціального пенсійного 

забезпечення, адже їхня діяльність є більш значущою, ніж діяльність 

інших громадян, що також мають право на спеціальні пенсії.  

До другої категорії осіб, яка має право на отримання спеціальних 

пенсійних виплат, відносяться державні службовці. Державним 

службовцям встановлюються вищі пенсії, ніж іншим пенсіонерам [185, ст. 

1].  

Для набуття такими громадянами права на спеціальні пенсії 

потрібно: 

1) досягти встановленого законом пенсійного віку; 

2) мати загальний страховий стаж; 

3) мати спеціальний стаж; 

4) звільнитися в імперативному порядку із займаної ним посади та 

вийти на пенсію [85, с. 349].  

Важко погодитися з останньою вимогою щодо отримання державним 

службовцем спеціальних пенсій. Ми вважаємо, було б доцільніше надавати 

спеціальні виплати (пенсії) ще під час перебування державним 

службовцем на посаді, звичайно не з моменту зайняття посади, а хоча б 

після 10-15 років загального стажу. Перевагами цього є: а) зростання 

авторитету та престижу державної роботи; б) більша конкуренція за 

державні посади і, як наслідок, можливість відібрати на них найбільш 

кваліфікованих спеціалістів; в) краще виконання державними 

службовцями свої обов’язки під страхом втрати займаної ними посади. 

Також існує ще одне положення, з яким цілком можна погодитись, 

стосовно того, що у разі вчинення державним службовцем умисного 
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злочину із використанням своєї посади, корупційного злочину, він втрачає 

право мати спеціальну пенсію [85, ст.349 ]. З нашої точки зору, це 

розумно, тому що зменшується вірогідність вчинення подібних злочинів 

іншими державними службовцями.  

Право на отримання спеціальних пенсій також мають наукові 

працівники (науково-педагогічні працівники). Науковий працівник – 

особа, яка професійно займається науково-технічною, науковою, 

технічною, науково-організаційною чи педагогічною діяльністю за 

основним місцем роботи, має відповідну наукову кваліфікацію. Також 

суб’єктом може бути науково-педагогічний працівник – це особа, яка 

займається педагогічною або науковою діяльністю за основним місцем 

роботи у закладах освіти (вищих навчальних закладах, закладах 

післядипломної освіти) [186, ст. 1].  

 Ще одну категорію громадян, які є суб’єктами спеціальних 

пенсійних виплат (пенсій), складають особи, що мають значимі заслуги 

перед Україною у сфері господарської діяльності, державної діяльності, 

громадської діяльності, здобутки в області культури, науки, охорони 

здоров’я, освіти, спорту [187, ст. 1]. На нашу думку, саме ця категорія 

охоплює найбільшу частину суб’єктів спеціального пенсійного 

забезпечення. 

Останню категорію, що мають право на спеціальне пенсійне 

забезпечення, складають особи, які постраждали від наслідків 

Чорнобильської катастрофи. Спеціальна пенсія таких громадян 

складається з: 1) державної пенсії; 2) додаткової пенсії (за шкоду 

здоров’ю). 

На законодавчому рівні спеціальні пенсії для осіб, які постраждали 

від наслідків Чорнобильської катастрофи, розподіляються відповідно до 1, 

2, 3 та 4 категорій. 
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 На цьому будемо вважати завершеним аналіз категорій громадян, 

що можуть претендувати на «привілейовані» пенсії. 

Конституція України надає право громадянам на соціальний захист. 

Такий захист включає право громадян на спеціальне пенсійне 

забезпечення. Юридичний спосіб забезпечення такого права в Україні 

здійснюється за допомогою такої галузі права як право соціального 

забезпечення. На сьогоднішній день проходить реформа всієї структури 

соціального забезпечення, проте велика увага приділяється саме питанню 

системи пенсійного (спеціального) забезпечення.  

Перед тим, як перейти безпосередньо до поняття спеціального 

пенсійного забезпечення, пропонуємо його співвіднести з поняттям 

«пенсія». Ми вважаємо, що у даному контексті вони є дещо тотожними, 

хоча поняття спеціального пенсійного забезпечення ширше за змістом. 

Проте саме пенсія є проявом та інструментом реалізації спеціального 

пенсійного забезпечення. Отже, ототожнення цих двох дефініцій, на нашу 

думку, є допустимим. Але так як ми розглядаємо питання спеціального 

пенсійного забезпечення, а не загального пенсійного страхування, то ми 

вважаємо за необхідне надалі оперувати поняттям «спеціальні пенсії». 

Також слід звернути увагу на те, що спеціальне пенсійне забезпечення 

виражається не тільки у формі спеціальних пенсій. Таке забезпечення 

може мати прояв у наступному: 1) додаткових відпустках; 2) 

безкоштовному харчуванні; 3) безкоштовному лікуванню у санаторно-

профілактичних закладах. Законом також можуть передбачатися інші 

пільги.  

Визначення будь-якого поняття – це завжди найважливіший момент 

дослідження, так як визначення показує рівень сприйняття та розуміння 

предмета (явища), яке відображається у дефініції. Ще в давні часи 

вважалося, що визначенням є зрозуміле і лаконічне пояснення ознак 

певного предмета чи явища. Розглядаючи поняття спеціального пенсійного 
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забезпечення, потрібно зауважити, що жодне з них не буде бездоганним ти 

цілком об’єктивним, тому що воно відноситься до юриспруденції, а тут 

бездоганних дефініцій не буває, на відмінну від точних наук. Ми 

вважаємо, що поняття спеціального пенсійного забезпечення, а саме 

спеціальних пенсій (так як ми ризикнули їх в якійсь мірі ототожнити) 

формується з певних аргументованих вихідних думок, тобто таке 

визначення конструюється як дедуктивний висновок. Сформулювати 

визначення поняття «спеціальна пенсія» неможливо без розгляду поняття 

«пенсія» та його ознак. Правова природа пенсій є важливим питанням 

пенсійного забезпечення, тому науковці, насамперед, розглядають дану 

правову категоріб з точки зору її ознак та видів.  

Відповідно до сучасної доктрини соціального забезпечення слово 

«пенсія» походить від латинського «pensio» – платіж. Цей термін в 

узагальненому вигляді визначається як грошове забезпечення у випадку: 

1) непрацездатності; 2) інвалідності; 3) досягнення вислуги років; 4) втрати 

годувальника тощо [188, с. 458]. 

Досліджуючи поняття «пенсія», можна визначити його структурний 

характер, який відображає ознаки пенсій через інвалідність, втрату 

годувальника, вислугу років. При формулюванні визначення пенсії 

науковці беруть до уваги ті елементи, що складають зміст даної дефініції. 

Ми також будемо використовувати загальноприйнятий спосіб і почнемо 

розгляд з найбільш важливих ознак, що передають та відтворюють зміст 

пенсій як різновиду матеріального (грошового) соціального забезпечення 

громадян. У галузевій літературі має місце обґрунтування безоплатності й 

безеквівалентності пенсійного забезпечення. Безоплатність має вираження 

через сукупність таких трьох елементів: 1) відсутність переміщення 

грошових ресурсів від забезпечуваної особи до бюджету або фонду; 2) 

соціальне забезпечення надається не обумовлено; 3) при створенні 

спеціального фонду відсутня участь пенсіонера. 
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Сучасні українські правознавці, які досліджують проблеми 

пенсійного забезпечення, дають різні визначення спеціальної пенсії. 

Н.М. Стаховська, наприклад, під цим явищем розуміє диференційовану 

грошову форму утримання непрацездатних громадян та громадян 

похилого віку в передбачених законом випадках за рахунок суспільства. 

Автор наводить такі ознаки, які притаманні спеціальним пенсіям: 

1) регулярність та періодичність виплат; 

2) грошова форма; 

3) роль основного джерела існування; 

4) індивідуально визначений відносно постійний розмір; 

5) диференціація розмірів пенсій залежно від розміру колишнього 

заробітку – розміру страхових внесків до Пенсійного фонду [189, с. 102-

103]. 

У своїй дисертаційній роботі «Правові проблеми пенсійного 

забезпечення в Україні» С.М. Сивак пропонує інше визначення 

спеціальній пенсії, під якою розуміє врегульоване законом чи договором 

систематичне матеріальне забезпечення непрацездатних за рахунок 

спеціальних пенсійних фондів через настання таких пенсійних ризиків, як 

інвалідність, старість втрата годувальника [190, с. 19]. У статті «Проблеми 

законодавчого закріплення поняття «пенсія» він приводить ще одне 

визначення досліджуваного поняття: «Пенсія – це грошове зобов’язання 

держави чи уповноваженого нею суб’єкта, що виплачується особі з метою 

її утримання на умовах, підставах, у розмірі та порядку, що передбачений 

чинним законодавством та який співвідноситься із страховим стажем 

особи й доходом, що є основою для її пенсійних внесків [191, с. 255]. Ми 

підтримуємо думку кожного автора. Хоча підходи до розуміння цього 

поняття є різними, кожне визначення заслуговує на повагу та існування. 

Тому на основі сказаного ми розробили власне визначення та розуміння 

поняття «спеціальна пенсія». 
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На нашу думку, спеціальна пенсія являє собою пенсійну виплату, що 

здійснюється щомісячно, яка отримується особою у разі наявності 

особливих заслуг перед державою, інвалідності, у зв’язку виконанням 

державних або суспільно значимих функцій з метою компенсації 

втраченого заробітку. 

Відомі вчені Радянського Союзу головною ознакою пенсій взагалі 

вважали її аліментарний характер. Нагадаємо, що аліментарність являє 

собою необумовленість надання пенсії зустрічними діями забезпечуваної 

особи, тобто без подальшого чи попереднього відшкодування виплачених 

коштів. Такий вчений як Є.І. Астрахан зазначав, що спеціальне пенсійне 

забезпечення за своєю природою є не платою за працю, а аліментарним 

забезпеченням потрібними засобами існування тих, хто вже 

непрацездатний внаслідок досягнення певного віку чи інвалідності або ще 

непрацездатний внаслідок неповноліття, або має необхідність в 

матеріальному забезпеченні через втрату годувальника [193, с. 52-53]. 

Варто відзначити те, що позиція Є.І. Астрахана щодо аліментарного 

характеру пенсій не відповідає сьогоднішніх реаліям, тому що сучасна 

пенсійна система України базується на страховій основі, а це означає, що 

людина протягом всього життя своєю працею та страховими внесками 

заробляє собі на пенсію. 

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» дає своє визначення поняття «пенсія». Автори Закону під 

ним розуміють щомісячну пенсійну виплату в солідарній системі 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, яку отримує 

застрахована особа в разі досягнення нею пенсійного віку чи визнання її 

інвалідом або членом сім’ї в передбачених законом випадках. 

Як бачимо, законодавець звузив поняття «пенсія» до солідарної 

системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, проте, 

як ми вже зазначали вище, на сьогодні, крім солідарної системи, 
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законодавство виділяє недержавну та накопичувальну систему державного 

пенсійного забезпечення. Якщо ж говорити про узагальнену категорію 

спеціальної пенсії, то, посилаючись на Конституцію України та спеціальні 

пенсійні закони, а також напрацювання вчених, як радянських часів, так і 

сучасних російських та українських правознавців у сфері спеціального 

пенсійного забезпечення, можна запропонувати таке визначення: 

«Спеціальна пенсія – це грошові виплати, що призначаються з метою 

утримання особи на умовах, підставах, розмірах та порядку, який 

передбачений чинним законодавством». 

Проте будь-яка оплата праці базується на взаємності та 

встановлюється відповідно до того, що було зроблено особою раніше 

(надання певних послуг, виконання певного роду роботи тощо). Без 

суспільно корисної чи іншої діяльності, яка приносить певні блага 

суспільству, не може бути пенсії. Аліментарність в значенні 

безеквівалентності, безкоштовності не властива пенсійному забезпеченню, 

так як право на пенсійне забезпечення мають лише ті категорії осіб, у яких 

причина настання смерті годувальника чи інвалідності має відношення до 

суспільно корисної діяльності [188, с. 124].  

З даною аргументацією ми погоджуємось, адже право на пенсійне 

забезпечення мають ті особи, які на нього заслуговують. Аліментарність та 

безеквівалентність не є характерними для страхових пенсій, тому що вони 

мають зв’язок з діяльністю пенсіонера в минулому і співвідносяться із 

страховим стажем, тобто відрізком часу, протягом якого робились внески 

до Пенсійного фонду України. Р.І. Іванова стверджує, що аліментарною, 

безеквівалентною, гарантованою державою має бути тільки одна частина 

пенсії, іншу її частину треба прив’язувати до трудових внесків особи, 

мають мати значення такі фактори, як якість праці, кількість утриманців, 

потреби в спеціальних витратах [193, с. 57 ]. З такою думкою 

погоджується М.М. Клемпарський, який визначає пенсії як виплати 
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(соціальні) в системі соціального державного страхування і пенсійного 

забезпечення (недержавного), які надаються застрахованим особам та 

іншим особам, які передбачені законодавством, також пенсії надаються 

громадянам, що досягли пенсійного віку, за вислугу років, у випадку 

інвалідності, через втрату годувальника [194, с. 15]. З даною точкою зору 

погоджуємося і ми. Ряд науковців, визначаючи поняття пенсії, приділяють 

значну частину уваги саме підставам її призначення і виплати, зокрема 

мова йде про виплати, що здійснюються державою відповідно до настання 

певних обставин у житті людини: досягнення певного віку, інвалідність, 

смерть годувальника [191, с. 255]. На нашу думку, вносити цю ознаку у 

досліджуване поняття дещо недоречно з таких міркувань: 1) перелік всіх 

підстав надання пенсійного забезпечення робить складнішою для 

сприйняття дефініцію поняття «пенсія», вона втрачає свою лаконічність; 

б) важко визначити пенсію в структурі інших різновидів соціального 

забезпечення. 

Також пенсіям притаманна централізованість правового 

регулювання, виплати і призначення. Тобто пенсійне забезпечення 

відрізняється, наприклад, від оплати праці відповідно до трудового 

законодавства тим, що для нього характерна державно-адміністративна 

природа. Мається на увазі, що весь механізм пенсійного забезпечення 

регулюється безпосередньо через державу, її спеціальні органи. Також 

визначення поняття«пенсія» вчені розглядають через диференційований 

підхід для кращого сприйняття та розуміння цієї дефініції. Таким чином, 

Ю.В. Васильєва розрізняє: 1) пенсії державного пенсійного забезпечення; 

2) пенсії державного пенсійного страхування. 

Вищевказані види розмежовуються за такими критеріями: а) за 

джерелом фінансування (державне пенсійне страхування забезпечується за 

кошти Пенсійного фонду України, інші – за кошти Державного бюджету); 

б) за категоріями осіб, які підлягають забезпеченню (пенсії з державного 
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пенсійного забезпечення виплачуються тільки окремим особам, що мають 

встановлений законом строк державної або військової служби, а також 

строк служби в правоохоронних структурах, особам, що постраждали від 

наслідків радіаційних впливів); в) за умовами призначення (береться до 

уваги страховий стаж чи відповідний строк служби); г) за розмірами 

пенсій(розмір пенсій може залежати від прожиткового мінімуму чи 

минулого заробітку пенсіонера) [195, с. 24]. 

Н.Б. Болотіна зазначає, що спеціальний соціальний захист 

розповсюджується на: 1) осіб, на яких покладені функції, пов’язані з 

державною діяльністю, протягом якої на таких громадян не 

розповсюджується обов’язкове державне соціальне страхування, але їм 

держава зобов’язується надавати підвищене соціальне забезпечення; 2) 

осіб, що підлягають соціальному страхуванню, проте держава 

зобов’язується надавати їм підвищене соціальне забезпечення, маючи 

можливість покладати такий обов’язок на інших суб’єктів [196, с. 367]. 

Законодавством України передбачається виплата таких пенсій: 

1) страхових пенсій; 2) спеціальних пенсій. 

В Україні спеціальні пенсії надаються у формі додатку до основної 

(страхової) пенсії, яку особи можуть отримувати через солідарну систему. 

Спеціальні пенсії поділяються на: 

а) спеціальні пенсії за віком; 

б) спеціальні пенсії по інвалідності; 

в) спеціальні пенсії, пов’язані із втратою годувальника. 

Відразу варто зазначити, що у структурі спеціальних пенсій пенсія за 

віком також називається пенсією за вислугу років. Особливістю цієї пенсії 

є те, що її призначення можливе лише у тому випаду, якщо особа 

припинить трудову діяльність, яка передбачає право на таку пенсію. 

Вважається, що спеціальна пенсія проявляється у щомісячних грошових 

виплатах з Пенсійного фонду або Державного бюджету, встановлюється 
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пожиттєво, її метою є компенсація втраченого заробітку через припинення 

роботи або служби громадянам, що мають встановлений законом період 

вислуги років [197, с. 289]. Окрім цього, спеціальні пенсії мають, як 

правило, підвищений розмір в порівнянні із страховими пенсіями, 

винятком є пенсії, що виплачуються працівникам органів прокуратури, 

військовослужбовцям. Через це спеціальні пенсії вважаються пільговими 

[106, с. 343]. Також для отримання спеціальних пенсій необхідно мати 

відповідний стаж та займати певні посади. До стажу, що дає право на 

спеціальну пенсію, входить здійснення обов’язків державної служби та 

інші передбачені законом види діяльності.  

Законодавством встановлюється процедура обчислення спеціального 

стажу і різновиди діяльності, які потім можуть зараховуватися (після 

виходу на пенсію) до спеціального стажу. В окремих ситуаціях взаємно 

зараховуються періоди різних видів діяльності, що в подальшому дає 

право громадянам отримувати спеціальні пенсії. Так, наприклад, у стаж 

державної служби включається військова служба, трудова діяльність в 

органах місцевого самоврядування.  

Як показує практика, в інших країнах особливе пенсійне 

забезпечення також надається державним службовцям, парламентарям, 

іншим категоріям громадян як додаток до загальнообов’язкового 

державного страхування. У схожому становищі перебувають працівники 

органів внутрішніх справ і військовослужбовці, оскільки в більшості 

країнах вони забезпечуються спеціальними пенсіями. Тобто мова йде про 

те, що до них відносяться як до державних службовців. Аргументуючи 

таке співставлення, зазначимо, що військовослужбовці та інші працівники 

органів внутрішніх справ на рівних умовах з іншими працівниками беруть 

учать в першому та другому рівнях страхування, однак вони мають право 

на отримання додаткових пенсій, які формуються відповідно до 

спеціальних державних пенсійних планів, що забезпечуються урядом. 
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Дещо інша ситуація складається з суддями. Щодо суддів зберігаються 

пенсійні програми, що залишаються відокремленими від 

загальнообов’язкового пенсійного страхування. Через це за час роботи на 

такій специфічній посаді пенсії за кошти загальнообов’язкового 

пенсійного страхування не виплачуються. Таким чином, підсумовуючи 

вищезазначене, зробимо висновок, що пенсійне забезпечення для 

працівників органів внутрішніх справ, державних службовців, 

військовослужбовців у багатьох країнах має тенденцію до збереження за 

ними спеціальних (додаткових) виплат.  

Спеціальні пенсії передбачаються окремими актами законодавства, 

які встановлюють особливе правове положення осіб, котрі виконують 

суспільно важливі та державні функції, мають особливі заслуги, 

постраждали від екологічних наслідків і наслідків екологічних катастроф 

[198, с. 153].  

Розглянемо декілька визначень спеціального пенсійного 

забезпечення (спеціальних пенсій), які запропоновані різними науковцями. 

Спеціальне пенсійне забезпечення – це забезпечення, що 

проявляється в грошовій формі, виплачується певним категорія громадян 

безоплатно за кошти відповідних фондів за їхню професійну діяльність, 

трудову діяльність або іншу суспільно корисну діяльність у минулому, є 

основним засобом для існування [198, с. 153]. 

Ми не можемо цілком погодитися із приведеним визначенням з 

наступних міркувань: 

–  по-перше, виплата спеціальних пенсій здійснюється не тільки за 

минулу корисну діяльність,  а й теперішню; 

–  по-друге, ми вважаємо, що спеціальна пенсія не завжди є 

основним засобом для прожиття, хоча такі випадки зустрічаються й не 

часто. Наприклад, якщо під час перебування на державній посаді у 

відповідних органах особа не мала права займатися підприємницькою 
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діяльністю (зазвичай це заборонено законом – «несумісна діяльність»), то з 

виходом на пенсію така заборона на особу не поширюється. Виходячи з 

конкретної ситуації, зазначимо, що стає зрозумілим, що спеціальна пенсія 

не завжди є основним джерелом для прожиття. 

Іншу думку щодо поняття спеціального пенсійного забезпечення має 

В.А. Ачаркан. Автор вважає, що спеціальне пенсійне забезпечення – це 

фінансове утримання, яке надходить особливим групам осіб (суб’єктам 

спеціального пенсійного забезпечення) із відповідних фондів у разі 

непрацездатності особи (постійної, стійкої, за вислугою років та за віком), 

у випадку встановлення інвалідності особи, за працю в минулому або 

суспільно значиму діяльність та є для них головним засобом існування [99, 

с. 68].  

На наш погляд, у цій дефініції є також певні недоліки, а саме: 1) такі 

пенсії можуть виплачуватись не тільки за минулу корисну діяльність, а й 

теперішню; 2) спеціальні пенсії не завжди є головним засобом існування, 

оскільки паралельно можливе здійснення підприємницької діяльності.  

Отже, опрацювавши два визначення спеціального пенсійного 

забезпечення, ми не погодились з обома з однакових мотивів.  

Розглянемо ще декілька визначень досліджуваного поняття. 

Як зазначає Б.І. Сташків, спеціальна пенсія – це грошова виплата, 

яка щомісячно надається спеціальній категорії фізичних осіб із фондів, які 

призначені для таких виплат, відповідно до умов та порядку, що 

передбачені спеціальним законодавством [29, с. 272]. 

У цілому з цим визначенням ми погоджуємось, проте вважаємо за 

необхідне зробити одне уточнення, яке стосується джерел виплат 

спеціальних пенсій. Це уточнення також відноситься до дефініцій В.А. 

Ачаркана та М.Л. Захарової. Джерелом виплат спеціального пенсійного 

забезпечення є не тільки фонди (Пенсійний фонд України), такі пенсії 

можуть виплачуватися і з бюджетів. Наприклад, пенсії 
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військовослужбовцям надходять з Державного бюджету України, їх 

виплата також здійснюються за рахунок коштів, які бюджет виділяє для 

утримання певних державних структур. Проте існують моделі так званого 

«змішаного» фінансування спеціальних пенсій, при яких  якась частина 

коштів може надходити з Державного бюджету, а інша – із спеціальних 

фондів [184]. 

М.Д. Бойко вважає, що спеціальні пенсії – це основний, 

наймасовіший елемент соціального забезпечення, основний засіб прожиття 

для осіб, які виходять на пенсію [199, с. 56]. У наведеному твердженні 

викликає сумнів  частина щодо основного засобу для прожиття. Наша 

думка з цього приводу викладена вище. 

Резюмуючи вищевикладені визначення, ми виділили такі ознаки, які 

є спільними для всіх дефініцій: 1) регулярність спеціальних пенсій (процес 

виплат є регулярним); 2) систематичність спеціального пенсійного 

забезпечення (спеціальні пенсії мають систематичний характер, тобто вони 

є постійними); 3) періодичність спеціальних виплат; 4) чітко визначені 

категорії осіб, які можуть бути суб’єктами спеціального пенсійного 

забезпечення. В деяких визначеннях слово «особи» вжито без уточнення 

щодо спеціальних груп суб’єктів. З нашої точки зору, потрібно 

акцентувати увагу саме на тому, що суб’єктами спеціальних пенсій 

виступають не всі громадяни України, коло таких суб’єктів є вичерпним і 

воно передбачається спеціальними законами; 5) зовні спеціальне пенсійне 

забезпечення виражається у грошовій формі, проте може мати дещо інший 

вияв, наприклад, у наданні певних послуг; 6) спеціальні пенсії, як і будь які 

інші, мають індивідуальний характер, тобто їх отримує одна особа, яка 

відповідно до закону має на це право; 7) грошові кошти виділяються із 

спеціально створених фондів (Пенсійного фонду України), Державного 

бюджету чи з обох зазначених джерел – при змішаній системі; 8) розмір 

спеціальної пенсії встановлюється для кожної особи в індивідуальному 
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порядку; 9) спеціальні пенсії виплачуються за умови досягнення 

пенсійного віку, набуття відповідного трудового стажу.  

Як відомо, в процесі життя кожна людина перебуває в небезпеці 

перед настанням обставин, які можуть певним чином позначитися на стані 

її здоров’я та призвести до втрати заробітної плати, яка є основним 

джерелом засобів до існування. До цих обставин відносять: старість, 

хворобу, втрату годувальника, інвалідність. Побороти їх самостійно в 

більшості випадків неможливо, тому що вони визначені соціально-

економічними об’єктивними умовами, що тісно пов’язані з виробничою 

діяльністю та практично не залежать від волі конкретної людини. Проте, 

оскільки ці обставини прямо впливають на стабільність суспільства, 

держава бере на себе відповідальність за їх настання, створює систему 

соціального забезпечення та надає державі соціальні послуги і допомоги. 

М.О. Буянова і С.І. Кобзева відзначають, що пенсії – це найпоширеніший 

та характерний вид соціального забезпечення непрацездатних осіб або осіб 

похилого віку, які складають основу системи соціального забезпечення. 

Всі інші види обслуговування і допомог непрацездатних громадян та осіб 

похилого віку призначені для задоволення їх специфічних потреб, що 

надаються, як правило, понад пенсію і до яких відносять протезування та 

різні безкоштовні або із знижкою послуги [200, с. 26]. 

І.М. Сирота вважає, що пенсія не є благодійною акцією чи 

подарунком держави. Вона виступає своєрідною приватною власністю 

громадян, заробленою працею та є правом громадян, яке згідно із ст. 41 

Конституції України охороняється законом. Пенсія має відповідати такому 

принципу: як працювала людина протягом трудової діяльності, стільки й 

одержала в старості [201, с. 144]. На думку О.В. Чупрова, головне 

призначення пенсії полягає в забезпеченні матеріальної підтримки 

громадян у випадку настання соціальних ризиків, які передбачені чинним 

законодавством. Виходячи з цього, О.В. Чупров у зміст права громадян на 
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пенсію включає право вимагати від органів, які здійснюють пенсійне 

забезпечення, надання джерел засобів існування замість трудового доходу, 

втрата якого презюмується державою внаслідок існування страхових 

ризиків [202, с. 71]. 

Ми підтримуємо точку зору, відповідно до якої пенсія вважається 

основним видом соціального забезпечення громадян у будь-якій державі, а 

її головне призначення полягає в наданні матеріальної підтримки громадян 

у разі настання соціальних ризиків, таких як інвалідність, втрата 

годувальника, старість тощо. 

Розглядаючи спеціальне пенсійне забезпечення через призму 

етимології, надамо йому таке визначення: «Спеціальне пенсійне 

забезпечення – це матеріальне забезпечення, що надходить з ПФУ 

(Пенсійного фонду України), Державного бюджету відповідно до правил, 

які встановлюються державою (спеціальним законодавством), особам, що 

досягли пенсійного віку» [203, с. 74].  

На нашу думку, спеціальне пенсійне забезпечення – це матеріальне 

забезпечення, що встановлюється державними органами, виражається у 

формі спеціальної пенсії чи соціальних послуг, надається особам, які 

досягли пенсійного віку, мають певний трудовий стаж, працювали на 

відповідній посаді, яка пов’язана з функціями суспільного (соціального) 

значення, виконували суспільно корисну діяльність в минулому чи 

виконують її по сьогоднішній день (в теперішньому), втратили 

працездатність чи годувальника, за рахунок ПФУ (Пенсійного фонду 

України), ФСС (Фонду соціального страхування), Державного бюджету, та 

таке забезпечення не завжди є головним засобом існування для осіб, які 

мають право на його отримання. 

Відповідно, виділяємо основні ознаки вищевказаної дефініції: 

1) спеціальне пенсійне забезпечення – це вид матеріального забезпечення; 

2) спеціальне пенсійне забезпечення встановлюється державою (органами, 
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які наділені такою компетенцією); 3) спеціальне пенсійне забезпечення 

виражається у формі спеціальної пенсії чи у вигляді соціальних послуг; 

4) спеціальні пенсії надаються лише особам, які відповідають спеціальним 

критеріям: стажу, віку, посаді тощо; 5) спеціальне пенсійне забезпечення 

фінансується за рахунок фондів (Пенсійний фонду України, Фонду 

соціального страхування) та Державного бюджету; 6) спеціальне пенсійне 

забезпечення не завжди є головним засобом існування для осіб, які мають 

право на його отримання, оскільки у них є можливість займатися 

науковою, підприємницькою, викладацькою діяльністю та іншими видами 

діяльності, які не мають обмеження щодо віку. 

Правова природа спеціального пенсійного забезпечення полягає в 

тому, що ці пенсії передбачені не для всіх громадян України, а тільки для 

тих осіб, які виконують суспільно важливі функції. Можна сказати, що це 

своєрідна додаткова підтримка для таких категорій громадян. Таким 

способом держава демонструє справедливе, гуманне ставлення до 

державних службовців, працівників прокуратури, науковців, ліквідаторів 

наслідків Чорнобильської катастрофи та багатьох інших. 

На нашу думку, така підтримка з боку держави має позитивний, 

заохочувальний характер для громадян України і привертає інтерес до 

відповідних посад, за роботу на яких передбачено спеціальні пенсії. Тобто 

з’являється в деякій мірі якісна конкуренція, яка дає державі можливість 

відібрати «найкращих», які будуть старанно відноситися до своїх 

обов’язків. Ми вважаємо, що це забезпечує загальний добробут населення.  

На розвиток спеціального пенсійного забезпечення впливає ряд 

таких чинників:  

1) стан економіки в країні (чим краще вона розвинена, тим 

ефективніше реалізуються спеціальні виплати, тим більшу частину 

суб’єктів можна забезпечити такими пенсіями);  

2) демографічні проблеми; 
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3) інші соціальні проблеми. 

Дані чинники діють у сукупності, їх розгляд допоможе дати загальну 

картину тенденцій розвитку спеціального пенсійного забезпечення та 

сформувати передумови створення абсолютно нової системи, яка б 

відповідала нинішньому етапу розвитку України.  

Наразі в Україні отримують спеціальні виплати лише близько 1 

мільйона пенсіонерів. Україна не здатна забезпечувати спеціальних пенсій 

навіть на теперішньому рівні та умовах через демографічні показники, які 

посилюють навантаження на солідарну пенсійну структуру, незадовільний 

розвиток недержавного пенсійного страхування. Ці проблеми повинні бути 

вирішені за рахунок здійснення так необхідної для України пенсійної 

реформи, також через широке суспільне обговорення її головних 

напрямків у наукових колах, у колах осіб, яким у найближчий час 

доведеться жити за рахунок пенсійного забезпечення. Тобто питання 

спеціального пенсійного забезпечення повинно розглядатися не тільки на 

рівні парламентських засідань [204, с. 296]. На нашу думку, з такою 

аргументацією важко не погодитись. На жаль, в Україні не має єдиного 

уніфікованого акта (закону), який би регулював спеціальне пенсійне 

забезпечення (спеціальні пенсії) окремих громадян. На наше переконання, 

наявність уніфікованого документа з приводу вищезазначеного питання 

значно посилила б його сприйняття та розуміння серед громадян. Це 

питання регулюється спеціальним законодавством, яке, в свою чергу, 

визначає порядок встановлення таких виплат, коло громадян, яким такі 

виплати призначаються. 

 Резюмуючи вищенаведене, можна зробити наступні висновки: 

 1) для того щоб створити належну законодавчу базу щодо 

спеціального пенсійного забезпечення, потрібно провести уніфікацію всіх 

розгалужених груп правовідносин, при цьому, на нашу думку, необхідно 
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відмовитись від окремих законодавчих актів, що регулюють правове 

положення суб’єктів спеціального пенсійного забезпечення окремо; 

2) переходячи до сутності спеціального пенсійного забезпечення, 

варто сказати, що вона розкривається через коло суб’єктів, які мають право 

на спеціальні пенсії. Це своєрідна ознака, яка відмежовує таке 

забезпечення від державного загальнообов’язкового пенсійного 

страхування. Також, говорячи про сутність, потрібно згадати про 

діяльність, за наявності якої може виникати право на спеціальне пенсійне 

забезпечення, – це діяльність державного, суспільно важливого значення. 

На нашу думку, не важливо, чи така діяльність відбувалась в минулому, чи 

відбувається зараз. Саме по цьому пункту ми не погоджуємось з рядом 

науковців; 

3) спеціальне пенсійне забезпечення – це матеріальне забезпечення, 

що встановлюється державними органами, виражається у формі 

спеціальної пенсії чи соціальних послуг, надається особам, які досягли 

пенсійного віку, мають певний трудовий стаж, працювали на відповідній 

посаді, яка поєднується з функціями суспільного (соціального) значення, 

виконували соціально корисну діяльність в минулому чи виконують її по 

сьогоднішній день, також втратили працездатність чи годувальника, за 

рахунок ПФУ (Пенсійного фонду України), ФСС (Фонду соціального 

страхування), Державного бюджету та таке забезпечення не завжди є 

головним засобом існування для осіб, які мають право на його отримання.  

Після переходу до ринкової економіки, змін у політичному житті 

суспільства, які спровокували кризу в державній пенсійній системі, 

законодавець протягом останнього десятиліття здійснює спроби переходу 

до нових форм реалізації конституційного права на соціальне забезпечення 

осіб по інвалідності, за віком та в разі втрати годувальника. Це стосується 

не лише загального пенсійного забезпечення, але й спеціального 

пенсійного забезпечення. Надзвичайно важливим питанням на сьогодні є 
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встановленням якісно нової нормативно-правової основи для ефективного 

регулювання відносин у сфері спеціального пенсійного забезпечення. 

Наукової уваги потребує дослідження і вирішення проблематики 

систематизації нормативно-правових актів у сфері спеціального 

пенсійного забезпечення, що позитивно вплине на розвиток даного 

інституту в науці соціального захисту України. Проведення наукового 

аналізу правової основи спеціального пенсійного забезпечення дозволить 

визначити прогалини у чинному законодавстві, а також віднайти напрямки 

його удосконалення. 

Сьогодні в умовах трансформаційних перетворень в Україні 

важливого значення набуває соціальний аспект ринкових реформ. 

Еволюція спеціального пенсійного забезпечення є адекватним 

віддзеркаленням розвитку держави як  комплексного суспільного 

утворення, яка являє собою генезис економічних та соціальних відносин в 

Україні, в якій ще досі йде пенсійна реформа, що вимагає поступового 

переходу від розподільчих до накопичувальних програм пенсійного 

страхування. Цей перехід базується на індивідуалізації пенсійних внесків, 

створенні умов довіри та поваги між різними поколіннями суспільства. 

Проведенню пенсійної реформи багато в чому сприяло прийняття Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», яке 

дало початок формуванню нової системи пенсійного забезпечення та 

регулюванню трирівневої пенсійної реформи. 

Пенсійна реформа, в тому числі спеціального соціального захисту, 

вносить дуже багато нового в сферу правового регулювання спеціального 

пенсійного забезпечення громадян. Пенсії та інші види соціальних виплат і 

допомоги повинні забезпечувати гідний рівень життя, який не може бути 

нижчим від прожиткового мінімуму, передбаченого законом. 
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У теорії права під правовою основою розуміють таку правову 

категорію, яка передбачена законами України, іншими нормативно-

правовими актами та міжнародними договорами чи угодами. 

Правове регулювання, на нашу думку, є трохи ширшим поняттям та 

являє собою процес, який характеризується суб’єктивними та 

об’єктивними чинниками, до яких можна віднести: рівень зрілості та 

соціальної структури суспільства, загальний рівень правової культури 

населення тощо. Правове регулювання у сфері спеціального пенсійного 

забезпечення можна визначити як комплекс різних форм та засобів 

юридичного впливу держави на поведінку учасників суспільних відносин в 

окремій сфері пенсійного страхування, яке здійснюється в інтересах 

застрахованих [205, с. 201]. 

На основі вищесказаного ми розробили визначення правової основи 

спеціального пенсійного забезпечення, під яким, на наш погляд, слід 

розуміти сукупність нормативно-правових актів (як законів та підзаконних 

актів, так і міжнародних договорів та угод), які складають базу та опору та 

на основі яких здійснюється регулювання і реалізація спеціального 

пенсійного забезпечення. 

У сфері правового регулювання спеціального пенсійного 

забезпечення використовуються як імперативні, так і диспозитивні правові 

норми, а також норми, що передбачають міру відповідальності за вчинення 

проступків. На практиці більшість норм у даній сфері мають імперативний 

характер, що пов’язано з потребою встановлення конкретних прав та 

обов’язків суб’єктів спеціального пенсійного забезпечення. Яскравим 

прикладом використання імперативних норм може бути передбачений 

законом обов’язок платників сплачувати страхові внески за 

загальнообов’язкове пенсійне страхування, а також встановлення 

юридичної відповідальності за невчасну сплату страхових внесків. Щодо 

диспозитивних норм, то до них можна віднести пункт закону стосовно 
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добровільної участі осіб у системі загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування. В такій ситуації учасники наділені правом вибору 

варіантів поведінки, наприклад, брати чи не брати участь у добровільній 

системі [205, с. 203]. 

Пенсійні правовідносини є головним видом суспільних 

правовідносин, що формують систему спеціального пенсійного 

забезпечення. Відносини в даній сфері спеціального пенсійного 

забезпечення є єдиним внутрішньо взаємопов’язаним самостійним видом 

суспільних правовідносин. Пенсійну політику потрібно розглядати з точки 

зору трьох організаційно-правових та соціально-економічних тенденцій, 

що існують сьогодні в суспільстві. В першу чергу, це пенсії за віком, пенсії 

по інвалідності, за втратою годувальника, соціальні пенсії та пенсії за 

вислугу років. Сьогодні українська пенсійна система характеризується 

принципом «негайні виплати», відповідно до якого страхові внески, що 

надійшли до Пенсійного фонду, швидко виплачуються пенсіонерам, тобто 

відбувається солідарний перерозподіл доходів нинішніх працівників на 

користь нинішніх пенсіонерів [205, с. 204]. 

Так, після здобуття незалежності перед Україною постало питання 

щодо розробки національного законодавства у сфері пенсійного 

забезпечення, яке б включало і спеціальне пенсійне забезпечення.  

Варто сказати, що людство здавна переймалося проблемами 

забезпечення засобами до існування осіб, які з різних причин втратили 

можливість заробляти гроші власними силами. 

Відомо, що пенсійна реформа в Україні триває ще з 2004 року. Вона 

почалася із введення в дію 01.01.2004 двох законів: Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та Закону України 

«Про недержавне пенсійне забезпечення». Така ідея була підтримана 

багатьма вченими. Т.К. Миронова стверджує, що основою пенсійного 

забезпечення має бути обов’язкове державне страхування, яке 
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гарантуватиме забезпечення середнього рівня пенсійного забезпечення, а 

за допомогою розвитку добровільного пенсійного страхування держава 

має створити умови, за допомогою яких громадяни забезпечать собі право 

на більш високий рівень пенсії [206, с. 55]. На нашу думку, питання 

пенсійної системи є досить актуальним особливо тому, що до її складу 

входить спеціальне пенсійне забезпечення, яке застосовується до 

спеціальної категорії осіб. 

Існує ряд причин, які стали приводом для створення системи 

державного пенсійного страхування: 

1) необхідність перегляду уявлення про основу обов’язкового 

державного пенсійного страхування та його реалізації; 

2) потреба у збільшенні рішення доходів пенсіонерів; 

3)  необхідність перешкоджання витоку пенсійних страхових 

коштів та забезпечення їх  використання лише для пенсійного 

забезпечення застрахованих та їхніх сімей [207, с. 20]. 

Ми вважаємо, що термін «пенсійна система» сьогодні не відповідає 

системі пенсійного страхування, тому що поряд із Законом України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 та 

Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» 09.07.2003 

діють інші законодавчі акти, які закріплюють особливості пенсійного 

забезпечення окремих категорій працівників та встановлюють інші засади 

фінансування пенсій. 

Варто зазначити, що фахівці в галузі права соціального забезпечення 

мають різні думки з приводу поняття «пенсійна система». Так, М.Л. 

Захаров стверджує, що пенсійна система являє собою складне системне 

утворення, що має об’єктивно сформовану структуру та виражає її 

внутрішній зміст, взаємодія елементів якої обумовлює її специфічну 

властивість як цілісного майнового об’єкта [208, с. 16]. М.Г. Седельникова 

розглядає пенсійну систему у широкому та вузькому значеннях. Так, у 
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вузькому розумінні під пенсійною системою автор розуміє сукупність 

встановлених державою та організаціями регулярних грошових виплат, що 

надаються громадянам, які досягли пенсійного віку, визнані інвалідами чи 

втратили годувальника, а також відносини з приводу надання таких 

виплат. У широкому ж розумінні пенсійна система включає не тільки 

пенсії, але й інші форми матеріального забезпечення осіб, які досягли 

встановленого віку, є інвалідами, та родин, які втратили годувальника 

[209, с. 19]. 

На думку А.Г. Спиркіна, система як явище є внутрішньо 

організованою цілісністю, в якій усі елементи дуже тісно пов’язані один з 

одним та становлять певну єдність. Кожне явище входить до тієї або іншої 

системи, але не будь-яка сукупність явищ є системою. Так само і людина 

входить до тієї чи іншої системно організованої соціальної групи, проте 

сукупність глядачів на одному кіносеансі системою не є [210, с. 179]. 

Важливе місце в сучасній пенсійній системі посідає Пенсійний фонд 

України, який є центральним органом виконавчої влади, здійснює 

управління та керівництво солідарною системою загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування, проводить акумуляцію та облік 

страхових внесків, призначає пенсії та готує спеціальні документи для їх 

виплати, забезпечує своєчасне фінансування та виплату пенсій, інших 

соціальних виплат, що здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду 

України [50]. Щодо інших пенсійних фондів, то, наприклад, 

Накопичувальний фонд України ще взагалі не сформовано. Так, у ст. 78 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» сказано, що Накопичувальний фонд України створюється 

Пенсійним фондом України як цільовий позабюджетний фонд. Управління 

пенсійними активами Накопичувального фонду здійснює дирекція 

Пенсійного фонду України [50].  
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Спираючись на національне законодавство, варто сказати про 

функціонування в Україні змішаної багаторівневої пенсійної системи. Це 

значить, що поряд із трирівневою системою пенсійного страхування існує 

й система спеціального пенсійного забезпечення, яка була запроваджена 

для окремих груп працівників, котрі за наявності певних обставин 

потребують інших підходів до пенсійного забезпечення. До таких осіб 

відносять: державних службовців, прокурорів та слідчих прокуратури, 

народних депутатів, суддів, науково-педагогічних працівників, осіб 

начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ України, осіб 

начальницького та рядового складу органів та підрозділів цивільного 

захисту, державної пожежної охорони. 

Правова основа спеціального пенсійного забезпечення регулюється 

великою кількістю нормативно-правових актів, до яких, у першу чергу, 

можна віднести Конституцію України, яка в ст. 46 містить загальне 

положення про те, що громадяни України мають право на соціальний 

захист, який передбачає також право на забезпечення державою у разі 

втрати годувальника, старості, безробіття та в інших випадках, 

передбачених законом. 

Також варто відзначити, що важлива роль відводиться міжнародному 

законодавству стосовно спеціального пенсійного забезпечення. Так, 

вперше про забезпечення певного рівня доходів громадян, які втратили 

працездатність, згадується в Рекомендації Міжнародної Організації Праці 

(МОП) щодо забезпечення доходу № 67 (1944 р.). Відповідно до п. 1 

Рекомендації системи забезпечення доходу повинні зменшувати нестатки 

та відвертати злидні шляхом відновлення до прийнятних розмірів доходу, 

втраченого через непрацездатність або у зв’язку з неспроможністю дістати 

оплачувану роботу або через втрату годувальника. Загальна декларація 

прав людини 1948 року значно конкретизує права людини в цій сфері. 

Зокрема ст. 22 Декларації закріплює право кожної людини на соціальне 
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пенсійне забезпечення і на здійснення необхідних для підтримання її 

гідності та для вільного розвитку її прав у різних сферах за допомогою 

національних зусиль та міжнародного співробітництва [113]. Варто 

зазначити, що кожна країна сама визначає достатній рівень життя. Як 

свідчить міжнародний досвід, держави порівнюють рівень життя, який 

визнається гідним, із певними нормами соціального стандарту. До такого 

стандарту належить і прожитковий мінімум. 

Важлива роль належить Конвенції МОП № 102 про мінімальні норми 

соціального забезпечення, яка регулює види соціальної допомоги та 

розміри соціальних виплат у разі настанні основних соціальних ризиків. 

Дана Конвенція також передбачає мінімальні стандарти стосовно медичної 

допомоги на випадок безробіття, хвороби трудового чи професійного 

захворювання [211]. 

Закони, які регулюють відносини з приводу пенсійного 

забезпечення, умовно можна поділити на дві групи: загальні та спеціальні. 

Загальні, тобто ті, які регулюють основні моменти пенсійного 

забезпечення, а спеціальні – ті, що встановлюють відповідні правила у 

сфері пенсійного забезпечення для конкретно визначеної категорії осіб. До 

них ми віднесли Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, 

звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», Закон України 

«Про державну службу», Закон України «Про статус народного депутата 

України», Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною», 

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закон 

України «Про прокуратуру», Закон України «Про наукову і науково-

технічну діяльність», Закон України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». 

Наступним законом, який відіграє важливу роль у регулюванні 

спеціального пенсійного забезпечення, є Закон України «Про 

загальнообов’язкове пенсійне державне страхування», який містить також 



 

 

203 

загальні умови отримання пенсій громадянами. На сьогодні в нашій 

державі склалася така ситуація, що більшість українських пенсіонерів 

отримують пенсії, які практично дорівнюють прожитковому мінімуму. 

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» право на отримання пенсій та соціальних послуг із 

солідарної системи мають: 

1) громадяни України, які застраховані відповідно до цього 

Закону та досягли віку, згідно з яким виходять на пенсію, чи визнані 

інвалідами в спеціальному порядку та мають необхідний для призначення 

відповідного виду пенсії страховий стаж; 

2) особи, яким була призначена пенсія відповідно до Закону 

України «Про пенсійне забезпечення» до набрання чинності цим Законом 

чи була призначена пенсія іншими законодавчими актами, за умови, якщо 

вони не отримують пенсії з інших джерел [50, ст. 8]. 

Іноземці та особи без громадянства, що знаходяться на території 

України на законних підставах, мають право на отримання пенсій та 

соціальних послуг із системи загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування нарівні з громадянами України в порядку та на 

умовах, які передбачені Законом України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування», якщо інше не передбачено 

міжнародними договорами, на які дала згоду Верховна Рада України [50, 

ст. 9]. 

Крім вищезазначеного Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування», право на пенсію окремих категорій 

громадян закріплюють деякі інші нормативно-правові акти. Так, у ст. 86 

Закону України «Про прокуратуру» сказано, що прокурори мають право на 

пенсійне забезпечення за вислугу років незалежно від віку за наявності на 

день звернення вислуги років не менше: з 01 жовтня 2018 року по 30 

вересня 2019 року – 24 роки, у тому числі стажу роботи на посадах 
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прокурорів не менше 14 років; з 01 жовтня 2019 року по 30 вересня 2020 

року – 24 роки 6 місяців, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів 

не менше 14 років 6 місяців; з 01 жовтня 2020 року і пізніше – 25 років, у 

тому числі стажу роботи на посадах прокурорів не менше 15 років. Пенсія 

призначається в розмірі 60 відсотків від суми їхньої місячної (чинної) 

заробітної плати, до якої включаються всі види оплати праці, з якої було 

сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, а до 01 січня 2011 року – страхові внески на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, одержуваної перед 

місяцем звернення за призначенням пенсії [166]. 

Так як наше дослідження пов’язане із спеціальним пенсійним 

законодавством, яке регулюється в більшій мірі законами України, ми 

більше уваги приділимо саме їм. Відомо, що недоліком чинного 

законодавства у сфері пенсійного забезпечення є його регулювання 

широким та нечітким колом законодавчих актів, що, в свою чергу, 

перешкоджає зручному користуванню ними та застосуванню їх норм. 

Наприклад, приведемо Закон України «Про державну службу», який, крім 

пенсійного забезпечення державних службовців, закріплює принципи 

державної служби, регулює порядок прийняття на державну службу, 

передбачає основні напрями державної політики у сфері державної 

служби, встановлює класифікацію посад і рангів державних службовців та 

підстави припинення державної служби [185]. 

Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з 

військової служби, та деяких інших осіб» від 09 квітня 1992 року гарантує 

умови та порядок пенсійного забезпечення громадян, які були на 

військовій службі, державній службі, службі в органах внутрішніх справ. 

Також даний Закон гарантує гідне пенсійне забезпечення осіб, яке має 

бути не нижче прожиткового мінімуму [184]. 
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Законом України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» 

від 01 червня 2000 року встановлюється перелік пенсій, які мають 

отримувати громадяни за віком, у разі втрати годувальника, по 

інвалідності та за вислугу років. Такі пенсії за особливі заслуги 

призначаються як надбавка до пенсії. Право на таку пенсію мають 

громадяни відповідно до Закону та в розмірах, встановлених цим же 

Законом [187]. Досліджуваний Закон, на нашу думку, характеризується 

певним гуманним спрямуванням, оскільки в ньому передбачено норму, 

відповідно до якої у разі смерті пенсіонера, який отримував таку надбавку 

до пенсії, непрацездатні члени його сім’ї мають право на отримання його 

пенсії, проте у відповідному відсотковому розмірі. 

Щодо підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють 

спеціальне пенсійне забезпечення, то яскравим прикладом останніх є 

постанова Кабінету Міністрів України «Про підвищення рівня соціального 

захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

від 23.11.2011 № 1210, яка регулює порядок та механізм обчислення пенсій 

осіб, що постраждали через Чорнобильську катастрофу [212]. Постанова 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження нормативних актів з 

питань призначення пенсій за вислугу років працівникам авіації і льотно-

випробувального складу» від 21.07.1992 № 418 регулює порядок 

обчислення строків вислуги років для призначення пенсій працівникам 

льотного складу, до якого входять керівники та інспектори з льотної 

служби, а також їх заступники, які мають льотне свідоцтво та беруть 

участь у польотах на повітряних суднах чи інших літальних апаратах [213].  

Отже, право на спеціальне пенсійне забезпечення проявляється в 

можливості вимагати від органів, які здійснюють пенсійне забезпечення, 

грошових витрат у розмірі, який співвідноситься з минулим заробітком 

заявника і не нижчий від прожиткового мінімуму. Також, ми вважаємо, що 
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Україна як соціальна держава зобов’язана забезпечити пенсіонерів таким 

рівнем виплат, який би гарантував їм гідний рівень життя. 

Ми також вважаємо, що пенсії повинні виплачуватися регулярно, що 

означає певну періодичність виплати грошей. Відмінністю допомог та 

пенсій є те, що пенсії характеризуються регулярністю виплат, а допомоги 

являють собою одноразові або періодичні виплати, обмежені у часі [201, с. 

30]. Варто сказати, що хоч деякі думки вченого після прийняття 18.05.2004 

Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають 

права на пенсію, та інвалідам» застаріли, проте розуміння пенсій як 

періодичних виплат є актуальним і сьогодні.  

Відомий науковець С.С. Алексєєв зазначав, що під час розробки 

законів законодавець повинен дотримуватися певних особливостей 

окремих підрозділів права, характеру їх зв’язку та співвідношення. На 

основі цього він визначив головне завдання законодавця під час розробки 

норм, яке полягало в чіткій їх типізації, яка означає, що кожна нова норма 

має одразу входити до основної, визначеної галузі права. Особливо це 

відноситься до норм, що входять до комплексних актів [214, с. 69]. С.С. 

Алексєєв також акцентує увагу на тому, що для того, щоб нормативний 

матеріал був більш дієвим та ефективним, він має бути належним чином 

організований та об’єднаний в чіткі структурні форми. Це, в першу чергу, 

відноситься до кодифікованих актів та зведених нормативних матеріалів 

[214, с. 72]. 

У теорії права існує три види систематизації: інкорпорація, 

кодифікація та консолідація. Інкорпорація – це процес об’єднання 

правового матеріалу, за якого він частково або повністю розміщується в 

певному порядку [215, с. 232].  

Під консолідацією розуміють такий вид систематизації, при якому 

пара близьких за змістом нормативних актів зводиться в один, укрупнений 

акт для того, щоб подолати певну кількість нормативних актів та 
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забезпечити єдність правового регулювання [216, с. 158]. Тому, як бачимо, 

головна відмінність між консолідацією та інкорпорацією полягає в тому, 

що при інкорпорації видається збірник нормативних актів, які не 

втрачають самостійного значення, а при консолідації створюється єдиний 

консолідований акт, а всі об’єднані в нього нормативні акти втрачають 

чинність. 

Наприклад, у Франції перевага віддається консолідації, а 

кодифікацію вже не застосовують. Зокрема шляхом консолідації було 

прийнято Кодекс ощадних кас Франції тощо [217, с. 362]. В Англії 

наприкінці ХІХ ст. парламентом було прийнято спеціальний закон про 

консолідацію статутного права [218, с. 450]. 

Проте кодифікація, на думку багатьох вчених, є найдосконалішим 

видом систематизації нормативних актів. Так, С.С. Алексєєв під 

кодифікацією розуміє систематизаційну роботу, в ході якої відбувається 

якісна переробка правових норм, усуваються недоліки та протиріччя та 

скасовуються застарілі норми [219, с. 321]. Нам найбільше імпонує 

використовувати інкорпорацію в системі спеціального пенсійного 

забезпечення для систематизації нормативних актів, тому що даний вид є 

простішим від кодифікації та дозволяє чіткіше й компактніше 

структурувати нормативні акти. Також такий вид систематизації 

використовує більшість європейських країн. Тому ми пропонуємо 

створити законодавчий акт консолідованого характеру, який можна 

назвати Законом України «Про спеціальне пенсійне забезпечення», до 

складу якого увійшли б всі нормативні акти, котрі тим чи іншим чином 

регулюють правовідносини у сфері спеціального пенсійного забезпечення. 

М.Л. Захаров та Є.Г. Тучкова стверджують, що спеціальна пенсійна 

система (спеціальні пенсії) призначається для окремих категорій осіб, як 

правило, для службовців визначених структур [106, 430]. Для певних осіб 

вводилася пенсійна підсистема, яка була призначена лише для них, а для 
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інших застосовувалася привілейована система, що була запроваджена 

раніше та передбачалася для військовослужбовців. 

Пенсії по інвалідності як вид спеціальної пенсії призначаються тоді, 

коли особа стала інвалідом, тобто коли настала повна або часткова втрата 

працездатності з таких причин: 

–      загального захворювання, навіть якщо це не пов’язано з 

роботою; 

–      професійного захворювання або трудового каліцтва [220, с. 269]. 

Пенсії по інвалідності як вид соціального захисту громадян 

розглядаються в якості щомісячної грошової виплати з Пенсійного фонду, 

яка призначається після встановлення медичним органом однієї з трьох 

груп інвалідності, що тягнуть за собою часткову або повну втрату 

працездатності внаслідок загального захворювання. Підставою 

призначення пенсії по інвалідності є явно виражена непрацездатність 

громадянина, на відміну від пенсій за віком. Це значить, що такий вид 

пенсії як пенсія по інвалідності призначається лише у випадку оцінки та 

перевірки медичним органом стану здоров’я людини. Законом 

передбачено головну умову її призначення – інвалідність, тобто 

неспроможність людини працювати як за своєю професією, так і через 

загальне захворювання [221]. 

Інвалідність встановлюється шляхом проведення медико-соціально-

експертної комісії, функції якої передбачені Інструкцією «Про 

встановлення груп інвалідності», затвердженою Міністерством охорони 

здоров’я України [222]. 

Наступним видом соціального захисту є пенсія за вислугу років. Їі 

призначають довічно при умові наявності відповідного стажу (вислуги 

років) незалежно від віку та стану здоров’я. Приводом для пенсійного 

забезпечення за вислугу років є зайнятість певних категорій осіб на 

роботах, праця на яких призводить до втрати професійної працездатності. 
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Йдеться про те, що особа звільняється від обов’язку працювати, якщо вона 

досить тривалий час приносила суспільству певну користь [36, ст. 51]. 

Пенсія за вислугу років за своїми цілями та основними ознаками має 

схожість з пенсією за віком: 

–        дані види пенсій призначають довічно; 

–        наявність стажу обов’язкова; 

–        у деяких випадках передбачається досягнення певного віку. 

Коло осіб, які мають право на отримання пенсії за вислугу років, є 

дуже широким та регулюється багатьма нормативно-правовими актами, до 

яких належать наступні: 

1) Закон України «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців 

та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх 

справ»; 

2) Закон України «Про державну службу»; 

3) Закон України «Про прокуратуру»; 

4) Закон України «Про судоустрій і статус суддів»; 

5) Закон України «Про статус народного депутата України»; 

6) Митний кодекс України. 

Пенсії за вислугу років, крім пенсій, що призначаються працівникам 

льотно-випробувального складу авіації, призначають у розмірах, які 

передбачені статтями 19, 21 Закону України «Про пенсійне забезпечення» 

для пенсій за віком. Такі пенсії обраховуються із середньомісячного 

доходу, який працівник отримував перед припиненням роботи, яка дає 

право на пенсію за вислугу років, окрім пенсій, які передбачені для 

працівників льотно-випробувального складу [220, с. 272]. 

Вислуга років є особливим видом спеціального стажу певних 

категорій працівників, який являє собою пільгове забезпечення у зв’язку з 

втратою працездатності та виходом на пенсію до настання віку, що дає 

право на пенсію за віком. В юридичній літературі під вислугою років 
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розуміють виміряний роками період трудової чи державної роботи, яка за 

деяких умов дає право на конкретні види пільг та переваг (пенсії, грошові 

виплати, додаткові відпустки). Під пенсією за вислугу років в літературі 

мають на увазі щомісячні виплати з Пенсійного фонду та інших джерел 

фінансування, які призначаються довічно та в розмірі, який 

співвідноситься з минулою заробітною платою осіб, що мають 

передбачений законом спеціальний стаж (вислугу років) [223, с. 162-163]. 

Пенсії за вислугу років також дуже подібні за своїми ознаками до пенсій за 

віком, тому що тут також вимагається певний стаж роботи, а в конкретних 

випадках –  вік, проте доволі часто такий вид пенсії призначається 

незалежно від віку. Перелік осіб, які мають право на пенсію за вислугу 

років, закріплений у статтях 54 та 55 Закону України «Про пенсійне 

забезпечення» та деяких інших нормативних актах, які ми зазначили вище. 

Відповідно до чинного законодавства виділяють чотири категорії 

громадян, які мають право на пенсії за вислугу років: 

1) державні службовці, працівники прокуратури, митних органів, 

судді (право на пенсію виникає у випадку наявності спеціального стажу на 

цих посадах та досягнення пенсійного віку); 

2) військовослужбовці та працівники органів внутрішніх справ 

(призначаються пенсії за наявності вислуги років, у переважній більшості 

незалежно від віку); 

3) працівники цивільної авіації та льотно-випробувального складу 

(для призначення пенсії необхідною умовою є наявність певного стажу за 

спеціальністю та припинення до моменту звернення за пенсією роботи, що 

дає право на пенсію за вислугу років; 

4) окремі категорії спеціалістів національної економіки (для 

отримання пенсії за вислугу років передбачена законодавством робота чи 

спеціальність та її тривалість і наявність досягнення певного віку) [223, с. 

162-163]. 
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Відповідно до статей 52, 54, 55 Закону України «Про пенсійне 

забезпечення» до таких груп відносяться: спортсмени, працівники освіти 

та соціального захисту, водії вантажних автомобілів, які зайняті у 

технологічних процесах на шахтах чи рудниках, працівники 

геологорозвідувальних експедицій, артисти театральних та концертних 

установ і підприємств. Тривалість вислуги років перерахованих категорій 

осіб різна та передбачається окремими списками посад і професій, 

працюючи на яких можна отримати пенсію за вислугу років. Такі списки 

затверджує Кабінет Міністрів України. В основному вислугу років 

встановлюють в половинному розмірі від загального трудового стажу для 

жінок та чоловіків зі знижкою віку на п’ять років. Розмір пенсії та його 

нарахування передбачено загальним пенсійним законодавством та 

спеціальними нормативними актами про статус та соціальний захист 

окремих працівників. Існує два способи нарахування пенсій за вислугу 

років. В першому випадку пенсія за вислугу років нараховується так, як і 

пенсія за віком, а в другому випадку нараховується у вищих 

диференційних відсотках до посадових окладів, які становлять 80-90% 

винагороди державних службовців, суддів та працівників прокуратури. 

Тому, як бачимо, спосіб визначення розміру пенсій за вислугу років 

залежать від співвідношення розміру пенсій та винагороди державного 

службовця [224, с. 234]. 

Вагоме значення для соціального забезпечення громадян має пенсія, 

яка виплачується у випадку втрати годувальника для забезпечення 

непрацездатних членів сім’ї, що були на утриманні померлого. Пенсія на 

випадок втрати годувальника – це щомісячна виплата з Пенсійного фонду, 

яка призначена членам сім’ї, що втратила годувальника та знаходилася на 

його утриманні. Пенсію на випадок втрати годувальника мають право 

отримувати всі члени сім’ї, якщо годувальник належав до категорії осіб, 

які підлягали державному соціальному страхуванню. Для того щоб 
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призначили такий вид пенсії, потрібно, щоб всі члени сім’ї були 

непрацездатними та перебували на утриманні померлого. Законом 

передбачено перелік осіб, які є непрацездатними членами сім’ї. До них 

віднесли наступних осіб: дітей, сестер та братів, які не досягли 

вісімнадцятирічного віку, та тих, які старші вісімнадцятирічного віку, 

проте стали інвалідами до виповнення їм цього віку, матір чи батька або 

подружжя, які стали інвалідами або пенсіонерами, діда та бабу, якщо 

відсутні особи, які зобов’язані їх утримувати. Як свідчить статистика, до 

першого січня 2004 року пенсія в розмірі 30% заробітної плати померлого 

годувальника призначалася на кожного члена сім’ї, проте цей розмір мав 

бути не меншим, ніж соціальна пенсія, яка передбачається для відповідної 

категорії. А з першого січня 2004 року пенсію у випадку втрати 

годувальника призначають при дотриманні членами сім’ї таких умов: 

–       на момент смерті померлий мав тривалий страховий стаж; 

–       члени сім’ї померлого є непрацездатними; 

–  члени сім’ї знаходилися на повному утриманні померлого 

годувальника чи отримували від нього допомогу, яка була основним 

джерелом існування [102, с. 156]. 

Сім’ю як колективного суб’єкта права на отримання пенсії у зв’язку 

з втратою годувальника, а саме наукові позиції дослідників, які 

підтримують та не підтримують теорію колективного пенсіонера, 

аналізувала С.М. Синчук [190, с. 51]. Так, на її думку, термін «сім’я» не 

дуже точно розкриває сутність цього суб’єкта та його зміст, тому що не всі 

члени сім’ї можуть підпадати під число тих осіб, які можуть отримувати 

пенсію у разі втрати годувальника. Тому автор радить застосовувати 

термін «члени сім’ї», адже в ст. 36 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» сказано про надання 

пенсії саме непрацездатним членам сім’ї в разі втрати годувальника [50, ст. 

36].  



 

 

213 

Офіційне тлумачення терміна «член сім’ї» зробив Конституційний 

Суд України за конституційним поданням Служби безпеки України, 

Міністерства фінансів України, Державного комітету нафтової, газової та 

нафтопереробної промисловості України стосовно офіційного тлумачення 

положень п. 6 ст. 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей» та ст. 22 Закону України «Про 

пожежну безпеку» (рішення від 03.06.1999 року № 5-рп/99). У 

відповідному рішення КСУ зазначено, що під членами сім’ї слід розуміти 

осіб, які перебувають між собою у відносинах, сутність яких визначається 

такими ознаками: родинними (кровними) зв’язками чи шлюбними 

відносинами, постійним спільним проживанням чи веденням спільного 

господарства. 

Посилаючись на вищесказане, можна стверджувати, що сьогодні в 

Україні є чимало законів, які регулюють спеціальне пенсійне забезпечення. 

До них належать, зокрема, такі: Закони України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування», «Про пенсійне забезпечення 

військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів 

внутрішніх справ», «Про державну службу», «Про статус народного 

депутата», «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», «Про 

статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», «Про основи державної політики у сфері науки і 

науково-технічної діяльності» та інші [225, с. 65]. 

В Україні станом на сьогодні більшість людей отримують пенсії 

відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення» [36, с. 7]. 

Згідно з даним Законом призначаються трудові пенсії (за віком, у випадку 

втрати годувальника, по інвалідності, за вислугу років, пенсії за 

спеціальними пенсійними системами (спеціальні пенсії) та соціальні 

пенсії. 
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Отже, на основі вищезазначеного ми прийшли до висновку, що правова 

основа спеціального пенсійного забезпечення являє собою сукупність 

нормативно-правових актів, положення яких спрямовані на регулювання 

відносин у сфері спеціального пенсійного забезпечення. Правова основа 

спеціального пенсійного забезпечення перебуває у прямій залежності від 

виду систематизації та відповідного закріплення в Конституції України, 

законах, підзаконних актах України, а також регулюється міжнародними 

нормативно-правовими актами. Зважаючи на сучасний стан розвитку 

нормативного матеріалу спеціального пенсійного забезпечення, можна 

зробити висновок про  необхідність його консолідованої систематизації і 

створення єдиного нормативного акта, який би регулював систему 

спеціального пенсійного забезпечення. Ми переконані, що правова основа 

спеціального пенсійного забезпечення в організаційному, правовому і 

соціальному аспектах потребує серйозних змін відповідно до умов 

ринкової економіки. 

 

3.2 Класифікація принципів і гарантій спеціального пенсійного 

забезпечення 

 

Принципом галузевим, у нашому випадку принципом спеціального 

пенсійного забезпечення, буде основоположна ідея, засада, первісна 

позиція, яка притаманна лише одній сфері, галузі діяльності певної 

держави, а саме пенсійному забезпеченню окремих її суб’єктів. 

Слід додати, що для більш глибокого дослідження поняття принципу 

необхідно звернутися до філософії, зокрема філософії права. і 

проаналізувати відповідні позиції. У філософському контексті принцип – 

це метафізична категорія, тобто початок, те що є підставою для існуючого, 

поєднує в мисленні та в дійсності сукупність фактів, а також керівне 

правило [226, с. 763]. Схожої позиції, проте занадто узагальненої та 
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широкої, на нашу думку, дотримується і Г.В. Лейбніц, вказуючи, що 

принцип – «кирпичик в едином здании мира» [227, с. 180]. Цікавим у 

філософському розумінні є і тлумачення даного терміна як «золотого 

правила» в контексті його основоположності [228, с. 99] більш сучасними 

дослідниками. 

На нашу думку, важливим для розкриття теми підрозділу у повній мірі 

доцільно проаналізувати та уточнити поняття принципів права в загальній 

теорії права. В першу чергу, необхідно звернутися до визначення даного 

терміна у тлумачному словнику В.І. Даля, де зазначено, що слово 

«принцип» – це наукове чи моральне начало, підстава, правило, основа, від 

яких не відступають [229, с. 345].  

Варто навести дефініції принципів права соціального захисту як 

засадничих ідей, які визначають суть системи правових норм і спрямовані 

на створення достатнього рівня захисту громадян, що зазнали впливу 

соціальних ризиків [230, с. 24]. Свою наукову позицію з цього приводу 

І.М. Сирота виражає таким чином: «Принципами правового регулювання 

соціального забезпечення є основні ідеї, вихідні начала, положення, які 

відображені у самих правових актах, що регулюють соціальне 

забезпечення. Вони визначають сутність і напрямок розвитку правових 

норм у конкретній сфері суспільних відносин» [201, с. 70].  

Виходячи з даних визначень та аналізу законодавства, слід уточнити й 

термін «принципи спеціального пенсійного забезпечення». Його 

розглядають в якості фундаментальних основ щодо обов’язкового 

матеріального щомісячного надання забезпечення окремим категоріям 

працівників згідно з умовами, зазначеними у спеціальному пенсійному 

законодавстві, яке має здійснюватися за рахунок суспільства 

безпосередньо уповноваженими державними органами. 

Так, на нашу думку, проаналізувавши всі вищенаведені різноманітні 

визначення, необхідно погодитися з викладеними позиціями та 
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узагальнити, що принципи – це керівні ідеї, основоположні засади, що 

визначають реальний зв’язок матеріально-правової норми з конкретними 

правовідносинами, які складаються в житті. Роблячи таке узагальнення, 

слід зауважити, що, незважаючи на схожість позицій філософів та фахових 

науковців, існує і певна відмінність, яка полягає в зумовленості визначення 

поняття з точки зору філософських, загальноправових та конкретних 

спеціально-правових поглядів. Іншими словами, принцип слід відображати 

як певне узагальнення найбільш типового, характерного, загального, того, 

що виражає особливості існування та розвитку суспільства в цілому, 

становить певне «ядро» цілісного системного утворення. 

Надалі в нашому дослідженні поняття «принцип» слід дещо 

конкретизувати, виходячи із специфіки права соціального забезпечення і, 

відповідно, спеціального пенсійного забезпечення як його складової. 

Також, на нашу думку, слід звернути увагу на той факт, що принципи 

спеціального пенсійного забезпечення мало чим відрізняються від 

принципів соціального забезпечення взагалі, різниця полягає хіба що в 

регулюванні відносин, що є специфічними для них. Тому принципи 

забезпечення окремих категорій громадян є похідними від загальних 

принципів галузі. Ось чому обґрунтованим є першочергове визначення 

поняття принципу соціального забезпечення, а вже потім – спеціального 

пенсійного забезпечення. 

Отже, слід виділити визначення принципів права соціального 

захисту як засадничих ідей, які визначають суть системи правових норм і 

спрямовані на створення достатнього рівня захисту громадян, що зазнали 

впливу соціальних ризиків [230, с. 24]. Необхідно відзначити, що дана 

дефініція є досить загальною і лише в певній мірі стосується спеціального 

пенсійного забезпечення. Таким чином, його можна сформулювати у 

такому вигляді: «Принципи права соціального захисту – це основоположні 

та загальноправові начала, які регламентують правові норми забезпечення 
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окремих категорій громадян внаслідок настання певних соціально 

значимих обставин (старість, непрацездатність та ін.)». Існує також багато 

різноманітних позицій вчених та науковців щодо тлумачення поняття 

принципу даної галузі права. К.М. Гусов, наприклад, під принципами 

права соціального забезпечення має на увазі основні ідеї, керівні начала, 

які, з одного боку, характеризують внутрішню єдність даної галузі права, а 

з іншого – вказують на основні тенденції її розвитку [231, с. 72]. Різниться 

з попереднім визначенням думка В.Ш. Шайхатдінова, який зазначає: 

«Принципи права соціального забезпечення – це закріплені в нормах даної 

галузі права керівні основи, що виражають сутність і зміст галузевих норм, 

які регулюють суспільні відносини щодо надання громадянам 

матеріальних благ і послуг із суспільних фондів споживання в 

індивідуальній формі» [232, с. 80].  

Оскільки беззаперечним залишається той факт, що принципи 

спеціального пенсійного забезпечення є похідними від принципів 

соціального забезпечення, необхідно навести декілька позицій вчених 

щодо даного питання. Отже, серед думок науковців потрібно обов’язково 

приділити увагу визначенню принципу спеціального пенсійного 

забезпечення в контексті його місцезнаходження в системі принципів цієї 

підгалузі. Таким принципом є основні начала, вихідні ідеї, що 

характеризують певну групу суспільних відносин, які утворюють єдиний 

правовий інститут у праві соціального забезпечення (у нашому випадку – 

це забезпечення окремих категорій громадян) [135, с. 145]. Цікавої думки 

щодо визначення зазначеного терміна дотримуються у своїх працях і 

російські вчені, зокрема Г.Д. Довженкова, М.Л. Захарова, Е.Г. Тучкова 

[106, с. 81; 233, с. 27-28]. Вони надають більш всеохоплююче та широке 

тлумачення поняття принципу спеціального пенсійного забезпечення як 

основного або вихідного положення, у відповідності до якого 

розвиваються правовідносини у сфері пенсійного забезпечення окремих 
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категорій громадян щодо сплати грошових виплат у випадку втрати 

працездатності у будь-якій формі за рахунок коштів федерального 

бюджету, сформованого на основі загальнообов’язкових внесків громадян. 

На нашу думку, таке трактування є досить обґрунтованим і науково та 

практично визначеним, адже воно відображає всі специфічні особливості 

правового регулювання матеріального забезпечення окремих категорій 

осіб. Звернути увагу слід і на позиції наших вітчизняних науковців, таких 

як І.М. Сирота, Б.І. Сташків, М.Д. Бойко [123, с. 8-12; 29, с. 141-145; 234, с. 

47-59]. Аналізуючи їхні праці, можна виділити єдине загальне визначення. 

З точки зору цих вчених, принципи спеціального пенсійного забезпечення 

– це керівні засади, що регламентують та визначають нарахування 

пенсійного забезпечення (матеріальних виплат) на основі індивідуального 

заробітку, враховуючи певні особливості (наприклад, вид, сферу, характер 

трудової діяльності, тривалість такої діяльності тощо). 

Узагальнюючи зазначені підходи щодо тлумачення терміна 

«принцип спеціального пенсійного забезпечення», слід сформулювати 

визначення, яке, на нашу думку, є «суб’єктивно» правильним. Так, 

принципи спеціального пенсійного забезпечення – керівні засади щодо 

суспільних відносин з обов’язкового, грошового, щомісячного, як правило, 

довічного надання спеціального пенсійного забезпечення окремим 

категоріям осіб у випадках та на умовах, зазначених у спеціальному 

законодавстві, яке має здійснюватися державою та за рахунок суспільства 

з метою забезпечення життя та здоров’я даних категорій осіб на рівні 

соціальних стандартів.  

Наступною категорією, яку, на наше переконання, необхідно 

визначити та обґрунтувати, виступає власне сутність принципів 

спеціального пенсійного забезпечення. Перш за все, в нашому дослідженні 

ми спробуємо розкрити соціальну, політичну, правову та економічну 

сутність принципів даного підвиду соціального забезпечення громадян. 
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Важливим для визначення сутності залишається окреслення завдання, 

мети, значення та ролі принципів досліджуваної теми. 

Таким чином, першою складовою, яку необхідно розглянути, є 

завдання. Поняття «завдання» слід трактувати згідно із тлумачним 

словником української мови як мету, до якої прагнуть, або більш точніше – 

те, що хочуть здійснити [235, с. 224]. На нашу думку, така позиція є 

достатньо обґрунтованою та доцільною. Так, проектуючи дане визначення, 

можна відобразити і поняття «завдання принципів спеціального пенсійного 

забезпечення». Це категорія, яка регламентує цілі і функціональну 

необхідність спеціального забезпечення. 

Виходячи з такого тлумачення, слід виділяти такі завдання 

принципів матеріального та побутового забезпечення окремих категорій 

громадян на пенсії:  

1) забезпечення нормального функціонування системи пенсійного 

забезпечення як в цілому, так і в конкретному її прояві – спеціальному 

пенсійному забезпеченні;  

2) матеріальне та соціально-побутове забезпечення громадян окремої 

категорії (суддів, прокурорів,науковців, депутатів, військовослужбовців та 

ін.) в разі непрацездатності, незалежно від віку, але зважаючи на 

професійні заслуги;  

3) забезпечення прозорості здійснення пенсійного забезпечення 

окремих категорій громадян;  

4) поширення загальноправових принципів у сфері спеціального 

пенсійного забезпечення;  

5) підтримка соціальної справедливості в даній сфері;  

6) сприяння в забезпеченні виконання вимог спеціального 

пенсійного законодавства;  
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7) забезпечення правильної і законної функціональної діяльності 

основного органу, що здійснює як загальне пенсійне забезпечення, так і 

спеціальне, – Пенсійного фонду України;  

8) визначення системи спеціального пенсійного забезпечення як 

підвиду соціального забезпечення населення;  

9) визначення спектра прийомів та засобів законодавчої техніки, які 

використовують при побудові так званих «соціальних» норм у 

спеціальному пенсійному законодавстві;  

10) формування уявлення про метод підгалузі – спеціального 

пенсійного забезпечення окремих категорій громадян;  

11) обумовлення системного відбору ознак та рис, притаманних 

спеціальним пенсіям та іншим виплатам.  

На нашу думку, перелік визначених завдань не є вичерпним, а тому 

можливі певні доповнення, зважаючи на специфіку пенсійних відносин, 

які складаються. Виходячи з наведених завдань, зазначимо, що на їх базі 

потрібно побудувати специфічне визначення принципів спеціального 

пенсійного забезпечення. Отже, це спрямовані на вирішення завдань 

пенсійного права найбільш загальні положення, закріплені у відповідному 

законодавстві, які виражають соціальну обумовленість пенсійних актів, 

визначають структуру та зміст спеціального пенсійного забезпечення, 

відображають його метод, виступають у ролі нормативної основи 

регулювання пенсійно-правових відносин та відображають рівень 

соціальної захищеності.  

Слід відзначити, що для визначення сутності принципів спеціального 

пенсійного забезпечення не менш важливе значення має окреслення мети. 

Мета, в буквальному її розумінні, означає «те, до чого прагнуть» або 

«ціль» [235, с. 451]. Тому, виходячи з цього, необхідно дати власне 

визначення даного терміна в контексті спеціального пенсійного 

забезпечення. Метою такого виду пенсійного забезпечення є задоволення 
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життєво важливих потреб, яке досягається за рахунок періодичних, проте 

регулярних грошових виплат. Обґрунтовуючи дане тлумачення, слід 

звернути увагу на те, що мета матеріального та соціально-побутового 

забезпечення окремих категорій громадян в основному тісно 

взаємопов’язана із метою всього соціального забезпечення. Цю 

особливість можна прослідкувати, виходячи з положень ч. 2 ст. 46 

Конституції України, де зазначено, що пенсійне забезпечення допомагає 

втілювати та забезпечувати відповідний рівень життя громадян [90, ст. 46]. 

На підставі визначення поняття мети можна зробити висновок, що 

пенсійне забезпечення здійснюється відносно певної категорії громадян, 

що отримали право на одержання пенсій, захищається та охороняється 

державними органами і виплачується з відповідних державних фондів. 

Наступною особливістю сутності принципів спеціального пенсійного 

забезпечення є існування специфічних цілей, притаманних лише їм. Так, на 

нашу думку, можна виокремити та відобразити такі основні цілі принципів 

даного пенсійного забезпечення окремих категорій громадян: надання 

пільгового пенсійного забезпечення певним категоріям осіб (наприклад, 

пенсія за вислугу років для службовців органів внутрішніх справ або 

працівників цивільної авіації); захист від втрати постійного матеріального 

забезпечення за настання соціальних ризиків (старості, непрацездатності та 

ін.); забезпечення відповідного співрозмірного рівня пенсій із рівнем 

доходу після завершення трудової функції (наприклад, встановлення 

значно вищих пенсійних виплат працівникам прокуратури при виході на 

пенсію, аніж у звичайних громадян); надання високого рівня захищеності 

зазначеному доходу в майбутньому, тобто захист від знецінення, 

враховуючи інфляційні тенденції (наприклад, існування можливості 

перерахунку пенсій військовослужбовців після виходу на пенсію). 
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Згідно з нашою позицією наведені цілі допомагають оцінити не 

тільки значення соціальної функції держави в цілому, але й у спеціальному 

пенсійному забезпеченні окремих категорій громадян. 

Ще однією особливістю принципів спеціального пенсійного 

забезпечення є, власне, значення такого виду забезпечення. Слід зазначити, 

що значення принципів спеціального пенсійного забезпечення практично 

неможливо переоцінити, виходячи з їх ролі у законотворчій та 

правозастосовній діяльності. Важливим фактом є те, що особливе 

ставлення до правових принципів (в нашому випадку – принципів 

спеціального пенсійного забезпечення) під час розробки законодавчого 

регулювання пенсійних правовідносин дає можливість створити 

ефективний нормативно-правовий акт. На нашу думку, принципи 

спеціального пенсійного забезпечення є дуже важливою категорією 

юриспруденції і точне їх дотримання сприяє кращій реалізації на практиці. 

Виходячи з цього, слід виокремити специфічне значення принципів 

спеціального пенсійного забезпечення. Тобто принцип є основою 

ґрунтування всіх інших елементів правової системи і виступає основним 

орієнтиром для різних правовідносин, у тому числі пенсійних. Його 

основне значення полягає у природі його походження, суть якої 

відображається в тому, що він покладений в основу багатьох правових 

явищ (в тому числі спеціального пенсійного забезпечення). 

Крім того, принципи забезпечення окремих категорій громадян 

визначають сутність і зміст пенсійного захисту, відображають його 

внутрішню систему та побудову, процес його застосування, виступають 

критерієм оцінки забезпечення задля можливості його вдосконалення, 

виступають певною основою для формування пенсійних норм. Також 

значення принципів даного виду пенсійного забезпечення виражається у 

конкретно виділених ознаках, а саме: економіко-політичній обумовленості, 

цілісній предметній визначеності, своєрідній системності, 
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цілеспрямованості та стабільності. На нашу думку, всі вищезазначені 

позиції обґрунтовують у тій чи іншій мірі значення принципів 

спеціального пенсійного забезпечення окремих категорій громадян. 

Охарактеризувавши певні особливості сутності принципів 

спеціального пенсійного забезпечення, слід детально проаналізувати 

поняття «сутність» та його значення. Воно означає сукупність найбільш 

глибоких, стійких якостей предмета (у даному випадку – принципу), що 

визначають його походження, характер і напрями розвитку [133, с. 286]. 

Також необхідним є приведення ще одного визначення, згідно з яким під 

сутністю принципів розуміють ті внутрішні і необхідні, загальні та 

основні, головні і стійкі риси, ознаки та якості правових явищ, єдність та 

обумовленість яких визначають якісну специфіку та закономірності 

розвитку принципів як самостійної субстанції [236, с. 308-310]. На нашу 

думку, слід погодитися з позиціями зазначених науковців і описати 

сутність принципів більш точно. 

Отож, перш за все, необхідно почати із визначення поняття сутності 

принципів спеціального пенсійного забезпечення. В юридичній літературі 

дана категорія вживається у декількох значеннях: по-перше, для історичної 

характеристики будь-якого явища, тобто його оцінки в минулому та 

майбутньому; по-друге, під цим поняттям час від часу розуміють 

економічні, політичні, ідеологічні завдання та явища; по-третє, для 

характеристики кінцевих соціальних результатів, тобто в аспекті тих 

досягнень в соціальних відносинах, які обумовлені реалізацією правових 

норм (і це ми будемо використовувати в нашому дослідженні)  [237, с. 

290]. Враховуючи нашу позицію, слід додати, що особливої уваги в 

сучасних досить складних соціально-економічних умовах заслуговує 

з’ясування соціальної, економічної та політичної сутності принципів 

спеціального пенсійного забезпечення, оскільки вони тлумачаться як засіб 

збереження стабільності в суспільстві, зокрема серед окремих категорій 
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громадян, певний інструмент, за допомогою якого держава впливає на 

людей. На наше переконання, політика пенсійного забезпечення є однією 

із головних елементів соціальної політики держави, включаючи систему її 

принципів, їх сутності та призначення. 

Важливим фактором, внаслідок якого збільшується необхідність 

пенсійного захисту населення, є різке зниження рівня забезпеченості за 

умови втрати працездатності (в нашому випадку – надання пенсійних 

виплат за відповідні професійні заслуги). Втрата основного, а в багатьох 

випадках і єдиного джерела існування, яким є заробіток, ставить 

працівника і його сім’ю у важке матеріальне становище, спричиняє певну 

соціальну незабезпеченість з боку держави. У силу цих та інших обставин 

пенсійне забезпечення (в нашій ситуації – спеціальне пенсійне 

забезпечення) є одним із пріоритетних напрямів соціальної політики 

держави, який, у свою чергу, базується на притаманних лише йому 

принципах. 

Слід зазначити, що принципи пенсійного забезпечення, в тому числі 

і принципи спеціального пенсійного забезпечення, є невід’ємною 

складовою і базисом політики будь-якої країни, яка відповідальна за 

добробут, розвиток та безпеку своїх громадян. Без перебільшення можна 

вважати, що матеріальне та соціально-побутове забезпечення добробуту 

громадян – кінцева мета економічної діяльності держави, а відповідною 

головною метою пенсійного забезпечення є зниження рівня раптової 

незабезпеченості, яка настала. 

Принципи зазначеного виду спеціального пенсійного забезпечення з 

боку держави гарантуються відповідною системою заходів щодо 

матеріального забезпечення громадян пенсійного віку, які можливі  й у 

інших випадках: за вислугу років та за певні професійні здобутки і стаж. 

Даною гарантією виявляється пенсійне страхування як одна із основних 

форм соціального захисту спеціальних верств населення за рахунок сплати 
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ними обов’язкових державних соціальних внесків (виплат). В.Д. Роік та 

деякі інші автори зазначають, що принципи виконують певну стабілізуючу 

роль, яка дозволяє державі через механізм страхування окремих категорій 

працівників забезпечити єдність економічного і соціального відтворення 

на рівні підприємства, галузі та суспільства в цілому [238, с. 24]. 

На думку С.В. Шишкіна, спеціальне пенсійне забезпечення являє 

собою систему інститутів, яка ґрунтується на відповідних принципах, що 

спрямовані на забезпечення мінімалізації наслідків зміни матеріального 

становища працюючих та інших категорій громадян внаслідок настання 

старості, інвалідності, досягнення страхового та трудового стажу, вислуги 

років тощо [239, с. 295]. 

Відносини спеціального пенсійного забезпечення є основною 

складовою соціальної політики держави. Реалізацію державної політики у 

цій сфері здійснює Міністерство соціальної політики України, Пенсійний 

фонд України та недержавні пенсійні фонди, а сам обіг пенсійних коштів 

здійснюється через банківські установи та мережу установ зв’язку. При 

цьому діяльність зазначених органів будується та здійснюється на основі 

принципів спеціального пенсійного забезпечення, які срияють правильній 

функціонально-організаційній роботі даних установ. Слід акцентувати 

увагу на тому, що саме в цьому полягає певна сутність досліджуваних 

принципів, адже завдяки їх ефективній реалізації відбуваються регулярні, 

постійні та, головне, стабільні матеріальні виплати окремим категоріям 

громадян, які виступають суб’єктами спеціального пенсійного 

забезпечення. 

На підставі вищезазначеного можна зродити висновок, що комплекс 

принципів і відповідних механізмів, за допомогою яких здійснюється 

формування фінансових ресурсів та їх розподіл серед спеціальних 

категорій населення (суддів, прокурорів, військовослужбовців, науковців, 

депутатів), складають систему спеціального пенсійного забезпечення. 
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Пенсійна система і пенсійне забезпечення окремих громадян знаходяться 

під впливом пенсійної політики як складової соціальної та фінансово-

економічної політики держави. У цьому контексті принципи спеціального 

пенсійного забезпечення слід трактувати як комплекс фінансових, 

соціально-економічних і організаційно-правових ідей, на базі яких 

держава здійснює через свої інституції в межах наданих їй функцій і 

повноважень з метою підтримки встановлених законом соціальних 

гарантій і стандартів забезпечення окремих категорій громадян за віком, 

вислугою років чи за професійні здобутки у відповідній сфері діяльності. 

Таким чином, соціальна та економічна роль принципів спеціального 

пенсійного забезпечення в сучасному суспільстві виявляється у надійності 

матеріального та соціально-побутового забезпечення, що є основою 

соціальної стабільності держави, а в багатьох випадках також і 

економічної стабільності. Одночасно стан економіки впливає на 

функціонування системи спеціального пенсійного забезпечення. 

На нашу думку, принципи спеціального забезпечення у своїй 

сутності спрямовані на: по-перше, справедливе і ефективне акумулювання 

коштів за рахунок сплати окремими категоріями громадян відповідних 

внесків; по-друге, розподіл фінансових ресурсів, які б забезпечували 

належний матеріальний стан людей, котрі досягли відповідного віку, 

мають трудовий та страховий стаж, відповідні професійні здобутки 

(останній приклад більше підходить до спеціального пенсійного 

забезпечення за вислугу років у державних службовців) або для них 

настали певні соціальні ризики. З цього фактично випливає, що принципи 

також відіграють не менш важливу роль і у формуванні політики держави 

у сфері спеціального пенсійного забезпечення, допомагають здійснювати 

такі функції, як забезпечення формування фінансових ресурсів для 

пенсійного забезпечення окремих зазначених категорій громадян, 

реалізація заходів і програм, безпосередньо спрямованих на забезпечення 
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функціонування спеціального пенсійного забезпечення в цілому; 

регулювання прав та обов’язків суб’єктів спеціального пенсійного 

забезпечення, здійснення інших соціально-економічних заходів 

(забезпечення доступності інформації, перерахунок пенсій тощо) [240, с. 

422]. 

Виходячи з вищевикладеного, слід акцентувати увагу на важливому 

значенні та ролі принципів спеціального забезпечення для функціонування 

як самої пенсійної системи забезпечення окремих категорій громадян, так і 

діяльності органів, які його здійснюють та виконують. 

Наступним аспектом, який більш детально слід охарактеризувати, є 

економічна сутність. Для кращого розуміння зазначеної категорії, на нашу 

думку, необхідно наголосити на тому, що основною формою спеціального 

пенсійного забезпечення є пенсія. Пенсія як вид матеріального 

забезпечення в більш широкому контексті соціального захисту –  досить 

складне фінансове і соціальне поняття, яке допускає різні трактування. 

Слід запропонувати таке визначення поняття «пенсія» в контексті 

спеціального пенсійного забезпечення: «Пенсія – це гарантована регулярна 

грошова виплата, яка визначена на основі трудового/страхового стажу та 

сплачених загальнообов’язкових державних соціальних внесків для 

забезпечення осіб у разі настання соціальних ризиків, притаманних лише 

цьому підвиду соціального забезпечення, на рівні, не нижчому за 

встановлені соціальні стандарти для таких видів праці» [241, с. 213]. 

Характеристика даного поняття є обов’язковою для формування загальних 

уявлень про економічну сутність принципів пенсійного забезпечення. 

Таким чином, економічною сутністю принципів спеціального пенсійного 

забезпечення є регулювання даними загальноприйнятими ідеями пенсійно-

правових відносин, що виникають між державою та спеціальними 

категоріями громадян у ході виплати наведеної вище категорії пенсій, 

тобто матеріальних виплат у грошовому еквіваленті. 
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Отже, сутність принципів спеціального пенсійного забезпечення 

проявляється у наступних аспектах:  

1) по-перше, враховуються завдання вказаних принципів, що 

покликані забезпечувати нормальне функціонування як системи 

пенсійного забезпечення, так і її конкретного прояву – спеціального 

пенсійного забезпечення;  

2) по-друге, сутність визначається з урахуванням специфічної мети, 

що полягає у пенсійному забезпеченні певної категорії громадян, які 

отримали право на пенсій, котрі, відповідно, захищаються та охороняються 

державними органами і виплачуються з відповідних державних фондів;  

3) по-третє, враховуються відповідні цілі, що допомагають 

визначити не тільки соціальне призначення держави в цілому, але й 

спеціальне пенсійне забезпечення окремих категорій громадян зокрема;  

4) по-четверте, важливою категорію є, власне, значення принципів 

спеціального пенсійного забезпечення, що фактично сприяє кращій 

реалізації даних принципів на практиці.  

Проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що політика 

стосовно виконання спеціального пенсійного забезпечення є важливою 

складовою державної соціальної політики і залишається одним з 

пріоритетних напрямів діяльності держави. Відповідно, така політика 

обов’язково має ґрунтуватися на спеціалізованих принципах, притаманних 

лише їй. На нашу думку, сутність принципів спеціального пенсійного 

забезпечення полягає в тому, що основоположні та загальноправові начала 

регламентують правові норми забезпечення окремих категорій громадян 

внаслідок настання певних соціально значимих обставин (старість, 

непрацездатність та ін.)  

Таким чином, на підставі зазначених особливостей була визначена 

сутність принципів спеціального пенсійного забезпечення у соціальному, 

економічному та політичному аспекті. З’ясування сутності принципів 
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спеціального пенсійного забезпечення, беззаперечно, допоможе 

ввстановити значення спеціального пенсійного забезпечення окремих 

категорій громадян у цілому. 

Перш ніж почати розглядати принципи спеціального пенсійного 

забезпечення, потрібно з’ясувати, що ж являє собою система принципів 

спеціального пенсійного забезпечення. 

Взагалі, під системою принципів у будь-якій галузі права розуміють 

функціональну систему, яка спрямована на досягнення певного результату, 

що являє собою виховний та розвивальний ефект [135, с. 71]. 

Інше визначення дає С.В. Потапенко, який під системою принципів 

розуміє сукупність принципів, які мають ієрархічну будову, перебувають у 

тісному зв’язку між собою та спрямовані на досягнення відповідного 

результату [242, с. 405]. 

Також у теорії права трактують систему принципів як множину 

взаємопов’язаних принципів, які служать керівними началами та ідеями 

для прогресивного розвитку відповідної галузі [135, с. 77]. 

Ми погоджуємося з думками авторів щодо визначення поняття 

системи принципів, проте наведемо власне визначення, яке, на нашу 

думку, є найбільш зрозумілим та найповніше його розкриває. Під 

системою принципів ми розуміємо певну структуровану систему 

принципів, які мають чіткі цілі, пов’язані між собою, знаходяться в 

певному порядку та спрямовані на досягнення чогось головного, 

важливого й суттєвого. 

Ми не знайшли в юридичній літературі поняття системи принципів 

спеціального пенсійного забезпечення, тому на основі проаналізованого 

матеріалу дамо власне визначення цього поняття. Так, система принципів 

спеціального пенсійного забезпечення – це певна сукупність 

взаємообумовлених та взаємозалежних принципів, які являють собою 
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керівні ідеї та основи, направлені на врегулювання суспільних відносин, 

які виникають у сфері спеціального пенсійного забезпечення. 

Виходячи із класифікації, наведеної вище, слід відобразити систему 

принципів права соціального захисту, а саме його підвиду – права 

спеціального пенсійного забезпечення. 

І. Загальногалузеві принципи. 

1. Принцип верховенства права. 

Верховенство права Конституційний Суд України трактує як панування 

ідеї права в суспільстві [243, 244, с. 341]. Держава ж, яка не повинна мати 

власного, часткового інтересу, відмінного від суспільного, має втілювати 

ідею права в закони. Вони повинні бути змістовно наповнені такими 

цінностями, як справедливість, рівність, свобода, що є смисловими 

характеристиками права, виражають ідею права. 

Отже, на підставі вищезазначеного, слід зробити висновок, що принцип 

верховенства права спеціального пенсійного забезпечення проявляється у 

відсутності суперечностей між Конституцією України та законами (в 

нашому випадку – окремим законодавством щодо спеціального пенсійного 

забезпечення відповідних категорій громадян), а також виключенні факту 

невідповідностей підзаконних актів поточному законодавству. 

2. Принцип справедливості. Насамперед, необхідно сформувати поняття 

даного принципу. Відповідно, принцип справедливості означає, що право 

виступає як міра справедливості, як морально-правова віддача вкладеного 

та отриманого в усіх сферах життєдіяльності людини та їх правового 

забезпечення [133, с. 250-254].  

Справедливість полягає у наявності факультативних пенсійних виплат 

спеціальним категоріям громадян, які, насамперед, повинні забезпечити 

незалежність їх професійної діяльності, а також відзначити значимий 

внесок у прогрес певної галузі України.  
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3. Принцип рівності. Він обґрунтовується статтею 24 Конституції України, 

якою передбачено, що громадяни мають рівні конституційні права і 

свободи та є рівними перед законом і не може бути привілеїв чи обмежень 

за будь-якими ознаками [90, ст. 24].  

Принцип рівності у спеціальному пенсійному забезпеченні, так як і в 

загальному пенсійному забезпеченні, відіграє одну з найважливіших 

ролей, гарантуючи соціальне забезпечення особам після виходу на пенсію. 

Щоправда, крім позитивної динаміки застосування даного принципу на 

практиці, існує ряд проблем, які необхідно вирішувати.  

ІІ. Галузеві та підгалузеві принципи пенсійного забезпечення. 

1. Принцип загальнообов’язковості пенсійного забезпечення. 

Керуючись Конституцією України, зокрема ст. 46, та спеціальним 

законодавством, слід зробити висновок про наявність у кожного 

громадянина (включаючи окремі категорії громадян) права на пенсію. 

Окремо зазначається коло осіб, які мають право на отримання 

спеціального пенсійного забезпечення. 

Вітчизняне законодавство не встановлює ніяких дискримінаційних 

обмежень (за винятком окремих випадків) на отримання того чи іншого 

виду пенсійного забезпечення за ознаками раси, статі, політичних, 

релігійних чи інших переконань, етнічного чи соціального походження, 

майнового стану [90, ст. 24]. По суті, таким способом наша правова 

система здійснює гарантування реального права громадянина на пенсійні 

виплати. 

Слід зазначити, що загальнообов’язковість пенсійного забезпечення 

проявляється також у наданні окремим категоріям громадян, незалежно від 

причин (віку, хвороби, каліцтва чи захворювання), грошового 

(матеріального) забезпечення в разі повної або часткової втрати 

працездатності особи. Проте, поряд із сказаним, існує ряд специфічних 

умов (певних вимог), необхідних для отримання спеціального пенсійного 
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забезпечення. На підтвердження цьому існує ряд конкретних прикладів. 

Так, у Законі України «Про державну службу» пенсійне забезпечення 

надається відповідним суб’єктам лише за наявності відповідного віку, 

страхового стажу та стажу роботи на посадах, віднесених до категорії 

державних службовців. Також у даному нормативно-правовому акті існує 

певна суперечність: трохи вище ми зазначали про загальність пенсійного 

забезпечення, незалежно від будь-яких причин (в законі є така причина – 

це інвалідність), проте задля отримання такого виду пенсії слід мати 

страховий стаж не менше 10 років. Фактично таке формулювання в ЗУ 

«Про державну службу» перешкоджає отриманню виплат спеціальних 

пенсій по інвалідності особам, які не мають страхового стажу. 

 Друга частина даного підгалузевого принципу передбачає доступність 

права на пенсію, враховуючи конкретні обставини, які складаються. В 

якості прикладу можна навести трудовий стаж, який необхідний як для 

отримання пенсійного забезпечення як за віком, так і за вислугою років (як 

у працівників прокуратури та слідчих, військовослужбовців). 

На наше переконання, даний принцип є одним із найважливіших у системі 

принципів спеціального пенсійного забезпечення, оскільки дозволяє 

окремим категоріям громадян реалізувати своє право на отримання 

пенсійних виплат в обов’язковому порядку, хоч і з чітким переліком 

вимог. 

2. Принцип загальнообов’язкового соціального страхування або 

сплати страхових внесків на обов’язкове державне пенсійне забезпечення. 

Порівнюючи страхові внески з податковими платежами, можна 

прослідкувати одну, але дуже важливу відмінність: внески мають швидше 

компенсаційну природу, аніж фіскальну. Також законодавець закріплює 

поняття мінімального страхового внеску, що не є характерним для 

переважної більшості платежів податкового характеру [245, с. 515].  
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На нашу думку, з визначення відмінностей податкових платежів та 

страхових внесків прослідковується з боку держави певний механізм збору 

на обов’язкове пенсійне страхування, завдяки якому здійснюється 

задоволення однієї з умов повноцінної життєдіяльності, – пенсійного 

забезпечення громадян. Таким чином, держава гарантує одержання 

мінімальної пенсії у будь-якому разі. При цьому розміри страхових внесків 

на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування передбачаються у 

ст. 4 Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне 

страхування» [48, ст. 4]. А систему ставок диференційовано залежно від 

типу платника й операцій або характеру діяльності, яку він здійснює. Слід 

зауважити, що платником страхових внесків обов’язкового державного 

страхування є й окремі категорії громадян як суб’єкти спеціального 

пенсійного забезпечення. 

3. Принцип багатоманітності видів спеціального пенсійного 

забезпечення (за віком, по інвалідності, в разі втрати годувальника і за 

вислугу років) [184, ст. 12-42; ст. 50-1]. 

4. Принцип надання спеціального пенсійного забезпечення, як 

правило, довічно у грошовій формі шляхом щомісячних виплат, що не 

оподатковуються [50, ст. 57]. 

5. Принцип права вибору спеціальних пенсійних виплат та 

об’єднання пенсійного забезпечення з іншими соціальними виплатами [29, 

с. 144-145]. Реальним прикладом реалізації даного принципу є одночасне 

отримання пенсії по інвалідності та надбавок, доплат додатково. У ст. 24 

Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 

служби, та деяких інших осіб» зазначається можливість надбавок та 

відповідної допомоги до пенсії з урахуванням специфічних умов: в разі 

наявності непрацездатних членів сім’ї; за особливі заслуги перед 

Батьківщиною; по інвалідності внаслідок Чорнобильської катастрофи.  
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Узагальнюючи вищевикладене, слід відзначити, що в разі наявності вибору 

пенсії у відповідності до українського законодавства, суб’єкт повинен 

обрати лише один варіант виплат пенсійного забезпечення. Крім того, 

існує також можливість надбавок до пенсійних виплат задля поліпшення 

життєвого рівня особи. 

6. Принцип здійснення спеціального пенсійного забезпечення за 

рахунок державних коштів. Економічною основою всієї системи 

пенсійного забезпечення є Пенсійний фонд України, з яким пов’язаний 

зазначений підгалузевий принцип. Відповідно до ст. 10 Закону України 

«Про пенсійне забезпечення» пенсійне забезпечення здійснюється 

органами Пенсійного фонду України. 

Важливу роль відіграє особливий статус Пенсійного фонду України як 

центрального органу виконавчої гілки влади, діяльність котрого 

координується та спрямовується Кабінетом Міністрів України 

безпосередньо через Міністра соціальної політики, що дозволяє 

акумулювати кошти для їх цільового використання. Джерелами доходної 

частини даного владного органу є: обов’язкові внески на пенсійне 

страхування підприємств та громадян; інвестиційний дохід; кошти 

Державного бюджету та цільових фондів, що перераховуються до 

Пенсійного фонду; суми від фінансових санкцій за порушення 

встановленого порядку нарахування, обчислення і сплати страхових 

внесків та використання коштів Пенсійного фонду, а також суми 

адміністративних стягнень; благодійні внески підприємств, організацій, 

установ, населення. Основною метою Пенсійного фонду України є цільове 

«витрачання» коштів Фонду на сплату пенсій. Слід зазначити, що за 

рахунок названого Фонду здійснюється забезпечення трудових та 

соціальних пенсій у всіх сферах праці. 

7. Принцип солідарності поколінь та паритетності у спеціальному 

пенсійному забезпеченні [223, с. 54-55]. Таким чином, таке матеріальне 
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забезпечення є, по суті, пенсійними коштами. А їх накопиченням для 

сьогоднішніх пенсіонерів займаються ті особи, що зараз продовжують 

працювати. В науці дані відносини, що склалися, називають своєрідним 

«договором поколінь: молодих – літнім». Проте даний зв’язок поколінь є 

лише частинкою підгалузевого принципу, а іншу його ланку, на нашу 

думку, складає перерозподіл коштів між галузями економіки та 

відповідними регіонами. Паритетність, у свою чергу, передбачає 

пропорційне фінансування бюджету Пенсійного фонду України за рахунок 

наповнення його страховими внесками працюючих та їх роботодавців. 

З нашої точки зору, дані складові досліджуваного принципу дозволяють 

правильно працювати усій пенсійній системі України, не нівелюючи 

притаманних їй принципів. Фактично за рахунок даних керівних начал 

наповнюється бюджет Пенсійного фонду України.  

 8. Принцип індексації розміру спеціальних пенсій відповідно до зростання 

споживчих цін. Для кращого розуміння принципу необхідно окреслити 

вказане поняття. Отже, індексація грошових доходів населення – 

встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України 

механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість 

частково або повністю відшкодувати подорожчання споживчих товарів і 

послуг [246, ст. 1]. Слід відмітити, що перерахунок (індексація) на сьогодні 

здійснюється з урахуванням двох умов: перерахунок раніше призначених 

пенсій відбувається у разі підвищення розміру заробітної плати 

працюючим державним службовцям або у зв’язку із зміною мінімальної 

заробітної плати, виходячи з суми заробітної плати. 

Індексація пенсійних виплат проводиться автоматично, що, на нашу 

думку, дозволяє отримати вчасне матеріальне забезпечення, яке відповідає 

умовам та рівню життя на момент виплати. Хоча також існують труднощі, 

наприклад, відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» для індексації пенсії необхідно подати заяву про перерахунок 
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пенсійних виплат до спеціального виконавчого органу влади [186, ст. 24]. 

Враховуючи ситуацію, ми можемо відзначити, що така ускладнена 

процедура не є доцільною і не відповідає стану економіки та цін. 

Зважаючи на це, видається за правильне зробити однакову законодавчу 

процедуру індексації для окремих категорій громадян, що мають право на 

спеціальне пенсійне забезпечення. 

Отже, основу системи принципів спеціального пенсійного забезпечення 

складають такі елементи: 1) принцип загальності та доступності умов 

реалізації права на отримання спеціальної пенсії (полягає у визначенні 

кола осіб, що мають право на отримання спеціальної пенсії без 

дискримінаційних обмежень та специфічних причин); 2) принцип 

загальнообов’язкового соціального страхування або сплати страхових 

внесків на обов’язкове державне пенсійне забезпечення (принцип, що 

створений для нормального функціонування накопичувальної системи 

пенсійного забезпечення); 3) принцип багатоманітності видів спеціального 

пенсійного забезпечення (вказує на можливість отримання різних видів 

пенсій, зважаючи на відповідні факти і обставини: пенсії за віком, по 

інвалідності, за вислугу років, у зв’язку із втратою годувальника); 

4) принцип надання спеціального пенсійного забезпечення, як правило, 

довічно у грошовій формі шляхом щомісячних виплат, що не 

оподатковуються (означає постійну матеріальну підтримку особи, яка 

вийшла на пенсію, для нормального проживання у суспільстві); 5) принцип 

права вибору спеціальних пенсійних виплат та об’єднання пенсійного 

забезпечення з іншими соціальними виплатами (полягає у можливості 

вільного вибору системи спеціального пенсійного забезпечення та 

отримання додаткових надбавок у зв’язку з переліченими у законодавстві 

обставинами); 6) принцип здійснення спеціального пенсійного 

забезпечення за рахунок державних коштів, що формуються у відповідних 

фондах (вказує на функціонування та діяльність спеціального органу 
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державної влади, а також на джерела формування коштів для фондів 

пенсійного забезпечення); 7) принцип солідарності поколінь та 

паритетності у спеціальному пенсійному забезпеченні (полягає у 

налагодженні «зв’язку» між працюючими особами і нинішніми 

пенсіонерами); 8) принцип індексації розміру спеціальних пенсій 

відповідно до зростання споживчих цін (полягає у можливості 

перерахунку пенсій, зважаючи на соціально-суспільні ризик (підвищення 

заробітної плати у працюючих та ріст цін на споживчому ринку). 

Таким чином, із вищезазначеного  випливає, що система принципів 

спеціального пенсійного забезпечення гарантує стабільність та 

періодичність грошових виплат окремим категоріям осіб (суддям, 

прокурорам, працівникам освіти, військовослужбовцям та ін.) на рівні 

соціальних стандартів. Проте не слід забувати, що як система спеціального 

пенсійного забезпечення, так і спеціальне пенсійне законодавство мають 

активну та динамічну тенденцію до  зміни. Тому, беззаперечно, система 

принципів спеціального пенсійного забезпечення може певним чином 

еволюціонувати, трансформуватися, удосконалитися і вийти на більш 

однозначний, точний та якісний вияв і зміст. Відповідно, сформульована в 

досліджуваній роботі система принципів спеціального пенсійного 

забезпечення являє собою певне поєднання, симбіоз багатьох думок 

науковців і нашого глибинного аналізу. 

У ст. 46 Конституції України сказано, що громадяни України мають 

право на соціальний захист, який включає право на їх забезпечення у 

випадку часткової, тимчасової чи повної втрати працездатності, безробіття 

за обставин, які від них не залежали, втрати годувальника. 

У процесі розвитку суспільних відносин посилюється проблема 

уніфікації соціальних прав людини, їх обсягу та змісту, що в результаті 

призвело до того, що держава, яка виступає в ролі головного суб’єкта 

гарантій прав людини, вимушена встановлювати спеціальні нормативи та 
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механізми забезпечення таких прав. Діяльність нашої держави у сфері 

спеціального пенсійного забезпечення направлена на запровадження 

відповідних норм регулювання розподілу фінансових ресурсів, підвищення 

рівня задоволення потреб населення пенсійного віку та його окремих груп. 

Диференційована пенсійна політика, яка сьогодні проводиться щодо 

різних груп населення, не заперечує існування деяких гарантованих 

державою загальних показників їх соціальної захищеності. 

Розглядаючи питання спеціального пенсійного забезпечення, 

зокрема державних службовців, слід зазначити, що законодавством 

регламентується оплата праці державних службовців, виплата пенсій та 

інші соціальні гарантії, проте лише останніми не обмежується коло 

гарантій, що мають місце у сфері пенсійних правовідносин державних 

службовців. Крім того, саме гарантії є стимулом, рушійною силою та 

мотиваційним засобом для підвищення якості та ефективності, 

модернізації та вдосконалення публічної служби в цілому, оскільки, як 

влучно підкреслюють Є.В. Охотський та Г.В. Ігнатов, «обов’язки і права 

державного службовця лише тоді мають соціальний сенс та значущість, 

якщо вони забезпечені правовими та економічними гарантіями» [247, с. 

476-477]. Цілком закономірним є й той факт, що навіть закріплене законом 

право громадянина не має належної сили без відповідного підґрунтя – 

реальних гарантій його реалізації [247, с. 476-477].  

Досліджуючи цю проблематику, ми зіткнулися з відсутністю єдиної 

думки як щодо сутності терміна «гарантія», так і стосовно класифікації 

наявних в українському правовому полі гарантій. Наприклад, згідно з 

тлумачним словником, під терміном «гарантія» (з франц. garantie – 

забезпечення, запорука) мається на увазі порука, забезпечення чи умови, 

що забезпечують успіх чого-небудь [248, с. 29]. Відповідно, дієслово 

«гарантувати» означає взяти на себе відповідальність або надати обіцянку 

[249, с. 49]. Крім того, на думку О.В. Міцкевича, гарантії – це засоби, за 
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допомогою яких здійснюється забезпечення чого-небудь або кого-небудь 

[250, с. 280]. Останнє визначення розширює та розвиває П.М. Рабінович, 

наголошуючи, що гарантіями є «засоби, за допомогою яких втілюється, 

охороняється, а у випадках порушення відновлюється режим законності». 

Проте подібний підхід до розгляду сутності гарантій характеризує останні 

лише у вузькому значенні. Слід зазначити, що більш глибоким за змістом є 

запропоноване С.С. Алексєєвим тлумачення гарантій, під якими автор 

розуміє «умови та особливі юридичні механізми, покликані забезпечити 

фактичну реалізацію законоположень» [251, с. 135]. Цю думку розділяли й 

інші вчені радянського періоду, зокрема О.П. Таранов та  І.О. Тимченко 

[252, с. 43], І.М. Погрібний та А.М. Шульга, на переконання яких 

гарантіями є система соціальних умов і спеціальних засобів, за допомогою 

яких здійснюється життя в суспільстві [253, с. 128]. Водночас, на відміну 

від попередників, М.В. Вітрук та О.І. Лепешкін наголошують на тому, що 

об’єктивні й суб’єктивні фактори характеризуються достатньою 

різноманітністю, виражаючись в умовах, засобах, способах і методах 

забезпечення процесу реалізації прав суб’єктів правовідносин [254, с. 29; 

255, с. 261].  

Очевидним є незаперечне значення гарантій спеціального пенсійного 

забезпечення, зокрема у сфері публічної служби. О.Ю. Оболенський 

підкреслює, що саме гарантії службової діяльності працівників 

забезпечують якісне виконання державними службовцями посадових 

обов’язків, реалізацію наданих їм законних прав, дотримання 

правообмежень [256, с. 200].  

Досліджуючи питання гарантій спеціального пенсійного 

забезпечення, важливо знати, що означає поняття «державні соціальні 

гарантії» та яку роль воно відіграє в державній соціальній політиці. 

Вчений В.І. Грушко розуміє під соціальними гарантіями зобов’язання 
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суспільства перед його членами стосовно суспільно нормального рівня 

задоволення їхніх головних потреб [102, с. 9]. 

А.А. Задоя та Ю.Е. Петруня під соціальними гарантіями мають на 

увазі обов’язок держави перед суспільством щодо формування доходів 

останніх, а також умов отримання деяких послуг чи товарів [257, с. 118]. 

Ю.Л. Бєлоусов вважає, що повинна існувати науково обґрунтована система 

соціальних гарантій, яка би створила рівні можливості для всебічного та 

загального розвитку суспільства, забезпечила гідний рівень життя 

непрацездатним громадянам та допомогла населенню пережити негативні 

наслідки зародження та розвитку ринкових відносин [258, с. 87]. 

Соціально-правове зобов’язання держави як головного гаранта 

соціальних прав людини передбачене в Законі України «Про державні 

соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» [49, ст. 1]. У Законі 

сказано, що держава гарантує забезпечення головних потреб громадян 

відповідно до встановлених законом державних соціальних нормативів.  

Відповідно до цього Закону державні соціальні гарантії передбачені 

чинним законодавством. Їх суть полягає в наступному: розміри оплати 

праці, пенсії, доходи громадян, соціальні допомоги, інші соціальні виплати 

повинні гарантувати гідний рівень життя, що не є нижчим від 

мінімального прожиткового [49, ст. 2]. 

У фінансовому аспекті соціальні гарантії є системою відносин, які 

існують між державою та громадянами у розподілі наявних ресурсів для 

задоволення головних потреб, яка сприяє добробуту населення у 

відповідності з мінімальним рівнем в умовах обмеженої ефективності 

виробництва та гарантує соціальну стабільність у суспільстві [230, с. 90]. 

Таким чином, у юридичній літературі соціальні гарантії визначають 

як забезпечене державою право людини на гідний рівень життя, який 

передбачає підтримання добробуту та здоров’я кожної людини і її сім’ї та 

право на соціальне забезпечення. 
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Належний рівень економічних і соціальних гарантій, зокрема оплати 

праці, соціального та пенсійного забезпечення, є запорукою підвищення 

ефективності праці посадовців, посилення привабливого іміджу державної 

служби, а значить, і країни в цілому. Як вважає О.Ю. Оболенський, 

«гарантії для державного службовця – це встановлені в законодавстві 

основні положення, що характеризують соціально-правовий аспект статусу 

державного службовця, до яких належать нормативно визначені заходи 

економічного, соціального, організаційного та правового характеру, 

спрямовані на забезпечення реалізації загальних прав і обов’язків 

державного службовця та ефективного виконання посадових 

повноважень» [256, с. 201].  

Цілком закономірно, що базою гарантій права на пенсію державних 

службовців є Основний Закон країни – Конституція України [90, ст. 46]. 

Зазначимо й те, що це право гарантується загальнообов’язковим 

державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків, а 

також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення. 

У цьому аспекті важливу роль відіграють, зокрема, такі джерела, як 

Конвенція МОП № 102 про мінімальні норми соціального забезпечення від 

25.04.1955, Конвенція МОП № 157 про встановлення міжнародної системи 

збереження прав у галузі соціального забезпечення від 21.06.1982, 

Європейський кодекс соціального забезпечення від 16.04.1964 № ETS 48, 

Європейська соціальна хартія від 03.05.1996 № ETS 163 та ін. 

Попри вичерпний перелік міжнародних нормативних актів, що 

регламентують досліджуване питання, гарантії права на пенсію державних 

службовців, виходячи із специфіки останніх, регламентуються обмеженою 

кількістю джерел права – законами українського законодавства, згідно з 

якими регулюються правові відносини державних службовців із 

пенсійного забезпечення, а саме: Законом України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 
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1058-IV [50] та Законом України «Про державну службу» від 16.12.1993 № 

3723-XII [185]. Останнім нормативно-правовим актом установлені пільгові 

умови набуття права на пенсію державними службовцями. тобто у вищих 

розмірах, ніж це передбачено для інших категорій громадян пенсійного 

віку (економічні гарантії). Крім того, пенсійні правовідносини державних 

службовців гарантуються нормами права, що містяться у спеціальних 

законах, які охоплюють сферу державної служби.  До них, зокрема, 

належать: Закон України «Про прокуратуру України», Закон України «Про 

Національну поліцію», Закон України «Про оперативно-розшукову 

діяльність» та ін. 

Також з метою приведення системи судочинства до міжнародних 

стандартів та підвищення ролі суду і статусу судді в суспільстві Верховна 

Рада України прийняла нову редакцію Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів».  

Крім зазначених змін, Законом були також детальніше 

регламентовані окремі гарантії для суддівського корпусу. Проте, хоч на 

практиці прийняття цього Закону стало важливим кроком для зміцнення 

правових гарантій та статусу суддів, але існує багато прогалин у 

правовому регулюванні соціального та пенсійного забезпечення суддів. 

Надання судді права вибирати між щомісячним довічним забезпеченням та 

отриманням пенсії на загальних підставах продиктовано, в першу чергу, 

нестабільністю сучасної пенсійної системи, тому що не можна з 

впевненістю сказати, що розмір щорічного довічного утримання суддів, 

відповідно до середнього розміру пенсії, у відсотковому співвідношенні і в 

майбутньому буде мати серйозну перевагу [185]. 

Відповідно до зазначеного Закону довічне щомісячне грошове 

утримання судді є формою соціального забезпечення, мета якого полягає в 

забезпеченні гідного життєвого рівня суддів та передбачає щомісячну, 

звільнену від сплати податків, грошову виплату, яка забезпечує їх 
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відповідне утримання. Особливістю такого грошового утримання є його 

правове регулювання, яке визначається Конституцією України, Законом 

України «Про судоустрій і статус суддів» та іншими нормативними актами 

України.  

Щомісячне довічне грошове утримання виплачується судді у 

відставці в розмірі 50 відсотків суддівської винагороди судді, який працює 

на відповідній посаді. За кожний повний рік роботи на посаді судді понад 

20 років розмір щомісячного довічного грошового утримання збільшується 

на два відсотки грошового утримання судді [165]. 

На основі сказаного до гарантій суддівського корпусу ми віднесли 

такі:  1) пенсійне забезпечення суддів на загальних підставах, враховуючи 

надання пенсії достроково, коли суддя набуває цього статусу у відставці; 

2) спеціальне забезпечення суддів, в основі якого лежить щомісячне 

довічне утримання судді. 

Як уже було зазначено раніше, ключовим законом у сфері 

спеціального пенсійного забезпечення є Закон України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 

1058-IV, ст. 113 якого визначаються гарантії прав і законних інтересів 

застрахованих осіб. Держава створює умови для функціонування системи 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування і гарантує 

дотримання законодавства з метою захисту майнових та інших прав і 

законних інтересів осіб стосовно здійснення пенсійних виплат та їхніх 

пенсійних активів, що обліковуються на накопичувальних пенсійних 

рахунках [50]. Крім того, в разі виникнення дефіциту коштів Пенсійного 

фонду для фінансування виплати пенсій у солідарній системі 

(перевищення видатків над доходами, зокрема з урахуванням резерву 

коштів Пенсійного фонду) з огляду на забезпечення виплати пенсій такий 

дефіцит покривається за рахунок коштів Державного бюджету України. 

Відзначмо й те, що у випадку недостатності виділених із Державного 
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бюджету України коштів за бюджетними програмами, пов’язаних з 

розмежуванням джерел виплати пенсій між Державним бюджетом України 

та Пенсійним фондом, пенсії, визначені законодавством для відповідних 

категорій громадян, виплачуються у повному обсязі за рахунок власних 

надходжень Пенсійного фонду [50, ст. 14].  

Важливою є гарантія права на пенсію державних службовців, а саме 

на проведення актуальних розрахунків, тобто фінансового аналізу коротко- 

і довгострокових наслідків функціонування системи 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, що містить 

прогноз фінансових потоків, оцінювання фінансових зобов’язань, 

довгостроковий прогноз стану і стабільності системи. Важлива гарантія 

права на пенсію державних службовців виражається, зокрема, у 

встановленому державою порядку регулювання та нагляду в цій сфері 

правовідносин. Відповідно до ст. 103 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» державне 

регулювання та нагляд у цій галузі здійснюється з метою проведення 

єдиної та ефективної державної політики та забезпечення реалізації прав 

громадян на пенсію, а також створення умов для ефективного 

функціонування та розвитку системи загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування з адаптацією до міжнародних норм [50, ст. 103]. 

Наступною гарантією права на пенсію державних службовців, тісно 

пов’язаною з наведеною вище, є встановлена державою відповідальність 

суб’єктів пенсійних правовідносин. Доцільно наголосити на тому, що 

законність у пенсійних правовідносинах гарантується й тим, що виконавчі 

органи Пенсійного фонду мають право накладати на посадових осіб, які 

вчинили правопорушення, адміністративні стягнення в разі: 1) 

приховування (заниження) суми заробітної плати, на яку нараховуються 

страхові внески; 2) порушення встановленого порядку нарахування, 

обчислення та строків сплати страхових внесків; 3) неподання відомостей 
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про обставини, що спричиняють зміни юридичного статусу 

страхувальника, та ін. [50, ст. 106].  

Першою гарантією є встановлена українським законодавством 

мінімальна пенсія, яка ніяк не пов’язана із заробітком всіх категорій 

громадян України. Розмір мінімальної пенсії за віком з 05 листопада 1991 

року призначається відповідно до Закону України «Про пенсійне 

забезпечення». У ч. 3 ст. 19 цього Закону сказано, що мінімальний розмір 

пенсії за віком передбачений в розмірі мінімального прожиткового 

мінімуму (споживчого бюджету) [36, ст. 19].  

Друга гарантія – це прожитковий мінімум. Така гарантія 

встановлюється на основі двох груп протилежних чинників: економічних 

можливостей суспільства та соціальних потреб суспільства. Так, на думку 

В.Д. Понікарова, прожитковий мінімум являє собою вартісну величину, 

яка покликана забезпечувати нормальне функціонування організму 

людини, його здоров’я, набір продуктів харчування та мінімальний набір 

послуг, які потрібні для задоволення головних потреб людини [259, с. 5].  

Наступною гарантією у сфері спеціального пенсійного забезпечення 

є мінімальна заробітна плата, під якою О.М. Пищуліна розуміє 

встановлений та зафіксований на законодавчому рівні розмір заробітної 

плати, за нижні межі якого не можуть здійснюватися місячні та погодинні 

норми оплати праці. Вона є однією із перших соціальних гарантій, які були 

затверджені в Україні [260, с. 134].  

Підвищення зарплати та пенсії відповідно до інфляції на 10% 

пропонує Міжнародний валютний фонд, голова якого закликає 

українських політиків проводити ефективну економічну політику, щоб 

остання не спричинила інфляцію в Україні [261]. 

Пенсійний вік є четвертою гарантією у сфері спеціального 

пенсійного забезпечення.  
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В Україні пенсійний вік є нижчим, ніж в деяких країнах Європи та 

світу, які провели спеціальні пенсійні реформи, тому в Україні ще й досі 

тривають різні дискусії з цього приводу. В основі кожної пенсійної 

системи має лежати принцип: хто сплачує однакові внески, той і повинен 

отримувати такі ж пенсії. Через це серйозним питанням пенсійного 

забезпечення сьогодні є встановлення однакового віку виходу на пенсію 

для жінок та чоловіків. У таких країнах, як Канада, США, Великобританія 

та Угорщина, для жінок та чоловіків встановлений однаковий вік виходу 

на пенсію: в Канаді, США та Великобританії він становить 65 років, в 

Угорщині – 62 роки [262, с. 25]. 

Гарантією у сфері спеціального пенсійного забезпечення також є 

стаж роботи, який за загальним правилом становить 20 та 25 років для 

жінок та чоловіків відповідно. І.С. Ярошенко дає таке визначення 

трудового стажу:  «Це час трудової чи іншої корисної діяльності 

працівника, до складу якої входить час відпочинку та час роботи» [263, с. 

93].  

Шостою гарантією у сфері спеціального пенсійного забезпечення є 

страховий стаж, який був введений після прийняття Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». В ст. 24 Закону 

зазначено, що страховий стаж – це строк, на протязі якого особа підпадає 

під загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та за який вона 

повинна щомісяця сплачувати з її роботодавцем страховий внесок у 

розмірі, який не є меншим від мінімального страхового внеску [50].  

Ще однією гарантією є такий показник як середня заробітна плата 

працівників, які займають певне положення в галузях економіки України, 

яка регулюється та встановлюється кожного місяця органами статистики. 
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3.3 Специфіка форм спеціального пенсійного забезпечення 

 

Суспільно-політичні та суспільно-економічні зміни, що відбулися в 

державі за останні десятиліття, перехід до ринкової економіки, 

демократизація суспільства зумовили активізацію наукових пошуків у 

сфері соціально-забезпечувальних відносин. 

Питання форм спеціального пенсійного забезпечення набуває 

особливої актуальності після прийняття Конституції України, яка у ст. 1 

проголосила себе суверенною і незалежною, правовою, соціальною 

державою, а також яка у п. 6. ч. 1 ст. 92 заклала конституційні підвалини у 

диференціації понять форм та видів пенсійного забезпечення [90]. Однак, 

на жаль, сьогодні як у доктрині права соціального забезпечення, так і в 

пенсійному законодавстві України не розмежовуються форми та види 

спеціального пенсійного забезпечення. 

Варто наголосити на тому, що інтеграція України у світове 

співтовариство, а також адаптація національного законодавства у сфері 

пенсійного забезпечення до міжнародно-правових норм позитивно 

вплинули на активізацію наукових досліджень у цій сфері. Але прогалина 

пенсійного законодавства в частині регулювання форм спеціального 

пенсійного забезпечення є однією із нагальних проблем, які українському 

законодавцю потрібно вирішити у найближчий час. 

Питання форм спеціального пенсійного забезпечення частково і 

опосередковано торкались такі відомі представники права пенсійного 

забезпечення: В.С. Андрєєв, Є.І. Астрахан, Н.Б. Болотіна, В.Я. Буряк, 

М.О. Буянова, Т.З. Гарасимів, К.М. Гусов, М.Д. Ждан, О.Д. Зайкін, 

М.Л. Захарова, О.В. Лавріненко, П.М. Рабінович, П.Д. Пилипенко, 

С.М. Прилипко, С.М. Синчук, І.М. Сирота, Е.Г. Тучкова, В.Ш. 

Шайхатдінова та інші. 
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Відзначимо, що науковцями безпосередньо не вивчалися питання 

форм спеціального пенсійного забезпечення в пенсійній системі України. 

Окрім того, аналіз численних праць щодо спеціальних пенсій свідчить про 

відсутність єдиної позиції вчених з цього питання, а також про наявність 

протилежних точок зору. З огляду на недослідженість форм спеціального 

пенсійного забезпечення, а також з огляду на малодослідженість 

спеціальних пенсій у пенсійній системі України, питання поняття та 

значення форм спеціального пенсійного забезпечення набуває особливої 

актуальності. 

Звернемо увагу, насамперед, на те, що теоретико-практичний аналіз 

будь-яких об’єктів правової дійсності можна робити у двох аспектах. По-

перше, можна зробити акцент на правовому полі законодавства, 

обмежившись дослідженням системи нормативно-правових актів. По-

друге, можна здійснювати системний аналіз існуючої доктрини права 

відповідної сфери дослідження. У даному контексті доцільно навести 

позицію Н.М. Оніщенка, який у своїх працях пише, що доктринальні 

дефініції, сформульовані вченими-юристами теоретичні судження, що 

розкривають зміст і обсяг будь-яких понять та юридичних явищ (процесів і 

станів), є складовою наукової правосвідомості, виражаються текстуально, 

не є обов’язковими для суб’єктів права і виступають як науково 

обґрунтовані орієнтири та аргументи в теоретичній діяльності і 

правотворчій, правореалізаційній, інтерпретаційній та 

правосистематизуючій практиці. Доктринальні визначення становлять 

ідеологічну, світоглядну основу юридичної науки [264, с. 82-83]. 

На підставі викладеного можна стверджувати, що доктринальні 

доробки є результатом аналізу та/або багатогранного дослідження 

юридичного, наукового, категоріального та термінологічного апарату у 

певній сфері для характеристики окремого правового поняття. При цьому 

цілком закономірною є наявність суперечливих, колізійних, 
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взаємовиключних ідей стосовно одного і того ж предмета дослідження, 

оскільки кожен дослідник є індивідуальністю, яка оригінально 

використовує засоби, методи та способи дослідження та аналізу. 

В ідеалі положення законодавства повинні відповідати рівню 

розвитку доктринальних положень, якщо вони, звісно, є прогресивними. 

Основне значення форм спеціального пенсійного забезпечення, як і 

пенсійного забезпечення взагалі, полягає в грошовому забезпеченні 

окремих категорій громадян спеціальними пенсіями за важкі або 

небезпечні умови трудової діяльності або у інших випадках, передбачених 

пенсійним законодавством.  

Разом з тим, значення форм спеціального пенсійного забезпечення 

також полягає в тому, що диференціація на різні форми дозволяє 

забезпечити якісний рівень нормативного врегулювання правовідносин у 

відповідній сфері. Виокремлення різних форм спеціального пенсійного 

забезпечення працівників має як практичне, так і наукове значення. 

Звертаємо увагу на те, що станом на сьогодні в доктрині права пенсійного 

забезпечення відсутні будь-які дослідження форм спеціального пенсійного 

забезпечення. Така прогалина доктрини породжує прогалину і пенсійного 

законодавства, оскільки воно може вдосконалюватись лише за наявності 

відповідних доктринальних напрацювань. Такий процес нормотворення є 

цілком закономірним, оскільки законодавчі новели завжди базуються на 

доктринальних вченнях та обґрунтуваннях. 

Виходячи із чинного національного законодавства, можна зробити 

висновок про те, що існуючі незалежно одна від одної самостійні форми 

спеціального пенсійного забезпечення у своїй сукупності складають 

систему форм спеціального пенсійного забезпечення працівників. 

Щодо поняття «форми пенсійного забезпечення», то варто відзначити, що 

вчені опосередковано використовували дане поняття в контексті 

дослідження інших об’єктів пенсійного забезпечення.  
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Зазначимо, що в доктрині можна зустріти випадки, коли поняття «форми 

пенсійного забезпечення» можуть застосовуватись в інших значеннях. Так, 

наприклад, Б.І. Сташків у своїй роботі пише, що під формами права 

соціального забезпечення варто розглядати способи (прийоми, засоби) 

внутрішньої організації та зовнішнього вираження норм права, які 

регулюють суспільні відносини у сфері соціального забезпечення 

населення. При цьому розрізняються дві форми закріплення норм права 

соціального забезпечення: нормативно-правовий акт та нормативно-

правовий договір [29, с. 169]. У даному випадку форма права 

розглядається як зовнішньо і формально закріплена, виражена норма 

права. Ми ж аналізуємо та досліджуємо форми спеціального пенсійного 

забезпечення як зовнішню форму організації пенсійного забезпечення 

працівників. 

Сьогодні на рівні Основного Закону держави (ст. 46) гарантується право 

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

разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати 

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

та в інших випадках, передбачених законом. Зазначене суб’єктивне право 

забезпечується шляхом загальнообов’язкового державного соціального 

страхування за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ 

і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального 

забезпечення [90]. 

Переходячи до основоположних нормативних витоків щодо форм 

спеціального пенсійного забезпечення, зазначимо, що Конституція 

України в п. 6 ч. 1 ст. 92 закріпила положення про те, що основи 

соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення визначаються 

виключно законами України [90]. Отже, це свідчить про закріплення 

диференціації щодо форм пенсійного забезпечення. Однак Закон України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а також Закон 
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України «Про пенсійне забезпечення» не містять визначення поняття 

«форми пенсійного забезпечення», а також не оперують даним поняттям.  

Перш ніж з’ясувати сутність форми пенсійного забезпечення працівників, 

проаналізуємо саме поняття «форма». В одинадцятитомному словнику 

української мови даються наступні його визначення: 1) обриси, контури, 

зовнішні межі предмета, що визначають його зовнішній вигляд; 2) 

пристрій, шаблон, за допомогою якого чому-небудь надають певних 

обрисів, якогось вигляду; 3) поверхня з рельєфним зображенням для 

друкування; 4) тип, будова, спосіб організації чого-небудь; зовнішній вияв 

якого-небудь явища, пов’язаний з його сутністю, змістом; 5) спосіб 

існування змісту, його внутрішня структура, організація і зовнішній вираз; 

6) видимість, зовнішній бік чого-небудь, що не відображає суті справи; 7) 

певна система художніх засобів як спосіб вираження змісту творів 

літератури і мистецтва; 8) спосіб здійснення, виявлення будь-якої дії; 9) 

суворо встановлений порядок у будь-якій справі [265, с. 619]. 

Б.І. Сташків, досліджуючи форми права соціального забезпечення, пише, 

що поняття «форма» (лат. forma – форма, вид, образ) варто розглядати в 

наступних значеннях:  

1) обриси, зовнішній вигляд, контури предмета;  

2) зовнішнє вираження якого-небудь змісту;  

3) пристосування для надання чому-небудь певних обрисів (форма для 

лиття);  

4) єдиний за кольором, пошиттям та іншими ознаками одяг (форма 

військовослужбовців, працівників прокуратури). Воно вживається також в 

словосполученнях: математична форма, біологічна форма, музична форма, 

форма слова, форма держави, форма соціального забезпечення тощо. З 

точки зору філософії, форма є внутрішньою організацією змісту. Юристи 

під формою, як правило, розуміють спосіб матеріалізації норм права 
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шляхом нормативного вираження і структурування правових правил 

поведінки людей у суспільстві [29, с. 168-169].  

Варто мати на увазі, що форми та види пенсійного забезпечення 

працівників не є тотожними поняттями. Дані поняття розмежовуються на 

рівні Конституції України в п. 6 ч. 1 ст. 92, де окремо йде мова про форми 

та види пенсійного забезпечення. Разом з тим, ми підтримуємо позицію 

А.А. Казачан, яка у своїх працях пише, що вид пенсійного забезпечення 

визначається видом пенсії, яка виплачується. Тобто такі поняття, як 

«пенсійне забезпечення» та «пенсія», повинні співвідноситись як 

філософські категорії «форма» та «зміст». Змістом пенсійного 

забезпечення є надання пенсій застрахованим особам, які мають достатній 

обсяг трудового стажу [266, с. 144-145]. Оскільки згідно із ст. 2 Закону 

України «Про пенсійне забезпечення» існують такі види трудових пенсій, 

як за віком, по інвалідності, в разі втрати годувальника, за вислугу років, 

то і види пенсійного забезпечення працівників відповідні [36]. 

Проте, поряд з викладеним, варто зазначити, що не можна також 

ототожнювати категорії форм спеціального пенсійного забезпечення та 

форм пенсійного забезпечення в цілому. З огляду на те, що сьогодні 

взагалі відсутні доктринальні напрацювання у сфері як форм пенсійного 

забезпечення, так і форм спеціального пенсійного забезпечення, у 

науковців закономірно виникатимуть протиріччя у розумінні окреслених 

понять. Ми вважаємо, що, говорячи про форми пенсійного забезпечення, 

варто розглядати всіх працівників без обмежень та класифікацій, а 

говорячи про форми спеціального пенсійного забезпечення, – тільки 

окремі категорії працівників, які в силу різних факторів виокремлюються 

законодавцем у самостійну групу. 

Разом з тим, вважаємо за необхідне проаналізувати етимологію і значення 

поняття «забезпечення». У тлумачному словнику В.І. Даля слово 

«забезпечувати» визначається як «надати все необхідне, захистити від 
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збитків, недостачі, потреби, від небезпеки, що комусь загрожує» [267, с. 

557]. В іншому словнику поняття «забезпечити (створювати умови для 

здійснення чого-небудь)» прирівнюється за змістом до слів «гарантувати», 

«постачати» [268, с. 745]. Вітчизняні словники слово «забезпечувати» 

тлумачать як «постачати щось у достатній кількості, задовольняти певні 

потреби, створювати надійні умови для здійснення чого-небудь, 

гарантувати щось, захищати, охороняти кого-небудь, що-небудь від 

небезпеки» [269, с. 19]. Отже, поняття «забезпечення» має досить широке 

тлумачення. Воно охоплює багато відтінків діяльності, пов’язаної із 

створенням належних умов функціонування соціальних систем, 

управлінських структур тощо [194, с. 22]. 

Таким чином, на нашу думку, під даним поняттям варто розуміти 

законодавчо встановлений спосіб організації уповноважених суб’єктів 

пенсійних правовідносин щодо спеціального порядку щомісячного 

отримання окремими категоріями осіб спеціальних пенсій. 

Звертаємо увагу на те, що і в Законі України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» [50], і в Законі України «Про пенсійне 

забезпечення» [36] визначення понять «форми пенсійного забезпечення» і 

«форми спеціального пенсійного забезпечення» відсутні. Разом з тим, у п. 

6 ч. 1 ст. 92 Конституції України встановлено, що виключно законами 

України визначаються форми і види пенсійного забезпечення [90].  

На нашу думку, правові основи форм спеціального пенсійного 

забезпечення встановлені в ч. 3 ст. 2 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», де зазначено, що 

для окремих категорій громадян законами України можуть 

встановлюватися умови, норми і порядок їх пенсійного забезпечення, 

відмінні від загальнообов’язкового державного пенсійного страхування і 

недержавного пенсійного забезпечення [50]. 
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До системи законів, які встановлюють законодавчі засади форм 

спеціального пенсійного забезпечення, належать: Закон України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність» [186], Закон України «Про 

державну службу» [185], Закон України «Про прокуратуру» [166], Закон 

України «Про судоустрій і статус суддів» [165], Закон України «Про статус 

і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» [37], постанова Кабінету Міністрів України «Про підвищення 

рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» [212], Закон України «Про пенсійне 

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

[184], Закон України «Про cтатус народного депутата України» [270], 

постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження списків 

виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає 

право на пенсію за віком на пільгових умовах» [271], постанова Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження нормативних актів з питань 

призначення пенсій за вислугу років працівникам авіації і льотно-

випробувального складу» [213]. 

Таким чином, очевидним є те, що в пенсійній системі України, поряд із 

загальними (звичайними) пенсіями, на законодавчому рівні 

виокремлюються і спеціальні пенсійні виплати для окремих категорій 

громадян за особливі заслуги перед державою або за важкі та/або 

небезпечні умови праці, або через шкоду, завдану ЧАЕС. У доктрині права 

пенсійного забезпечення окреслені групи пенсійних виплат прийнято 

називати спеціальними пенсіями, оскільки їх правовий режим повністю 

встановлюється та регламентується спеціальним пенсійним 

законодавством. 

Отже, наявність системи нормативних актів, які встановлюють спеціальне 

пенсійне забезпечення, дає нам можливість стверджувати, що в Україні 

існують різні форми спеціального пенсійного забезпечення, хоча 
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законодавець й уникає використання терміна «форми». Відзначимо, що 

наявність різних форм спеціального пенсійного забезпечення свідчить про 

ставлення держави до окремих видів діяльності, а також про додаткову 

соціальну підтримку тих осіб, які виконують соціально значимі функції. 

Як бачимо, форми спеціального пенсійного забезпечення, умови 

призначення спеціальних пенсій, а також їх розміри і категорії осіб, які 

мають на них право, регулюються спеціальними законами. Ми вважаємо 

недоліком пенсійного законодавства України той факт, що немає єдиного 

закону про спеціальні пенсії, який би уніфікував пенсійне забезпечення 

окремих категорій громадян та визначив джерела виплат цих пенсій. 

Відсутність кодифікації пенсійного законодавства зумовлює численні 

прогалини в правозастосовній практиці, оскільки, по-перше, це дозволяє 

державним органам застосовувати пенсійне законодавство по-різному і, 

по-друге, значно ускладнює розуміння та тлумачення норм пенсійного 

законодавства громадянами України, які не обізнані в юриспруденції. 

Таким чином, ми можемо стверджувати, що однією з ознак форм 

спеціального пенсійного забезпечення є наявність спеціального 

законодавства. 

Головними ознаками форм спеціального пенсійного забезпечення є те, що 

вони надаються державою на обов’язкових засадах та здійснюються 

суспільним (державним) коштом. При цьому обставини, при настанні яких 

забезпечення надається особі, та соціальні стандарти, яким повинен 

відповідати обсяг матеріального забезпечення, визначені в законодавстві. 

У пенсійних правовідносинах форм спеціального пенсійного забезпечення 

відсутні засади взаємності. Мова йде про те, що обов’язок відповідного 

уповноваженого на пенсійні виплати державний органу не обумовлюється 

певними діями пенсіонерів. Так, на державний орган покладається 

обов’язок щодо чіткого і своєчасного оформлення та здійснення пенсійних 

виплат. При цьому пенсіонерам як суб’єктам форм спеціального 
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пенсійного забезпечення законом гарантоване право вимагати від 

уповноважених державних органів здійснення спеціальних пенсійних 

виплат. Як бачимо, між окресленими групами суб’єктів форм спеціального 

пенсійного забезпечення відсутні договірні засади, оскільки виключно 

законами встановлені види і розміри пенсійного забезпечення, підстави, 

умови та порядок його призначення. 

З огляду на викладене, можна виокремити таку ознаку форм спеціального 

пенсійного забезпечення як обов’язковість їх надання з боку держави. 

Форми спеціального пенсійного забезпечення, як правило, передбачають 

підвищені розміри спеціальних пенсій у порівнянні із загальними 

пенсіями. З цієї причини в доктрині права пенсійного забезпечення такі 

пенсії часто називають привілейованими або пільговими [85, с. 334].  

Пенсійні правовідносини у сфері форм спеціального пенсійного 

забезпечення виникають, змінюються та припиняються за наявності 

певних життєвих обставин або фактів, які передбачені пенсійним 

законодавством і які мають статус юридичних фактів. При цьому під 

юридичним фактом розуміють визначену нормативних актом обставину 

об’єктивної дійсності (дію або подію), яка є юридичною щодо виникнення, 

зміни чи припинення відповідного правовідношення. Погоджуємось із 

позицією М.Д. Бойка, який пише, що у сфері пенсійного забезпечення, як і 

соціального забезпечення в цілому, правовідносини виникають на підставі 

не якогось одного юридичного факту, а законодавчо встановленої певної 

групи юридичних фактів, які виникають у певній хронології і за наявності 

яких норми права пов’язують виникнення, зміну чи припинення 

правовідносин. У літературі такий комплекс юридичних фактів 

називаються юридичним фактичним складом [234, с.17]. Дещо іншим 

різновидом у системі юридичних фактів є дії, які, на відміну від подій 

(обставин об’єктивної дійсності), залежать від волі і волевиявлення осіб. 

Діями визнаються такі юридичні факти, які є прямим або опосередкованим 
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волевиявленням суб’єктів правовідносин і які породжують юридичні 

наслідки. Яскравим прикладом останнього твердження може слугувати 

подання заяви про призначення того чи іншого виду пенсійного 

забезпечення, тобто здійснення вольової дії, спрямованої на встановлення 

правовідносин. 

З наведеного виокремимо ще і таку ознаку форм спеціального пенсійного 

забезпечення як наявність законодавчо визначених юридичних фактів, що 

розглядаються як підстави виникнення відповідних правовідносин. 

Характерною ознакою форм спеціального пенсійного забезпечення є і те, 

що джерелом їх фінансування виступають фінанси різних фондів та 

бюджетів, а саме: Пенсійного фонду України, Державного бюджету, 

місцевих бюджетів, інших джерел, визначених пенсійним законодавством. 

Наприклад, спеціальні пенсії особам начальницького і рядового складу 

органів внутрішніх справ та військовослужбовцям фінансуються не тільки 

з Державного бюджету України, але і за рахунок спеціальних коштів, 

встановлених законодавством. Окрім того, можна зустріти ситуацію, коли 

застосовується змішаний порядок форм спеціального пенсійного 

забезпечення. В останньому випадку більший відсоток спеціальної пенсії 

фінансується з Пенсійного фонду України, а решта – за рахунок коштів 

Державного бюджету України. 

Таким чином, можна виокремити наступну ознаку форм спеціального 

пенсійного забезпечення – фінансування з різних фондів та бюджетів 

залежно від форми відповідного забезпечення. 

При цьому до юридичного складу, який є необхідним для виникнення 

правовідношення щодо форм спеціального пенсійного забезпечення, 

законодавством можуть відноситися старість, повна або часткова втрата 

працездатності, втрата годувальника тощо. Одночасно варто відзначити, 

що елементи юридичного складу юридичних фактів мають неоднакове 

значення. Так, можна виокремлювати ті юридичні факти, які мають 
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визначальну роль у виникненні спеціального пенсійного забезпечення, а 

також ті юридичні факти, які мають другорядне, допоміжне, доповнююче 

значення. Наприклад, у випадку пенсійного забезпечення за віком 

основним є юридичний факт досягнення визначеного пенсійним 

законодавством віку, у правовідносинах у зв’язку з призначенням пенсії по 

інвалідності – встановлення однієї з трьох груп інвалідності, при 

призначенні пенсії в разі втрати годувальника – смерть відповідної особи, 

а в правовідносинах, пов’язаних з пенсійним забезпеченням за вислугу 

років, – наявність спеціального стажу – вислуги років. При цьому 

прослідковується тенденція, відповідно до якої основні елементи 

юридичного складу юридичних підстав мають об’єктивний характер і не 

залежать від суб’єктивної волі чи бажань людей [234, с. 17-18]. 

М.Д. Бойко також у своїй праці пише про те, що іншою умовою 

виникнення та зміни пенсійного правовідношення є юридичні факти, які 

мають другорядне значення. Самі по собі такі юридичні факти не 

відіграють визначальної ролі у виникненні правовідносин. Тільки в 

комплексі з основними юридичними фактами вони формують повну і 

достатню підставу для виникнення конкретних правовідносин. Так, 

наприклад, особа, що не досягла пенсійного віку, зазвичай не може набути 

права на пенсію за віком лише за наявності необхідного страхового стажу 

[234, с. 17-19]. 

Наступною нормативно визначеною ознакою форм спеціального 

пенсійного забезпечення є обов’язкова наявність законодавчо визначеного 

періоду спеціального трудового стажу на відповідних роботах або посадах. 

При цьому до такого стажу зараховуються періоди часу фактично 

відпрацьованого часу в трудових відносинах в окремих сферах (державна 

служба, законодавчі органи, судові органи, прокуратура, ОВС, ЗСУ, 

вугільна промисловість, цивільна авіація тощо). Правовий режим порядку 

нарахування спеціального трудового стажу, надбавок, умов пенсійних 
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виплат, оформлення пенсійного забезпечення регламентує спеціальне 

пенсійне законодавство. Аналіз різних форм спеціального пенсійного 

забезпечення дає нам можливість стверджувати, що інколи можлива 

ситуація, коли здійснюється взаємне зарахування періодів спеціального 

трудового стажу різних видів діяльності, які дають право на отримання 

спеціальних пенсійних виплат. Для ілюстрації сказаного наведемо 

приклад, коли стаж роботи на військовій службі, в органах місцевого 

самоврядування зараховується до загального стажу роботи на державній 

службі. Однак, аналізуючи спеціальний трудовий стаж як обов’язкову 

умову набуття суб’єктивного права на ту чи іншу форму спеціального 

пенсійного забезпечення, потрібно акцентувати увагу на тому, що у 

виняткових випадках спеціальне пенсійне забезпечення надається не за 

трудову діяльність і аж ніяк не пов’язується із спеціальним трудових 

стажем. В даному разі мова йде про осіб, які постраждали від наслідків 

аварії на Чорнобильській атомній електростанції. 

Отже, виокремимо таку ознаку форм спеціального пенсійного 

забезпечення як наявність визначеного законом спеціального трудового 

стажу на окремих роботах або посадах. 

П.Д. Пилипенко у своїй праці пише, що чинне законодавство в частині 

регулювання призначення та отримання спеціальним пенсій дозволяє 

виокремити наступні категорії осіб, які є суб’єктами одержання 

спеціальних пенсій: 

1) військовослужбовці, особи начальницького та рядового складу 

органів внутрішніх справ та деякі інші особи; 

2) особи, які виконують обов’язки державної служби (державні 

службовці та прирівняні до них особи, посадові особи місцевого 

самоврядування, народні депутати, судді і службові особи органів 

прокуратури); 

3) наукові (науково-педагогічні) працівники; 
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4) особи, які мають особливі заслуги перед Україною; 

5) особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Погоджуємось також із П.Д. Пилипенком в тому, що залежно від 

соціального ризику пільгові пенсії, як і страхові, поділяються на пенсії за 

віком, по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника [85, с. 335]. 

Т.О. Дідковська у своїх дослідженнях дійшла висновку, що соціальне 

забезпечення характеризується такими ознаками: 1) це матеріальне 

забезпечення певних категорій громадян; 2) право на соціальне 

забезпечення виникає у тих громадян, які в силу певних причин не в змозі 

утримувати себе самі; 3) для здійснення матеріального забезпечення 

використовуються спеціальні фонди; 4) особи, які мають право на 

соціальне забезпечення, встановлюються у визначеному законом порядку; 

5) факти, за наявності яких виникає право на соціальне забезпечення, 

також є чітко окресленими законом [272, с. 14-15]. Ми вважаємо, що, 

оскільки питання форм спеціального пенсійного забезпечення відноситься 

до пенсійного забезпечення, яке є інститутом права соціального 

забезпечення, наведені Т.О. Дідковською атрибути соціального 

забезпечення є й атрибутами форм спеціального пенсійного забезпечення. 

Разом з тим, ми погоджуємось із позицією Н.М. Хуторян, яка відзначає, що 

до ознак, притаманних пенсійному забезпеченню, слід віднести такі: 

1) пенсійне забезпечення здійснюється у разі досягнення пенсійного віку, 

настання інвалідності, втрати годувальника, вислуги років та в інших 

випадках, передбачених законодавством; 2) надається регулярно у 

встановлені законом строки виключно у грошовій формі; 3) розмір 

забезпечення залежить від розміру заробітної плати, тривалості страхового 

стажу або вислуги років; 4) фінансується за рахунок спеціально створених 

фондів (Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування від нещасних 

випадків, недержавних пенсійних фондів) або Державного бюджету; 5) 

законодавство чітко передбачає коло осіб, які мають право на пенсійне 
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забезпечення; 6) метою призначення пенсійного забезпечення є 

задоволення життєвих потреб особи, яка втратила основні джерела засобів 

до існування [273, с. 16].  

На нашу думку, виокремлення законодавцем різних форм спеціального 

пенсійного забезпечення зумовлене принципом диференціації умов і рівня 

соціального забезпечення. Цей принцип розкривається через правові 

норми, які встановлюють різні види соціального забезпечення, умови 

виплати, розміри. Основним змістом принципу є визначення особливих 

умов та рівня соціального забезпечення для окремих категорій населення, 

які закріплюються у спеціальних нормах законодавства [273, с. 42]. 

На зміст права людини у сфері соціального забезпечення впливають 

різноманітні соціально значущі обставини: вік, стан здоров’я, сімейний 

стан, наявність утриманців, багатодітність, виховання дітей у неповній 

сім’ї, проживання на визначених територіях, статус безробітного, 

перебування у відпустці у зв’язку із вагітністю та пологами, по догляду за 

дитиною тощо. Слід зазначити, що диференціація правового регулювання 

соціального забезпечення здійснюється різними правовими способами: 

шляхом включення до загальних законодавчих актів про соціальне 

забезпечення спеціальних положень стосовно тільки певної групи осіб; 

шляхом прийняття особливих правових актів, які поширюються лише на 

певну категорію осіб. Метою цього принципу є врахування соціального 

призначення того чи іншого виду соціального забезпечення. Таким чином, 

принцип диференціації умов і рівня соціального забезпечення в інституті 

пенсійного забезпечення розкривається через принцип диференціації умов 

пенсійного забезпечення. 

Форми спеціального пенсійного забезпечення являють собою систему 

прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає призначення, перерахунок та 

виплату спеціальних пенсій окремим категоріям громадян із встановлених 

законом фондів. 
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Диференціація різних форм спеціального пенсійного забезпечення виражає 

сутність норм права, які покликані регулювати відносини із призначення 

конкретного виду пенсії для відповідної категорії осіб залежно від тих чи 

інших життєвих обставин (юридичних фактів) та створення в окремих 

випадках певних переваг для тих, хто більше і краще працював, а також 

працював у важких та шкідливих умовах. Сутність диференціації у праві 

пенсійного забезпечення виявляється у встановленні особливостей 

призначення пенсій для окремих категорій працівників залежно від підстав 

надання того чи іншого виду пенсійного забезпечення. До 

найхарактерніших ознак у праві пенсійного забезпечення відносять: 

характер та умови трудової діяльності; тривалість трудового (страхового) 

стажу; суб’єктивні властивості особи та її сім’ї (стать, вік, сімейний стан); 

категорії працівників; правовий статус громадян; групу інвалідності та 

причини її настання; розмір попереднього заробітку та розмір внесків до 

Пенсійного фонду [274, с. 429].  

Н.М. Хуторян негативно оцінює існуючу розгалужену систему великої 

кількості нормативних актів, які регулюють правовий режим форм 

спеціального пенсійного забезпечення. Ми повністю погоджуємось із 

позицією вченої, яка пише, що наявність значної кількості актів у сфері 

пенсійного забезпечення, зокрема пільгового, не завжди сприяє належному 

правовому регулюванню пенсійних відносин і, як наслідок, знижує роль 

принципу, що розглядається. Основним критерієм диференціації умов та 

норм державного пенсійного забезпечення повинен визнаватися трудовий 

внесок особи залежно від виду суспільно корисної праці [273, с. 42]. 

Разом з тим, зазначимо, що під час проведення реформи пенсійного 

забезпечення слід пам’ятати, що необґрунтована диференціація призводить 

до розпорошеності правових актів у регулюванні умов призначення пенсій, 

надання зайвих пільг або невиправданого погіршення положення 

громадянина, що в кінцевому результаті також знижує ефективність 
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правових норм і підриває основи соціальної справедливості. 

Диференціація не повинна бути надмірною і стати перешкодою на шляху 

розвитку системи пенсійного забезпечення в цілому. 

На нашу думку, форми спеціального пенсійного забезпечення можна 

розглядати у двох значеннях: у ширшому значенні – як спеціальне 

забезпечення, що існує в суспільстві ,та вужчому – як спеціальне 

забезпечення, що надається суспільством (державою). У першому випадку 

до форм спеціального пенсійного забезпечення належать усі суспільні 

відносини, метою яких є забезпечення осіб, які цього потребують і не 

можуть про себе самостійно подбати через наявність юридично значущих 

обставин. У другому випадку до форм спеціального пенсійного 

забезпечення доцільно віднести лише те забезпечення, яке надається 

державою від імені та за рахунок суспільства. Закономірно, що 

забезпечення, яке надається від імені та за рахунок суспільства державою, 

є окремим випадком соціального забезпечення у його найзагальнішому 

значенні. 

З метою повноти вивчення питання форм спеціального пенсійного 

забезпечення звернемось до критиків наявності в пенсійній системі 

спеціальних пенсій для окремих категорій громадян.  

В.В. Фещук, Ю.О. Тараненко, Ю.І. Пивовар у своїй спільній монографії 

дійшли висновку, що наявність спеціального пенсійного законодавства, 

яке регламентує правовий режим виплати спеціальних пенсій, свідчить про 

те, що пенсійна система й надалі залишалася в режимі «ручного 

управління». Страхові засади підмінюються рішеннями, які часто 

переслідують суто політичні цілі, не мають під собою економічного 

підґрунтя та передбачають фінансування пенсій окремих категорій 

громадян за рахунок тих осіб, що сплачують страхові внески. На думку 

вчених, це породжує проблему диспропорцій у пенсійному забезпеченні, 

що обумовлені спеціальними пенсійними програмами для окремих 
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категорій громадян, яким встановлені спеціальні умови пенсійного 

забезпечення [275, с. 161]. 

Зазначені вчені у своїй монографії пропонують скасувати положення ч. 3 

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

страхування» де вказано, що для окремих категорій громадян законами 

України можуть встановлюватися умови, норми і порядок їх пенсійного 

забезпечення, відмінні від загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування і недержавного пенсійного забезпечення [50]. 

Несправедливість існування спеціальних та пільгових пенсій полягає в 

тому, що їх підвищений розмір забезпечується за рахунок коштів 

Державного бюджету лише сплатою вищої ставки страхових внесків. Тим 

більше, що заробітна плата на цих посадах і так зазвичай вища за середню. 

Крім того, ч .4. ст. 2 даного Закону регламентує, що усі громадяни України 

можуть бути учасниками та отримувати пенсійні виплати з різних рівнів 

пенсійної системи України [50]. 

Ми вважаємо, що диференціація пенсій на загальні та спеціальні, а також 

самостійне нормативне виокремлення форм спеціального пенсійного 

забезпечення, яке виражається у системі спеціального пенсійного 

законодавства, є цілком закономірним правовим явищем. По-перше, 

наявність ряду професій та робіт, які мають підвищений рівень небезпеки 

для здоров’я та життя людини, потребує додаткової фінансової 

компенсації з боку держави. По-друге, окремі форми спеціального 

пенсійного забезпечення запроваджуються не за трудову діяльність, а за 

шкоду, яку було заподіяно особі через дії або бездіяльність держави 

(потерпілі від наслідків аварії на ЧАЕС, військовослужбовці та інші 

працівники, які, виконуючи свої професійні обов’язки, постраждали на 

ЧАЕС). 
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На підтвердження сказаного зазначимо, що конституційне закріплення 

отримав загальноправовий принцип рівності усіх перед законом у ч. 1 ст. 

24 Основного Закону [90].  

Звертаємо увагу на те, що усім громадянам гарантується рівність 

можливостей, що забезпечується встановленням пільг і гарантій для 

окремих категорій осіб, які особливо потребують соціального захисту у 

зв’язку із станом здоров’я (інваліди), виконанням трудових обов’язків в 

особливо шкідливих чи небезпечних умовах, втратою годувальника, що і 

буде зумовлювати різний розмір пенсійного забезпечення. У реальному 

житті всі люди різні у своїх здібностях та можливостях, внаслідок чого і 

виникає їхня нерівність. За рівних умов та рівних можливостей одні 

працівники порівняно з іншими зможуть виконувати роботу краще та в 

більшому обсязі, тривалий час і отримувати за це більшу заробітну плату і, 

відповідно, більший розмір пенсії за віком. У праві пенсійного 

забезпечення принцип рівноправності відображається у принципі 

рівноправності застрахованих осіб щодо одержання пенсійних виплат і 

виконання обов’язків з оплати страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування [273, с. 26]. 

Виходячи з вищевикладеного, можна стверджувати, що прямолінійно 

вести мову про те, що наявність спеціальних пенсій є соціально 

невиправданою та розціювати це як розкрадання державних коштів не 

можна. Однак ми цілком погоджуємось із тією думкою вчених В.В. 

Фещука, Ю.О. Тараненка, Ю.І. Пивовара, що наявність спеціальних пенсій 

для працівників сфери державної служби (прокурорів, суддів, державних 

службовців, народних депутатів, помічників народних депутатів та ін.) 

може використовуватись політиками для різного роду маніпуляцій і 

управління в «ручному режимі». Для запобігання подібним діям в Україні 

існує система державного нагляду, органи якої можуть подавати у 

Верховну Раду України відповідні законопроекти, а також безпосередньо 
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здійснювати державний нагляд за правильним нарахуванням та виплатою 

пенсій відповідним категоріям осіб.  

На нашу думку, подальше реформування та вдосконалення законодавчого 

механізму форм спеціального пенсійного забезпечення повинно 

здійснюватися у двох концептуальних векторах: 

1) правовому векторі – шляхом удосконалення системи 

нормативних документів у правовій сфері форм спеціального пенсійного 

забезпечення; 

2) організаційно-управлінському векторі – шляхом 

удосконалення концептуальних основ стратегічного розвитку соціальної 

політики держави як у сфері права пенсійного забезпечення, так і в сфері 

форм спеціального пенсійного забезпечення. 

Окрім того, вивчаючи доктрину права пенсійного забезпечення в частині 

питання реформування системи пенсійного забезпечення України 

[85,273,276,275,277,278,266], ми дійшли висновку, що усі чинники, які 

впливають на реформування форм спеціального пенсійного забезпечення, 

можна класифікувати на такі групи: економічні (економічне зростання, 

розмір страхових внесків, величина частки ВВП, що спрямована на 

фінансування пенсій, інфляція, грошові доходи населення, рівень 

безробіття); інвестиційні (кількість та якість інвестиційних проектів, 

кількість недержавних пенсійних фондів, наявність державних гарантій); 

демографічні (старіння населення, демографічне навантаження, пенсійний 

вік, рівень народжуваності та смертності); правові (наявність нормативно-

правової бази); політичні (політична нестабільність, психологічне 

занепокоєння громадян, рівень довіри до держави), міжнародні (правова, 

фінансова та будь-яка інша економічна підтримка) 

[85,273,276,275,277,278,266]. 

На підставі проведеного нами аналізу можемо резюмувати, що ознаками 

форм спеціального пенсійного забезпечення є: 1) наявність спеціального 
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законодавства; 2) обов’язковість їх надання державою; 3) наявність 

законодавчо визначених юридичних фактів як підстав виникнення 

відповідних правовідносин; 4) фінансування з різних фондів та бюджетів 

залежно від форми відповідного забезпечення; 5) наявність визначеного 

законом спеціального трудового стажу на окремих роботах або посадах. 

Окрім того, зазначимо, що форми спеціального пенсійного забезпечення є 

одним з елементів конституційного права громадян на соціальний захист, 

визначеного ст. 46 Основного Закону. Наявність різних форм такого 

забезпечення, на нашу думку, є конституційною гарантією індивідуального 

підходу до кожного громадянина. У такий спосіб держава заохочує до 

окремих видів трудової діяльності або ж компенсує шкоду за небезпечну, 

відповідальну чи шкідливу трудову діяльність. Поряд із трудовою 

діяльністю, окремою є форма пенсійного забезпечення осіб, постраждалих 

від наслідків аварії на ЧАЕС.  

Разом з тим, існують наразі і проблеми в правовому регулюванні форм 

спеціального пенсійного забезпечення. Головною з них є відсутність 

кодифікації, тобто різнопланове регулювання предмета даних 

правовідносин різними нормативними актами. Ми вважаємо, що цей 

недолік можна ліквідувати за рахунок кодифікацїї всіх норм, які 

регулюють форми спеціального пенсійного забезпечення, шляхом 

прийняття Пенсійного кодексу України.. 

 

 

3.4 Система форм спеціального пенсійного забезпечення 

 

В Україні триває пенсійна реформа. Значним кроком до удосконалення 

пенсійного забезпечення громадян було прийняття Верховною Радою  

Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування», який нормативно визначив нові пріоритети пенсійної 
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системи України на основі страхових механізмів функціонування 

пенсійного забезпечення. 

Якісно новою та актуальною тенденцією пенсійного законодавства 

України, яку можна спостерігати з моменту здобуття Україною 

незалежності, є диференціація пенсійного забезпечення на різні форми. 

Слід звернути увагу на те, що пенсійне законодавство України і раніше 

регулювало спеціальні види пенсійного забезпечення, але в основі такої 

диференціації були особливі умови праці та особливий характер праці. 

Нині диференціація пенсійного забезпечення відбувається, як правило, на 

основі професійної належності або ж займаної посади. Таким чином, в 

основі диференціації пенсійних виплат на різні форми лежить саме суб’єкт 

пенсіонування, що якісно відрізняє його від моделі радянського зразка. 

Отже, в Україні була прийнята низка законів, які регулювали також і 

матеріально-забезпечувальні та соціальні відносини спеціальних суб’єктів. 

Закономірно, що спеціальним суб’єктам притаманний і спеціальний 

соціальний захист, який можна визначити як встановлені законодавством 

України додаткові, поряд із загальним соціальним захистом, можливості. 

Дослідження питання системи форм спеціального пенсійного забезпечення 

в тій чи іншій мірі торкались такі вчені: В.М. Андріїв, Н.Б. Болотіна, 

М.Д. Бойко, В.Я. Бурак, Т.З. Герасимів, Г.С. Гончарова, К.М. Гусов, М.Д. 

Ждан, Л.М. Князькова, Л.І. Лазор, Б.О. Надточій, І.В. Оклей, С.М. 

Прилипко, І.М. Сирота, С.М. Синчук, Б.І. Сташків, Н.М. Хуторян, І.С. 

Ярошенко. Однак, як нами вже зазначалось у попередньому підрозділі, 

вченими не здійснювалось вивчення форм спеціального забезпечення, 

навіть не використовувалось дане поняття. Тому аналіз системи форм 

спеціального пенсійного забезпечення, а також узагальнення доктрини 

права пенсійного забезпечення набуває особливої актуальності в умовах 

реформування пенсійної системи України. 
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Перед тим, як перейти до змісту поняття «система форм спеціального 

пенсійного забезпечення», потрібно визначитись із самим поняттям 

«система». 

У тлумачному словнику української мови [97, с. 1320-1321] , а також в 

інших словниках української мови поняття «система» розглядається в 

таких значеннях:  

1) порядок, зумовлений правильним, планомірним розташуванням та 

взаємним зв’язком чого-небудь;  

2) класифікація;  

3) форма організації, будови чого-небудь (державних, політичних, 

господарських одиниць, установ і т.п.); 

 4) сукупність яких-небудь елементів, одиниць, частин, об’єднаних за 

спільною ознакою, призначенням;  

5) сукупність принципів, які є основою певного вчення;  

6) будова, структура, що становить єдність закономірно розташованих та 

функціонуючих частин [265, с. 203-204]. 

Щодо філософських словників, то поняття «система» визначається як 

множина пов’язаних між собою елементів, які становлять певне цілісне 

утворення [279, с. 405]; упорядкована певним чином сукупність елементів, 

взаємопов’язаних між собою [280, с. 173]. О.О. Кваша, досліджуючи 

сутність філософської категорії «система», дійшов висновку, що система 

починається там, де певна множина елементів виявляється як певним 

чином упорядкована, утворюючи певну цілісність, властивості якої не 

зводяться до властивостей складових елементів [281, с. 32]. 

У контексті нашого дослідження під поняттям «система» будемо розуміти 

визначену організацію впорядкованих елементів, об’єднаних спільним 

призначенням, завданням, взаємозалежністю. 

З огляду на проведений нами аналіз у попередньому підрозділі, а також в 

розділах 1 та 2, дамо власне визначення системи форм спеціального 
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пенсійного забезпечення. На нашу думку, під цим поняттям варто розуміти 

передбачені пенсійним законодавством різні способи та особливості 

організації діяльності уповноважених суб’єктів пенсійних правовідносин, 

метою яких є реалізація спеціальних порядків щомісячного забезпечення 

пенсіями окремих категорій громадян. 

Одночасно звернемо увагу на точку зору І.М. Сироти, який відзначає, що 

пенсійне законодавство вирізняє чотири категорії громадян, яким 

призначається пенсія за вислугу років, це, зокрема:  

1) військовослужбовці та службовці (працівники) органів внутрішніх 

справ;  

2) працівники цивільної авіації та льотно-випробувального складу;  

3) державні службовці, судді, працівники прокуратури і митних органів;  

4) окремі категорії працівників (спеціалістів) інших галузей народного 

господарства [223, с. 126]. 

Оскільки основною метою пенсійного забезпечення є виплати пенсій у 

грошовому вираженні, то вважаємо за потрібне зупинитись на понятті 

«пенсія». Н.М. Хуторян критикує законодавче визначення поняття 

«пенсія», так як закон закріпив положення про те, що пенсія – це різновид 

пенсійної виплати [50], що є помилкою, оскільки пенсія і є пенсійною 

виплатою, а не її різновидом. Ми погоджуємось із вченою, що поняття 

пенсії необхідно розглядати із двох сторін: майнового (форми) і 

немайнового (змісту). Майновий бік – це грошова виплата, певне 

матеріальне благо. Але у понятті пенсії первинним виступає її зміст, 

внутрішнє наповнення, бо зміст породжує матерію, форму. Змістова 

частина пенсії полягає у її винятковому значенні для суспільства у цілому 

та кожної особи зокрема. Зміст пенсії має соціальний характер. Пенсіонери 

– це члени суспільства, а для нормального функціонування усього 

суспільства необхідно, щоб усі його члени могли вільно розвиватися та 

реалізовувати свої права та свободи, задовольняти свої фізичні та духовні 



 

 

271 

потреби незалежно від віку і працездатності. Пенсіонери – це особи, які у 

силу своїх вікових, фізіологічних причин втратили здатність самостійно 

себе забезпечувати повністю або частково шляхом своєї праці [273, с. 374-

375]. 

На нашу думку, під пенсією варто розуміти визначений пенсійним 

законодавством розмір грошового забезпечення пенсіонерів – осіб, які 

мають достатній обсяг трудового стажу, та яке виплачується при умові 

настання юридичного факту, з яким пов’язується обов’язок держави 

щомісяця його виплачувати. 

Окрім того, однією із основних юридично значущих умов будь-якої форми 

спеціального пенсійного забезпечення є спеціальний стаж.  

Питанню трудового стажу в юридичній літературі приділялося багато 

уваги. Л.Я. Гінцбург стосовно цього пише, що у найбільш загальній формі 

трудовий стаж можна визначити як час трудової діяльності працівника. 

Час трудової діяльності є поняттям розширеним. Воно містить робочий час 

і час відпочинку. Трудова діяльність – це життя у праці. Усе трудове життя 

особи складає її трудовий стаж [282, с. 3-4]. 

Г.В. Сулейманова класифікує трудовий стаж таким чином: 1) основний 

трудовий стаж – сумарна тривалість трудової або іншої суспільно корисної 

діяльності; 2) страховий стаж – це той стаж, який враховується під час 

визначення права на трудову пенсію і види страхової допомоги, сумарна 

тривалість періодів роботи і (чи) іншої діяльності, упродовж яких 

сплачувалися страхові внески; 3) спеціальний трудовий стаж (вислуга 

років) – це сумарна тривалість трудової або іншої суспільно корисної 

діяльності, яка була пов’язана з роботами у певній місцевості, на окремих 

видах робіт [283, с. 79, 81, 85.]. 

У контексті аналізу спеціального стажу для відповідного пенсійного 

забезпечення Н.М. Хуторян дійшла висновку, що беззаперечним є те, що 

трудовий стаж має юридичну природу. Відображення його у законодавстві 
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дає йому змогу впливати на виникнення, зміну та припинення пенсійних 

відносин. Слід також звернути увагу на те, що трудовий стаж необхідно 

розглядати як складне явище, що триває певний період, до якого входить 

не тільки час безпосередньої роботи, але й інша діяльність, яка 

законодавцем прирівняна до трудової і є її невід’ємною частиною. Йдеться 

про відрядження, відпустки, навчання, підвищення кваліфікації, догляд за 

дитиною, вимушений простій тощо. Хоча «чистих» трудових відносин 

«працівник – робоче місце – виконання службових обов’язків – результат 

праці» тут не спостерігається, але для права соціального забезпечення 

основним залишається правовий зв’язок «працівник – роботодавець», і 

трудовий стаж розглядається як узагальнений результат трудової 

діяльності особи [273, с. 382]. Ми повністю підтримуємо таке розуміння 

спеціального стажу як однієї із визначальних умов усіх форм спеціального 

пенсійного забезпечення. 

У доктрині права пенсійного забезпечення часто можна зустріти 

використання понять «правовий статус», «спеціальний правовий статус», 

«спеціальний правовий режим» тощо. Проаналізуємо дану правову 

категорію в контексті нашого дослідження системи форм спеціального 

пенсійного забезпечення. 

Н.М. Оніщенко у своїх працях пише, що під правовим статусом варто 

розуміти систему визначених, охоронюваних і гарантованих державою 

прав, свобод, законних інтересів і обов’язків суб’єкта суспільних відносин 

[237, с. 366]. А.В. Малько, в свою чергу, під правовим статусом розуміє 

комплексну інтеграційну категорію, яка характеризує взаємовідносини 

відповідних суб’єктів суспільних відносин, особи і суспільства, 

громадянина і держави, індивіда та колективу, а також інші соціальні 

зв’язки [284, с. 397]. 

В.В. Лазарєв дійшов висновку, що у широкому розумінні правовий статус 

особистості слід розглядати як юридично закріплене становище людини в 
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суспільстві, її права і свободи, обов’язки й відповідальність, установлені 

законодавством та гарантовані державою. Щодо вузького розуміння, то 

категорія «правовий статус особистості» характеризує обсяг прав і свобод, 

якими володіє людина – суб’єкт права [285, с. 480]. 

Таким чином, система форм спеціального пенсійного забезпечення 

включає:  

1) форму пенсійного забезпечення наукових та науково-технічних 

працівників;  

2) форму пенсійного забезпечення державних службовців;  

3) форму пенсійного забезпечення працівників прокуратури;  

4) форму пенсійного забезпечення суддів;  

5) форму пенсійного забезпечення шахтарів;  

6) форму пенсійного забезпечення громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи;  

7) форму пенсійного забезпечення працівників авіації і льотно-

випробувального складу;  

8) форму пенсійного забезпечення народних депутатів України;  

9) форму пенсійного забезпечення працівників водного транспорту;  

10) форму пенсійного забезпечення працівників залізничного транспорту;  

11) форму пенсійного забезпечення військовослужбовців;  

12) форму пенсійного забезпечення працівників органів внутрішніх справ. 

Логічним буде перейти тепер до здійснення окремого аналізу змісту форм 

системи спеціального пенсійного забезпечення України. При здійсненні 

аналізу ми ставимо за мету висвітлити базу нормативного регулювання, 

суб’єктний склад, а також умови та особливості спеціального пенсійного 

забезпечення. Оскільки предметом нашого наукового дослідження є саме 

система форм спеціального пенсійного забезпечення, то ми не будемо 

окремо зупинятись на повному аналізі спеціальних нормативних актів по 

кожній окремо взятій формі. Разом з тим, з огляду на різноплановість 
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правового регулювання та на предмет нашого дослідження, ми не 

вважаємо за необхідне окремо аналізувати форми пенсійного забезпечення 

народних депутатів України, працівників водного транспорту, працівників 

залізничного транспорту, працівників органів внутрішніх справ, а також 

громадян, які постраждали від наслідків аварії на Чорнобильській атомній 

електростанції. Отже, перейдемо до характеристики основних форм 

спеціального пенсійного забезпечення. 

Правові засади форми пенсійного забезпечення наукових та науково-

технічних працівників закріплені в спеціальному актя пенсійного 

законодавства – Законі України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» [186].  

Суб’єкти даної форми спеціального пенсійного забезпечення визначаються 

в ст. 1 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Ними 

виступають наукові працівники та науково-педагогічні працівники. 

Відзначимо, що згідно з положеннями зазначеної статті науковим 

працівником є вчений, який має вищу освіту не нижче другого 

(магістерського) рівня, відповідно до трудового договору (контракту) 

професійно провадить наукову, науково-технічну, науково-організаційну, 

науково-педагогічну діяльність та має відповідну кваліфікацію незалежно 

від наявності наукового ступеня або вченого звання, підтверджену 

результатами атестації у випадках, визначених законодавством. Під 

науково-педагогічним працівником мають на увазі вченого, який має вищу 

освіту не нижче другого (магістерського) рівня, відповідно до трудового 

договору (контракту) в університеті, академії, інституті професійно 

провадить педагогічну та наукову або науково-педагогічну діяльність, має 

відповідну кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня або 

вченого звання, підтверджену результатами атестації у випадках, 

визначених законодавством [186]. 
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Таким чином, суб’єктами форм спеціального пенсійного забезпечення є 

наукові і науково-педагогічні працівники. Однак у контексті дослідження 

даної спеціальної форми пенсійного забезпечення потрібно звернути увагу 

на декілька принципових моментів. По-перше, наявність наукового 

ступеня та наукового звання не є необхідною умовою для призначення 

наукової пенсії. По-друге, місце роботи повинно бути основним, а не 

роботою за сумісництвом. По-третє, науковий (науково-педагогічний) 

працівник повинен працювати за трудовим договором (контрактом), а не 

цивільно-правовою угодою.                       По-четверте, науковий (науково-

педагогічний) працівник повинен займатися науковою, науково-технічною, 

науково-організаційною або науково-педагогічною діяльністю професійно 

[186].  

Відзначимо, що посади науково-педагогічних працівників вищих 

навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації визначено у Законі України 

«Про вищу освіту» [186]. Згідно з цим Законом основними посадами 

науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти є: 1) керівник 

(ректор, президент, начальник, директор); 2) заступник керівника 

(проректор, віце-президент, заступник начальника, заступник директора, 

заступник завідувача), діяльність якого безпосередньо пов’язана з освітнім 

або науковим процесом; 3) директор (начальник) інституту, його 

заступники, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім або 

науковим процесом; 4) декан (начальник) факультету, його заступники, 

діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим 

процесом; 5) директор бібліотеки; 6) завідувач (начальник) кафедри; 7) 

професор; 8) доцент; 9) старший викладач, викладач, асистент, викладач-

стажист; 10) науковий працівник бібліотеки; 11) завідувач аспірантури, 

докторантури. Основними посадами педагогічних працівників закладів 

вищої освіти є: 1) викладач; 2) методист [286]. 
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Згідно з цим законодавством до стажу наукової роботи зараховується час 

роботи на посадах наукових працівників, визначених у Законі, та стаж 

роботи на посадах науково-педагогічних працівників, передбачених 

Законом України «Про вищу освіту». До стажу наукової роботи 

зараховується також час роботи осіб, які мають науковий ступінь, за 

спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої 

присуджено науковий ступінь, з дня зайняття посади за цією 

спеціальністю. Ця норма вимагає відповідного тлумачення, оскільки може 

викликати різночитання та помилкове застосування на практиці. Так, якщо 

особа має ступінь кандидата чи доктора наук, то час її роботи за 

спеціальністю, з якої присуджено науковий ступінь, зараховується до 

наукового стажу незалежно від того, де працює ця особа, тобто ця особа 

може працювати як у наукових, так і ненаукових установах, організації чи 

не у вищому навчальному закладі ІІІ–IV рівнів акредитації [287, с. 40-41]. 

Наступною проаналізуємо форму пенсійного забезпечення державних 

службовців. Звертаємо увагу, що правові основи даної форми пенсійного 

забезпечення закладені в Законі України «Про державну службу» [185]. 

Передусім зазначимо, що історичний розвиток матеріального забезпечення 

державних службовців загалом та пенсійного зокрема налічує 

кількасотлітню історію. Загалом, історико-правовий розвиток 

законодавства про матеріальне забезпечення державних службовців можна 

поділити на такі шість періодів: І – князівський; ІІ – московський; ІІІ – 

імперський; ІV – період Української революції (доба Української 

Центральної Ради, доба Гетьманату Павла Скоропадського, доба 

Директорії Української Народної Республіки); V – радянський період 

(довоєнний час; післявоєнний час); VІ – новітній період (з часу 

проголошення незалежності України) [288, с. 256]. 

Н.М. Хуторян у своїй монографії наголошує на тому, що такий вид 

соціального забезпечення як пенсія вперше застосовується саме до 
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державних службовців і тільки після цього розповсюджується на інші 

категорії громадян (працівників залізниці, пожежних команд, гірничих 

інженерів та інших). Тобто пенсійне забезпечення громадян бере свій 

початок із пенсійного забезпечення державних службовців, яке було 

первинним. Регулярна виплата пенсій державним службовцям у Російській 

імперії, до складу якої належала частина земель сучасної України, 

почалася з 21 травня 1803 року. Також цікавим є той факт, що із появою 

пенсійного забезпечення воно мало виключно характер милостині 

держави, але з розвитком правової науки та зміни підходів до соціального 

забезпечення пенсія стає правом державного службовця й обов’язком 

держави, що знайшло відображення у тогочасному законодавстві. Нині 

ніхто не має сумнівів, що пенсійне забезпечення державних службовців – 

це обов’язок держави і право державного службовця [273, с. 373]. 

Переходячи до характеристики форми пенсійного забезпечення державних 

службовців, зазначимо, що Р.П. Луцький у своєму дисертаційному 

дослідженні дав власне визначення пенсії державного службовця, під яким 

він розуміє елемент професійного соціального захисту та пенсійної 

виплати надбавки, що її державний службовець-пенсіонер отримує 

додатково до забезпечення за загальнообов’язковою державною системою 

пенсійного страхування [289, с. 3,8]. 

Усі особливості щодо встановлення пенсійного віку для чоловіків та для 

жінок встановлюються зазначеним законом. Згідно із ст. 90 Закону 

України «Про державну службу» пенсійне забезпечення державних 

службовців здійснюється відповідно до Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» [185]. 

Перейдемо до аналізу форми пенсійного забезпечення працівників 

прокуратури, нормативна основа якої закладена в Законі України «Про 

прокуратуру» [166].  
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Зазначеним спеціальним Законом нормативно врегульовано питання 

строків спеціального трудового стажу, який є необхідним елементом при 

призначенні даної форми спеціального пенсійного забезпечення для 

слідчих прокуратури та самих прокурорів. Звертаємо увагу на те, що до 

вислуги років (спеціального трудового стажу) названої категорії 

працівників-державних службовців включається також стаж роботи у 

військовій прокуратурі, на посаді слідчих, суддів, начальницького складу 

органів внутрішніх справ, офіцерських посадах Служби безпеки України, 

державних службовців. 

Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, 

додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги 

перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених 

законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які 

мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати 

десяти прожиткових мінімумів, встановлених для осіб, які втратили 

працездатність. Тимчасово, до 31 грудня 2017 року, максимальний розмір 

пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової 

грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації 

та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до 

надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною) не може перевищувати 10 740 гривень [166].  

Поряд з цим, варто зауважити, що працівникам прокуратури 

встановлюється щомісячна доплата за вислугу років. Розміри доплат чітко 

визначаються постановою Кабінету Міністрів України «Про надбавки до 

грошового забезпечення працівників слідчих підрозділів органів 

внутрішніх справ, Служби безпеки і прокуратури» [290]. 

У рамках форми пенсійного забезпечення працівників прокуратури можна 

виокремити такі види, як пенсія по інвалідності прокурорам чи слідчим, а 

також пенсія у разі загибелі прокурора чи слідчого. 
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Згідно з ч. 9 ст. 86 Закону прокурорам і слідчим, визнаним інвалідами I або 

II групи, призначається пенсія по інвалідності в розмірах, передбачених ч. 

1 цієї статті, за наявності стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 

років [166]. 

У контексті наведених норм пенсійного законодавства щодо пенсій у разі 

загибелі прокурора чи слідчого варто навести конструктивну критику 

Н.М. Хуторян. На її думку, відповідно до буквального тлумачення право 

на пенсію мають не тільки члени сім’ї, а й інші утриманці загиблого 

незалежно від родинних відносин. Право на отримання пенсії сім’єю або 

іншими утриманцями у цій статті не ставиться в залежність від 

непрацездатності членів сім’ї чи інших утриманців. Тому виходить, що 

цілком працездатна дружина чи повнолітній син мають право на таку 

пенсію. До інших утриманців може належати будь-хто, навіть коханка. З 

точки зору Н.М. Хуторян, треба чітко визначити, які саме інші, тобто не 

члени сім’ї, особи є утриманцями, бо це коло може бути безмежно 

широким. Крім того, аналізуючи зміст цієї норми, приходимо до висновку, 

що пенсія у розмірі посадового окладу призначається незалежно від 

кількості осіб, які перебували на утриманні загиблого, що теж є 

несправедливим щодо сім’ї, яка складається з трьох осіб, які перебували на 

утриманні, порівняно з сім’єю, що складається з однієї особи. Знову ж 

таки, виникає запитання, а як бути з утриманцями, які не є членами сім’ї 

загиблого, – призначати пенсію у розмірі посадового окладу загиблого 

кожному окремо чи пропорційно один посадовий оклад на всіх разом. Крім 

того, уже в самій нормі закладено казус: якщо є сім’я, яка втратила 

годувальника, й інші утриманці, які не є членами сім’ї, то якій категорії 

надати перевагу, сім’ї чи утриманцям загиблого [287, с.72], оскільки в 

нормі використовується сполучник «або» В іншій монографії, написаній 

Н.М. Хуторян у співавторстві, наголошується на абсолютно різному 

порядку обрахунку пенсії для осіб, які втратили годувальника, 
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передбаченому загальними та спеціальними законами, що регулюють 

зазначений вид пенсійного забезпечення. Крім загального закону, який 

повинен регулювати пенсійне забезпечення у разі смерті годувальника, яка 

настала у зв’язку із виконанням ним посадових обов’язків, є ще низка 

спеціальних законів. Сам Закон України «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» [291] 

досить детально передбачає порядок нарахування та виплати страхових 

виплат у випадку смерті працівника, що настала внаслідок нещасного 

випадку чи професійного захворювання. Одним із видів страхових виплат 

згідно із п. 4 ст. 28 цього Закону є пенсія у зв’язку з втратою годувальника, 

який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або 

професійного захворювання [273, с. 438-439]. 

Перейдемо до аналізу форми пенсійного забезпечення суддів, правова 

основа якої закладена в Законі України «Про судоустрій і статус суддів» 

[165]. 

У ст. 52 зазначеного Закону вказано, що суддею є громадянин України, 

який відповідно до Конституції України та цього Закону призначений 

суддею, займає штатну суддівську посаду в одному з судів України і 

здійснює правосуддя на професійній основі [165].  

На особливому характері суддівської діяльності акцентує увагу у своєму 

дисертаційному дослідженні Т.В. Штих, яка підкреслює, що функція 

відправлення правосуддя передбачає особливе правове регулювання праці 

суддів, а саме: межі реалізації ними своїх трудових прав у зв’язку із 

специфікою їхнього трудового статусу, що відрізняє їх від інших 

працівників [292, с. 6].  

Н.М. Хуторян у своїй монографії також наводить низку ознак, які логічно 

обґрунтовують спеціальний правовий статус суддів: 1) діяльність суддів є 

вирішальною у реалізації окремої, специфічної функції держави – 
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здійсненні правосуддя; 2) суддя як носій судової влади має наділений 

державою правовий статус; 3) діяльність та правовий статус судді 

обумовлені незалежністю суддів та підкоренням тільки законові; 4) рівень 

освіти та досвід роботи у юридичній сфері; 5) спеціально встановлена 

законодавством, складна процедура призначення на посаду судді; 6) 

особливість трудових відносин; 7) щоденне психоемоційне навантаження; 

8) високий рівень відповідальності за кожне прийняте рішення; 9) низка 

обмежень, які визначені чинним законодавством [273, с. 440]. 

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» (ст. 135) визначає такі 

види матеріального забезпечення суддів: суддівська винагорода, що 

складається з посадового окладу та доплат за: а) вислугу років; б) 

перебування на адміністративній посаді в суді; в) науковий ступінь; г) 

роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці [165]. 

Погоджуємось із позицією Н.М. Хуторян, яка стверджує, що умови, на 

яких призначається пенсійне забезпечення суддям, можна розподілити на 

три групи правовідносин. Першу групу складають правові відносини, які 

виникають у зв’язку із призначенням пенсій суддям у загальному порядку, 

тобто на підставі Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування». Друга та третя групи – це правовідносини щодо 

призначення пенсійного забезпечення суддям у спеціальному порядку 

[273, с. 442]. 

Перейдемо до форми пенсійного забезпечення шахтарів. Дана категорія 

працівників завжди займала окреме місце у соціально-забезпечувальному 

законодавстві, оскільки останні працюють у важких та особливо важких 

умовах праці, а посади на таких підприємствах визначені Списком № 1, що 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких 

дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» [271]. 
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До суб’єктів форми пенсійного забезпечення шахтарів належать 

працівники, що видобувають вугілля, залізну руду, руди кольорових і 

рідкісних металів, марганцеві та уранові руди, працівники шахтобудівних 

підприємств, які зайняті на підземних роботах повний робочий день, та 

працівники державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб 

(формувань) у вугільній промисловості (Список № 1) [293]. При цьому для 

обчислення розміру пенсій за віком за кожний повний рік стажу роботи на 

підземних роботах до страхового стажу додатково зараховується по 

одному року, іншими словами – рік за два. 

З метою підвищення соціального захисту шахтарів взагалі та пенсійного 

забезпечення зокрема було прийнято Закон України «Про підвищення 

престижності шахтарської праці», спрямований на підвищення 

престижності шахтарської праці, надання додаткових гарантій у виплаті та 

підвищенні заробітної плати і розв’язанні соціально-побутових проблем 

шахтарів. 

Таким чином, форма пенсійного забезпечення шахтарів встановлюється 

після досягнення пенсійного віку, визначеного ст. 13 Закону України «Про 

пенсійне забезпечення», мінімальний розмір пенсії визначає ст. 8 Закону 

України «Про підвищення престижності шахтарської праці», а порядок та 

механізм обчислення цього виду пенсії – ст. 27 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» із урахуванням того, 

що спеціальний стаж підземних робіт обчислюється як рік підземних робіт 

за два роки загального стажу. Разом з тим, відзначимо, що форма 

пенсійного забезпечення шахтарів передбачає також окремі пенсії по 

інвалідності у випадку, якщо вона була заподіяна внаслідок виконання 

трудових обов’язків шахтарів. 

Охарактеризуємо форму пенсійного забезпечення працівників авіації і 

льотно-випробувального складу. Правове регулювання пенсійного 

забезпечення льотного складу авіації не було предметом спеціального 
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наукового дослідження. Є лише окремі наукові розробки у сфері правового 

регулювання трудових відносин вказаної категорії працівників. Але 

пенсійна реформа нагально поставила на порядок денний питання 

з’ясування необхідності диференціації пенсійного забезпечення 

працівників у цілому і працівників льотного складу авіації зокрема [294, с. 

61]. 

Особливістю трудової діяльності членів екіпажу повітряного судна є та 

обставина, що вони експлуатують авіаційну техніку, яка становить 

джерело підвищеної небезпеки і вимагає від осіб, які з нею працюють, 

такого обсягу та рівня знань, умінь, професіоналізму, кваліфікації, стану 

здоров’я тощо, сукупність яких повинна відповідати характеру 

виконуваних цими особами функцій. До цієї категорії працівників 

висуваються високі вимоги щодо придатності за станом здоров’я: гостроти 

слуху, зорового сприйняття, а також фізичного та психічного стану. 

Відповідно до ст. 54 Закону України «Про пенсійне забезпечення» до 

працівників авіації, крім працівників льотного і льотно-випробувального 

складу, належать працівники, які здійснюють управління повітряним 

рухом і мають свідоцтво диспетчера, інженерно-технічний склад і 

бортпровідники [36]. При цьому до осіб льотних екіпажів повітряних 

суден цивільної авіації віднесені пілоти, штурмани, бортінженери, 

бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі, бортоператори. 

Звернемо увагу на наукову позицію Ю.В. Васильєвої, яка пише, що під час 

диференціації правового регулювання пенсійних відносин слід виходити з 

двох базових положень: 1) зв’язку норм пенсійного забезпечення із 

суспільно корисною діяльністю; 2) необхідності врахування у цих нормах 

особливостей і потреб самих забезпечуваних. Ґрунтуючись на цьому, автор 

всі підстави для диференціації пенсійних норм поділяє на об’єктивні і 

суб’єктивні. До першої групи належать підстави, які дають змогу 

застосовувати спеціальне правове регулювання до суб’єкта пенсійних 
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відносин, незалежне від його суб’єктної якості, але, як правило, пов’язане з 

характеристикою його суспільно корисної діяльності. Друга група підстав, 

навпаки, є похідною від суб’єктних особливостей забезпечуваного 

контингенту [295, с. 76]. 

Форма пенсійного забезпечення працівників авіації і льотно-

випробувального складу передбачає обов’язковий трудовий стаж, який дає 

право на пенсію за вислугу років. Він складається з часу роботи на посадах 

льотного складу за умови фактичного виконання польотів у робочому році. 

Перерви в загальному трудовому стажі або в стажі роботи на вказаних 

посадах не впливають на обчислення вислуги років, оскільки підрахунок 

вислуги років не пов’язаний із безперервністю стажу. 

Правові основи форми пенсійного забезпечення військовослужбовців 

закладені в Законі України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з 

військової служби, та деяких інших осіб» [184]. Як і в інших формах 

спеціального пенсійного забезпечення, військовослужбовцям пенсія 

призначається і виплачується тільки після звільнення зі служби. У разі 

повторного прийняття на військову службу пенсіонера з числа 

військовослужбовців виплата пенсії на час служби припиняється. При 

наступному звільненні зі служби виплата пенсії здійснюється з 

урахуванням загальної вислуги років на день останнього звільнення. 

Особам, звільненим з військової служби, може призначатися (за їх 

бажанням) пенсія на умовах і в порядку, передбачених Законом України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». При цьому 

для обчислення пенсій враховуються всі види грошового забезпечення, що 

отримували зазначені особи перед звільненням зі служби. 

До трудового стажу особам офіцерського складу також зараховується час 

навчання у вищих навчальних закладах, а також у тих навчальних 

закладах, після закінчення яких присвоюється офіцерське звання, до 
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вступу на військову службу в межах до 5 років із розрахунку один рік 

навчання за шість місяців служби. 

На підставах, установлених Законом України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування», призначаються також пенсії особам, 

звільненим з військової служби, позбавленим військових або спеціальних 

звань (у тому числі під час перебування їх у запасі або у відставці), а також 

звільненим зі служби у зв’язку із засудженням за умисний злочин, 

вчинений з використанням свого посадового становища, та членам їх 

сімей. 

Зміни, викликані трансформацією України із тоталітарної держави в 

демократичну, правову, соціальну державу, зумовили необхідність 

забезпечення належного ефективного правового регулювання 

різноманітних суспільних відносин. Правове регулювання – це 

здійснюваний державою за допомогою всіх юридичних засобів владний 

вплив на суспільні відносини з метою їхнього упорядкування, закріплення, 

охорони і розвитку [296, с.153]. 

Таким чином, ми вважаємо, що наявність системи форм спеціального 

пенсійного забезпечення є, безумовним, позитивом пенсійної системи 

України, оскільки в такий спосіб держава підвищує престижність окремих 

професій, компенсує особливі, небезпечні або важкі умови праці тощо. 

Окрема думка про те, що спеціальні пенсії є дискримінацією по 

відношенню до загальних пенсій, не є послідовною та обґрунтованою. 

Окрім того, досвід провідних держав світу свідчить про позитивну 

практику впровадження форм спеціального пенсійного забезпечення. 

Отже, подальше реформування пенсійного законодавства України у 

напрямку систематизації спеціального пенсійного законодавства є тим 

необхідним кроком, який сьогодні повинна зробити Україна. 

У контексті аналізу форм спеціального пенсійного забезпечення вивчення 

зарубіжного пенсійного законодавства на сучасному етапі розвитку та 
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реформування пенсійної системи України є надзвичайно актуальним, 

оскільки в більшості країн світу свого часу відбулась пенсійна реформа. 

Такі зміни сприяли подальшому створенню кардинально нових пенсійних 

систем у відповідних країнах, першочерговим завданням яких є 

покращення пенсійного забезпечення та добробуту пенсіонерів. Світовий 

досвід вирішення проблеми пенсійного забезпечення громадян свідчить 

про наявність моделей пенсійних систем, що ґрунтуються на трьох 

основних системах: солідарній, накопичувальній та змішаній. 

Системний аналіз форм спеціального пенсійного забезпечення у пенсійних 

системах зарубіжних країн сприятиме удосконаленню правового 

регулювання механізму пенсійного забезпечення в Україні. Такий вектор 

розвитку пенсійного законодавства забезпечується через запозичення 

зарубіжного досвіду та практики, які в подальшому можуть слугувати 

правовим інструментарієм для покращення та забезпечення ефективності 

солідарної системи України. Разом з тим, варто мати на увазі, що не всі 

положення, які передбачені законодавством інших країн, варто 

запозичувати, оскільки кожна пенсійна система будується з урахуванням 

тих специфічних умов, які можуть бути притаманні тільки одній державі, а 

іншій це взагалі не властиво. 

Однак вченими не була зосереджена увага на формах спеціального 

пенсійного забезпечення як зарубіжних держав, так і України. З огляду на 

це, предмет нашого дослідження набуває особливої актуальності в 

сучасних умовах реформування пенсійної системи України. 

Для успішної інтеграції у світову економіку державі необхідно адаптувати 

свою політику до обставин, що змінюються, переорієнтувати зміст 

державної діяльності та підвищити результативність і ефективність 

державного управління. У цьому контексті О.Ю. Оболенський зазначає, 

що сучасна система державного управління має бути готовою 

інтерпретувати та адаптувати ці напрями розвитку світової цивілізації до 
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національних умов розвитку і розширювати свої можливості стосовно 

визначення та сприйняття майбутніх тенденцій розвитку для зайняття 

активної позиції щодо реагування на зростаючі потреби населення як на 

національному, так і на глобальному рівні [297, с. 24]. 

Насамперед варто зауважити, що форми спеціального пенсійного 

забезпечення в іноземних державах базуються на відповідному 

міжнародному законодавстві, визнаному більшістю провідних держав 

світу. Так, вимоги сучасного міжнародного права все більше полягають у 

визнанні його норм як пріоритетних щодо норм внутрішнього права. 

Право громадян на пенсійне забезпечення знайшло своє відображення у 

багатьох міжнародно-правових актах як загального, так і приватного 

характеру, в тому числі і в нашому національному законодавстві. Зміст і 

забезпечення реалізації цього матеріального права повністю залежить від 

стану нормативно-правової бази, тому для повної реалізації прав громадян 

у цій сфері правотворча діяльність у сучасних умовах має важливе 

значення, особливо це стосується адаптації норм національного 

законодавства до міжнародних стандартів. 

До основних міжнародних документів, на яких базуються форми 

спеціального пенсійного забезпечення, належать наступні: Загальна 

декларація прав людини [113], Міжнародний пакт про економічні, 

соціальні та культурні права [114], Європейська соціальна хартія [115], 

Європейський кодекс соціального забезпечення [126], а також інші 

конвенції та рекомендації Організації Об’єднаних Націй. 

Названі міжнародні документи регулюють права громадян у сфері 

соціального забезпечення, у тому числі й у сфері форм спеціального 

пенсійного забезпечення. 

Право на соціальне забезпечення і право на пенсійне забезпечення були 

закріплені у ст. 22 і ст. 25 Загальної декларації прав людини. Так, у ст. 22 

Загальної декларації прав людини вказується, що кожна людина як член 
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суспільства має право на соціальне забезпечення і на здійснення 

необхідних для підтримання її гідності та для вільного розвитку її особи 

прав у економічній, соціальній і культурній галузях за допомогою 

національних зусиль і міжнародного співробітництва та відповідно до 

структури та ресурсів кожної держави [113].  

Звернемо увагу, що саме у Загальній декларації прав людини вперше було 

закріплено право особи на матеріальне забезпечення за віком, оскільки з 

досягненням відповідного віку та втратою працездатності в особи виникає 

право на соціальне забезпечення, у цьому випадку – на пенсійне 

забезпечення. Окрім Загальної декларації прав людини, Міжнародний пакт 

про економічні, соціальні та культурні права також визнає право кожного 

на соціальне забезпечення, включаючи соціальне страхування. 

Окремо варто звернути увагу на Європейську соціальну хартію, яка була 

ратифікована Верховною Радою України 2006 року, у статті 12 якої 

визначено, що усі працюючі та їх утриманці мають право на соціальне 

забезпечення. Згідно з цією статтею для ефективної реалізації права на 

соціальне забезпечення європейські держави беруть на себе зобов’язання 

створювати та підтримувати систему соціального забезпечення на 

достатньо задовільному рівні, поступово виводити систему соціального 

забезпечення на більш високий рівень, вживати заходів щодо покращення 

рівня системи соціального забезпечення шляхом укладання відповідних 

двосторонніх та багатосторонніх угод або в інший спосіб відповідно до 

умов, визначених у таких угодах [115]. 

У контексті аналізу зарубіжного досвіду правового регулювання форм 

спеціального пенсійного забезпечення зосередимо увагу на позиції 

М.М. Феськова та І.В. Оклей, які пишуть про те, що коли здійснюється 

приведення нормативної бази України у відповідність до загальних вимог 

Ради Європи, то законодавцю потрібно мати на увазі той момент, що до 

юридичної специфіки диспозитивних норм Хартії належить надання права 



 

 

289 

Договірним Сторонам на власний розсуд визначати та/або узгоджувати 

зміст обов’язків диспозитивного характеру, обумовлених існуючими 

економічними і соціальними умовами. При цьому основним показником 

дотримання зобов’язань державою виступає загальна тенденція 

відповідності поставленій меті та постійного підвищення гарантій [298, с. 

47]. Ми вважаємо такий підхід правильним та виваженим, оскільки 

вдосконалення національного законодавства у більшій мірі залежить від 

його відповідності кращим розробкам міжнародної спільноти в питанні 

системи різних форм спеціального пенсійного забезпечення. Основною 

метою при адаптації норм національного законодавства є не просто 

реформування, а новий якісний рівень правового регулювання відповідних 

правовідносин із міжнародними гарантіями їх охорони і захисту. 

Розглянемо досвід держав на теренах колишнього СРСР, з якими Україна 

тривалий час розвивалася в одному векторі, а саме: Російської Федерації, 

Республіки Білорусь. Республіки Узбекистан, Республіки Вірменії, 

Республіки Казахстан, Азербайджанської Республіки, Киргизької 

Республіки, Туркменістану, Республіки Молдова та інших. 

Нормативно-правове регулювання пенсійного забезпечення за віком у 

кожній з перелічених вище державах забезпечується відповідними 

законами про пенсійне забезпечення: Законом Республіки Білорусь «Про 

пенсійне забезпечена» від 17 квітня 1992 року [299], Законом Республіки 

Молдова «Про пенсії державного соціального страхування» від 14 жовтня 

1998 року [300], Законом Киргизької Республіки «Про державне пенсійне 

соціальне страхування» від 21 липня 1997 року [301], Законом Республіки 

Узбекистан «Про державне пенсійне забезпечення громадян» віл 03 

вересня 1993 року [302], Кодексом Туркменістану «Про соціальне 

забезпечення» від 17 березня 2007 року [303], Законом Республіки 

Казахстан «Про пенсійне забезпечення в Республіці Казахстан» від 21 
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червня 2013 року [304], Закон Республіки Вірменія «Про державні пенсії» 

від 19 листопада 2002 року [305]. 

У даних іноземних нормативно-правових актах закріплюються основні 

умови, за наявності яких особа має право отримувати пенсію за віком (вік, 

стаж, періоди, які враховуються до стажу), визначається структура пенсії 

(частини з яких складається) і порядок її призначення. 

Варто звернути увагу на те, що на початку перехідного періоду (1990-

1994 рр.) всі країни Східної Європи та Середньої Азії мали відреагувати на 

тиск, спричинений скороченням бази внесків та зростанням чисельності 

пенсіонерів. Обидва чинники стали наслідком зниження економічної 

активності. Така політико-економічна ситуація зумовила ріст тенденції 

несплати страхових внесків, що стало результатом проблеми 

неплатоспроможності відповідних фондів, які відповідають за пенсійне 

забезпечення населення. Звертаємо увагу на те, що окреслені економічні 

проблеми були вже на тому рівні, коли більшість держав світу не змогли 

обійтися без докорінного і системного реформування пенсійного 

законодавства. Всі країни були вимушені на певний період модифікувати 

правила індексації для стримування витрат, тобто відмовитися від діючого 

до того часу механізму регулювання вже здійснених виплат згідно із 

зростанням номінальної заробітної плати і переходу до механізму цінової 

індексації. Іншою ключовою зміною був пенсійний вік [306, с. 35]. 

Незважаючи на подібність успадкованих систем, до середини дев’яностих 

років ХХ ст. у межах Східної Європи та Середньої Азії виокремились дві 

відмінні групи держав. Державні пенсії типово мають подвійну мету: 

мінімізувати бідність серед людей похилого віку та інвалідів і згладити 

споживання серед домогосподарств із середніми доходами. Деякі країни 

регіону, особливо колишні середньоазіатські та закавказькі радянські 

республіки, мусили серйозно поступитися принципом згладжування 

споживання з огляду не недоступність ресурсів. Головною метою стало 
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підтримання мінімального достатнього рівня доходів. Тому на початку 

2000 року Грузія, Азербайджан, Вірменія, Таджикистан, Албанія, Україна 

та ряд інших країн мали пенсійні системи з дуже незначною 

диференціацією отримувачів за заробітками чи стажем роботи. Навіть 

заможні держави, такі як Латвія, пройшли періоди пенсійної «зрівнялівки» 

до того, як їхні економіки почали зростати. Інші, такі як Польща, мають 

спеціальні режими для сільського населення, які є виплатами за твердою 

ставкою [307, с. 112]. 

Порівняльний аналіз з європейськими країнами свідчить, що середня 

тривалість життя українських жінок – 74 роки. Середня очікувана 

тривалість життя жінок, які досягли 55-річного віку, – 79 років. Отже, 

середньостатистична українська пенсіонерка має шанс отримувати пенсію 

протягом 24 років – рекордний період, серед усіх розвинутих країн світу 

[308, с. 56]. Директор Міжнародного фонду Блейзера О. Устенко не 

погоджується, що середньою тривалістю життя чоловіків в Україні варто 

вважати 62 роки. Він стверджує, якщо не враховувати дитячу смертність, 

то ми вийдемо на середній віковий показник у 74 роки, тоді як у Європі 

середня тривалість життя – 79 років. Так, у Німеччині та Великобританії 

(пенсійний вік 67 років) тривалість життя становить більше 79 років, у 

Франції (пенсійний вік 62 роки) тривалість життя понад 80,5 років, в Італії 

(пенсійний вік 65 років із подальшим збільшенням до 68 років) тривалість 

життя 80,2 роки, в Іспанії (пенсійний вік 65 років із збільшенням до 67 

років) тривалість життя 80 років, тобто у середньому європейці на пенсії 

перебувають 12-13 років [308, с. 56].  

Таким чином, можна стверджувати, що Україна обрала європейський 

вектор реформування пенсійного віку в пенсійні системі України, зокрема 

форм спеціального пенсійного забезпечення. Ми підтверджуємо тезу про 

те, що підвищення пенсійного віку є однією з умов підвищення 

платоспроможності Пенсійного фонду та інших фондів по виплаті 
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спеціальних пенсій. Разом з тим, ми критикуємо різке підвищення 

пенсійного віку в Україні на кшталт Європи, оскільки рівень життя 

українських громадян на порядок нижчий. На нашу думку, підвищення 

пенсійного віку повинне бути поступовим і супроводжуватися 

підвищенням рівня життя громадян України. 

Окрім пенсійного віку, умовою здійснення пенсійних виплат є наявність 

достатнього страхового стажу. У Республіці Білорусь, Республіці 

Узбекистан, Туркменістані, Республіці Казахстан стаж роботи для 

чоловіків становить 25 років, а для жінок – 20 років. У Республіці Вірменія 

– 25 років як для жінок, так і для чоловіків. Найбільшу кількість років 

страхового стажу потрібно мати громадянам Молдови – 35 років. В 

Україні відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» мінімальний розмір пенсії за віком особа 

отримуватиме за наявності у чоловіків 35, а у жінок – 30 років страхового 

стажу [50]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що в і питанні строку страхового 

стажу Україна тяжіє до європейського зразка пенсійного забезпечення. На 

нашу думку, строк страхового стажу повинен бути високим, оскільки 

тільки таким чином можна забезпечити наповнення бюджету за рахунок 

страхових внесків працюючих громадян та одночасне зменшення виплат 

пенсій. 

 Аналізуючи форми спеціального пенсійного забезпечення, звернемо увагу 

на періоди часу, які зараховуються до стажу професійної діяльності у 

зв’язку з виконанням державного обов’язку. 

У Республіці Білорусь до цих періодів належать: час військової служби у 

Збройних силах Республіки Білорусь, прикордонних військах і органах 

прикордонної служби Республіки Білорусь, у внутрішніх військах 

Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь, в органах державної 

безпеки, Служби безпеки Президента Республіки Білорусь та інших 
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військових формуваннях, що створені відповідно до законодавства 

Республіки Білорусь, служба в органах внутрішніх справ, органах і 

підрозділах з надзвичайних ситуацій і органах фінансових розслідувань 

Комітету державного контролю Республіки Білорусь, а також служба у 

Збройних силах, органах державної безпеки й органах внутрішніх справ 

колишнього СРСР [309, с. 71]. 

У Республіці Вірменія – військова служба в республіканських виконавчих 

органах оборони, національної безпеки, внутрішніх справ, з надзвичайних 

ситуацій Республіки Вірменія, а також періоди знаходження в ході 

бойових дій у складі діючої армії у партизанських загонах і об’єднаннях. 

В Азербайджанській Республіці період проходження строкової військової 

(альтернативної) служби й період перебування у загонах і формуваннях 

самооборони, що пройшли реєстрацію у відповідних органах виконавчої 

влади, зараховується до періоду служби у відповідних органах виконавчої 

влади. 

У Молдові – обов’язкова строкова військова служба у військах 

Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби інформації 

і безпеки, Департаменту цивільного захисту і надзвичайних ситуацій. 

У Туркменістані – період проходження військової служби і служби в 

органах внутрішніх справ по призову. 

У Республіці Узбекистан – військова служба й перебування в 

партизанських загонах і об’єднаннях, служба в органах державної безпеки 

і в органах внутрішніх справ, служба у воєнізованій охороні, в органах 

спеціального зв’язку й у гірничорятувальних частинах незалежно від 

відомчої підпорядкованості. 

У Киргизькій Республіці – проходження військової і прирівняної до неї 

служби, служби в органах національної безпеки, внутрішніх справ, 

Державної протипожежної служби, воєнізованої охорони, спеціальному 
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зв’язку, у частинах цивільної оборона, митної інспекції й фінансової 

поліції незалежно від відомчої приналежності [309, с. 72]. 

В Україні до стажу професійної діяльності у зв’язку з виконанням 

державного обов’язку зараховується: проходження строкової військової 

служби у Збройних Силах України, Службі безпеки України, інших 

утвореннях відповідно до законів України, військових формуваннях в 

органах Міністерства внутрішніх справ України, воєнізованих 

формуваннях, гірничорятувальних частинах незалежно від 

підпорядкування, в аварійно-рятувальній службі, створеній відповідно до 

законодавства на постійній основі, а також проходження альтернативної 

служби, контрактної служби військовослужбовців рядового і 

начальницького складу. 

Таким чином, вищенаведений досвід багатьох зарубіжних країн світу щодо 

питання зарахування військової та прирівняної до неї служби до стажу для 

форми спеціального пенсійного забезпечення дає нам можливість зробити 

висновок, що закріплені в законодавстві аналогічні положення повинні 

мати і надалі місце. Ми не підтримуємо та вважаємо необґрунтованими 

думки вчених, які висловлюються проти зарахування періоду проходження 

військової або прирівняної до неї служби до загального стажу, потрібного 

для спеціального пенсійного забезпечення. 

Погоджуємось із І.Ю. Михайловою, яка пише, що важливою гарантією для 

жінок є включення періоду їхнього проживання з чоловіками, які 

проходили службу в місцевостях, де вони не могли працевлаштуватись за 

фахом. Так, у Російській Федерації включається період проживання 

дружин військовослужбовців, які проходять військову службу та 

контрактом, разом із чоловіками в місцевостях, де вони не могли 

працювати у зв’язку з відсутністю можливості працевлаштування, але не 

більше п’яти років у цілому; у Республіці Казахстан – період проживання 

дружин осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів та 
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військовослужбовців надстрокової служби із чоловіками в місцевостях, де 

була відсутня можливість їх працевлаштування за фахом, але не більше 

десяти років; у Республіці Вірменія – період спільного проживання із 

чоловіком-військовослужбовцем офіцерського складу, унтер-офіцерського 

складу й надстрокової служби у місцях, де була відсутня можливість 

влаштування на роботу за спеціальністю, але не більше п’яти років; у 

Республіці Азербайджан – період проживання дружин офіцерського 

складу, прапорщиків, мічманів і військовослужбовців надстрокової служби 

із чоловіками в місцевості, де була відсутня можливість працевлаштування 

за своєю спеціальністю; у Республіці Узбекистан – період проживання 

дружин осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів і 

військовослужбовців надстрокової служби із чоловіками в місцевостях, де 

відсутня можливість їх працевлаштування, але не більше десяти років [309, 

с. 73]. 

Ми повністю підтримуємо включення періоду вільного проживання жінок 

з чоловіками, які проходили службу в місцевостях, де вони не могли 

працевлаштуватись за фахом. У такий спосіб держава заохочує 

військовослужбовців до проходження ними служби. Окрім того, 

зарахування страхового стажу жінкам є ще однією гарантіє їх соціального 

захисту. 

У контексті аналізу форм спеціального пенсійного забезпечення доцільним 

буде також звернути увагу на іноземне регулювання в частині зарахування 

періоду навчання до страхового стажу осіб. 

Так, у Республіці Білорусь зараховується до стажу період перебування на 

денній формі навчання в установах, що забезпечують одержання 

професійно-технічної, середньої спеціальної й вищої освіти, підвищення 

кваліфікації й перепідготовки кадрів, а також навчання в аспірантурі, 

клінічній ординатурі, докторантурі; у Туркменістані – навчання з відривом 

від виробництва (денна форма навчання) у вищих, середніх спеціальних і 
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професійних навчальних закладах, на курсах з підготовки кадрів, 

підвищення кваліфікації і перекваліфікації, у клінічній ординатурі, 

аспірантурі, докторантурі й академії, а також у вищому і середньому 

духовних навчальних закладах; у Республіці Казахстан – навчання у вищих 

і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах, школах і на 

курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації й перекваліфікації, в 

аспірантурі, докторантурі й клінічній ординатурі, а також у вищих і 

середніх духовних навчальних закладах денної форми навчання на 

території Республіки Казахстан та за її межами; у Республіці Вірменія – 

періоди денного навчання в навчальних закладах зараховуються до 

страхового стажу, якщо за роки навчання або протягом десяти років після 

завершення навчання фізична особа вносила платежі у мінімальному 

розмірі платежу з обов’язкового пенсійного страхування, установленого 

для найманого працівника чинним законодавством на момент здійснення 

платежу; у Республіці Узбекистан – денне навчання у вищих освітніх 

закладах, аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі, у тому числі за 

кордоном; у Киргизькій Республіці – час денного навчання у початкових 

професійних, середніх професійних і вищих професійних навчальних 

закладах у разі сплати страхових внесків. Час денного навчання у 

професійних середніх спеціальних навчальних закладах, на курсах з 

підвищення кваліфікації й перепідготовки кадрів, у вищих навчальних 

закладах, ординатурі, аспірантурі й докторантурі до 19 лютого 1999 року 

включаються до страхового стажу без витребування документів про сплату 

страхових внесків за цей період [309, с. 79]. 

Відповідно до українського пенсійного законодавства період навчання у 

вищих навчальних закладах після 01 січня 2004 року до страхового стажу 

не зараховується. Законом України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» передбачено наступне: для того, щоб період 

навчання було зараховано до страхового стажу, необхідно укласти договір 
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з Пенсійним фондом України. Таким чином, особи, які досягни 16-річного 

віку і не належать до кола осіб, які підлягають загальнообов’язковому 

державному пенсійному страхуванню відповідно до Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», у тому числі 

іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або 

працюють на території України, громадяни України, які постійно 

проживають або працюють за межами України, якщо інше не встановлено 

міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, мають право на добровільну участь у системі 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування [50]. 

Актуальною для аналізу іноземного досвіду форм спеціального пенсійного 

забезпечення є пенсійна система у Великобританії, яка складається з 

державних пенсій, державних пенсій за вислугу років і недержавних 

пенсій. 

Зазначимо, що базові (звичайні, загальні) пенсії одержують усі без винятку 

особи при досягненні ними пенсійного віку (60 років – для жінок та 65 

років – для чоловіків), який зараз пропонують збільшити до 70. Розмір 

такої пенсії – фіксований і не залежить ні від стажу роботи пенсіонера, ні 

від його трудових успіхів та розміру зарплати, яка отримувалася протягом 

трудового періоду. Як правило, для забезпечення нормальної 

життєдіяльності пенсіонера основних пенсійних виплат недостатньо, 

оскільки встановлений державою розмір пенсії становить близько 3 тисяч 

фунтів на рік – для одинокої людини і близько 5 тисяч фунтів на рік – для 

сімейної пари. 

Другий рівень державних пенсій, так званих державних пенсій за вислугу 

років, у грошовому розмірі набагато перевершує базовий. Але ця схема та 

коефіцієнт виплати пенсії, що розраховується, на відміну від базової 

державної, вже залежить і від стажу, і від розміру заробітної плати. Таким 

чином, чим більше стаж особи, тим більше її пенсійне забезпечення [310].  
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Як бачимо, державні пенсії є аналогом форми пенсійного забезпечення 

державних службовців в Україні. При цьому наявний ряд спільних ознак, а 

саме: спеціальний стаж, вік, страховий випадок, підвищений розмір 

пенсійного забезпечення тощо). 

Звернемо увагу на досвід Швеції в частині спеціального пенсійного 

страхування. Перш за все, потрібно зазначити, що в Швеції діє державна 

дворівнева пенсійна система. Перший рівень – солідарний, внески до якого 

здійснюються працюючими громадянами Швеції, які й забезпечують 

пенсійні виплати сьогоднішнім пенсіонерам. За рахунок цього рівня 

формується пенсія, залежна від заробітної плати, а також гарантована 

соціальна пенсія, яку виплачують, якщо рівень пенсії становить менше 

20% від середньої зарплати в країні. Рівень майбутньої пенсії індексується 

кожного року згідно з динамікою середньої заробітної плати та загального 

стану економіки Швеції [311]. Другий рівень – накопичувальні пенсійні 

рахунки, введені у 1999 році. Внески акумулюються державою, а 

розпоряджається ними сам майбутній пенсіонер Швеції, інвестуючи в один 

або декілька (до 5) з 800 інвестиційних фондів, запропонованих на вибір. 

Фонди оперують фінансовими інструментами і різною прибутковістю, що 

надає людині можливість самостійно вибирати стратегію інвестування. 

Загалом, накопичення знаходяться на рахунках державного фонду, але 

57% шведів вважають за краще робити активний вибір. Таким чином, 

пенсійні відрахування складають 18,5% від заробітку шведів (16% – 

перший рівень, а 2.5% – накопичувальні рахунки). Розмір пенсії у Швеції – 

один з найвищих у Європі. Сума державної і службової пенсії може 

досягати 60-80% від середнього заробітку. Вийти на пенсію можна, 

починаючи з 61 року (гарантована пенсія виплачується лише з 65 років). 

Державою також заохочується більш пізній вихід на пенсію за рахунок 

збільшення розміру пенсії приблизно на 10% за кожен рік, що 

пропрацювала особа після досягнення 65-річного віку [311]. 
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Ми вважаємо, що реформування системи форм спеціального пенсійного 

забезпечення в Україні повинно здійснюватися поетапно, на кшталт 

вищенаведеної моделі Швеції. Одночасно відзначимо, що умовою якісного 

та системного реформування форм спеціального пенсійного забезпечення є 

впровадження накопичувального рівня пенсійної системи, який сьогодні 

відсутній в Україні. 

У контексті аналізу зарубіжного досвіду правового регулювання форм 

спеціального пенсійного забезпечення не можна залишити поза увагою 

факт відсутності в Україні накопичувального рівня пенсійної системи, 

хоча він формально передбачений в ст. 2 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» [50]. 

З точки зору правового регулювання та адміністрування системою 

пенсійного страхування, нині «хрестоматійним» вважається досвід 

Швейцарії. У 1985 році Швейцарія стала другою країною у світі (після 

Чилі), яка ввела в себе обов’язкову накопичувальну пенсійну систему 

(другий рівень), Держава запровадила типову трирівневу модель, у якій 

42% загальної суми пенсійних виплат виплачується з першого рівня 

(обов’язкова солідарна державна пенсійна система), – 32%  з другого 

(обов’язкова накопичувальна пенсійна система) і 26% – з третього, 

представленого добровільними приватними пенсійними фондами. Загальна 

вартість пенсійних активів у Швейцарії становить 101% ВВП [275, с. 142]. 

Швейцарська пенсійна реформа проводилась у чотири етапи. На першому 

етапі наприкінці 2002 року дефіцит коштів швейцарських 

накопичувальних пенсійних фондів другого рівня складав приблизно 40%. 

У зв’язку з цим уряд Швейцарії вжив низку дієвих заходів, а саме: 1) 

обмежив право працівників достроково знімати накопичені пенсійні 

заощадження для придбання нерухомості; 2) запровадив однакове для всіх 

фондів визначення рівня забезпеченості виплат з пенсійного фонду 

(раніше у кожному кантоні застосовувалось своє визначення); 3) встановив 
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однакову для всіх пенсійних фондів вимогу до рівня забезпеченості 

пенсійних виплат на рівні 100%; 4) запровадив спеціальні 

«рекапіталізаційні внески» до фондів, в яких рівень забезпеченості виплат 

є нижчим за 90%. На другому етапі реформи, розпочатому 01 квітня 2004 

року, були запроваджені нові правила прозорості з метою підвищення 

довіри до пенсійної системи з боку учасників. Вони включали наступні 

пункти: 1) пенсійні фонди повинні організовувати навчання довірчих 

власників пенсійних коштів; 2) страхові компанії, що пропонують участь у 

своїх пенсійних схемах через колективні пенсійні схеми, мусять мати 

пенсійні рахунки, які відокремлені від іншої страхової діяльності, і 

оприлюднювати порядок встановлення ставок внесків, розподілу прибутку 

та обчислення розмірів пенсійних виплат; 3) пенсійні фонди мають 

оприлюднювати докладну інформацію про адміністративні витрати і 

запроваджувати нові правила бухгалтерського обліку; 4) майбутні пенсійні 

виплати повинні мати надійне фінансове забезпечення, цю інформацію 

необхідно повідомляти органам регулювання та одержувачам цих виплат 

[275, с. 142-146]. 

Перший рівень системи пенсійного забезпечення Швейцарії складається з 

пенсійного страхування по старості та на випадок втрати годувальника 

(AHV/AVS)), страхування на випадок втрати працездатності (IV/AI)) та 

пенсійних надбавок (EL/PC). Перший рівень являє собою державну 

обов’язкову систему пенсійного страхування, яка покликана гарантувати 

громадянам певний мінімальний рівень пенсійних виплат після досягнення 

визначеного віку. Система пенсійного страхування по старості охоплює 

все населення держави. Обов’язковому страхуванню підлягають всі особи, 

які проживають або працюють у Швейцарії, а також громадяни Швейцарії, 

які живуть за кордоном, але працюють на Швейцарську конфедерацію. Із 

державної пенсійної системи (AHV/AVS) виплачуються базова пенсія та 

пенсійні надбавки [275, с. 145]. 
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01 січня 1998 року в Казахстані розпочалася поступова реформа системи 

пенсійного забезпечення відповідно до Декрету Республіки Казахстан 

«Про прийняття концепції реформування пенсійної системи» від 

12.05.1997 № 819 [312, с. 28]. Наступним кроком було прийняття 20 червня 

1997 року Закону Республіки Казахстан «Про пенсійне забезпечення» № 

136-1. Відповідно до положень нового законодавства ставка пенсійного 

відрахування від фонду заробітної плати в розмірі 25,5% була розподілена 

на дві частини: 15,5% спрямовувались до старої солідарної системи для 

фінансування пенсійних виплат, за які вона продовжувала нести 

відповідальність, а 10% перерозподілялись до новостворених 

накопичувальних пенсійних фондів (державних або недержавних), де 

інвестування та управління заощадженнями здійснювалось від імені 

окремих осіб. Закон «Про пенсійне забезпечення» гарантує мінімальну 

пенсію кожному, хто сплачуватиме пенсійні внески у новій системі 

протягом щонайменше 75% періоду від 01 січня 1998 року і до моменту 

виходу на пенсію. Працівники на власний розсуд можуть обирати 

пенсійний фонд, до якого перераховуватимуться страхові внески з їхньої 

заробітної плати. У разі, якщо працівник самостійно не визначився із 

недержавним пенсійним фондом, то відповідні відрахування з його 

заробітної плати спрямовуються до Державного накопичувального фонду 

автоматично. При цьому зазначимо, що лише два рази за рік працівники 

можуть переводити накопичені пенсійні внески з одного пенсійного фонду 

до іншого. Разом з тим, роботодавці та працівники мають право на 

здійснення добровільних додаткових внесків до системи пенсійного 

страхування. Звернемо увагу на те, що обов’язкові пенсійні внески 

оподатковуються тільки після виходу працівника на пенсію. Основним 

суб’єктом пенсійної системи Казахстану є накопичувальні пенсійні фонди, 

компанії з управління активами, банки-зберігачі, страхові компанії та 

уповноважені державні органи [275, с. 138-139]. 
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Однак наразі в Казахстані система пенсійного забезпечення перебуває в 

глибокій фінансовій кризі. М.К. Вінер у своїх дослідженнях наводить 

наступні причини такої кризи:  

1) недостатній розвиток ринку капіталів;  

2) відсутність досвіду управління складними банківськими операціями;  

3) недостатній законодавчий захист пенсійних активів;  

4) відсутність ліквідних інвестиційних інструментів;  

5) швидка втрата та знецінення пенсійних активів внаслідок невдалого 

державного управління інвестиціями;  

6) неоднозначність тлумачення норм законодавства про пенсійне 

забезпечення та банкрутство, через що кредитори можуть привласнювати 

кошти бенефіціаріїв у випадку банкрутства пенсійного фонду;  

7) брак надійних довірчих установ і висококваліфікованих аудиторів та 

актуаріїв;  

8) відсутність єдиного регулятивного органу у сфері пенсійного 

страхування [312, с. 18].  

Базове пенсійне забезпечення гарантує мінімальний розмір грошових 

виплат тим категоріям громадян, які мають визначений законом 

мінімальний стаж. При цьому така мінімальна пенсія за розміром менша за 

прожитковий мінімум. У той же час, такі категорії пенсіонерів, у яких 

більше немає інших джерел доходу після виходу на пенсію, отримують 

гарантоване державою право на отримання різних надбавок до основною 

мінімальної пенсії. Саме така модель набула досить широкого 

розповсюдження в багатьох зарубіжних країнах. 

У процесі нашого дослідження ми дійшли висновку, що за кордоном у 

переважній більшості випадків положення, які регламентують форми 

пенсійного забезпечення, зокрема спеціального, зосереджені в одному або 

декількох кодифікованих нормативних актах, на відміну від української 

пенсійної системи. Так, сьогодні в Україні наявна велика кількість як 



 

 

303 

законодавчих, так і підзаконних актів, які регламентують засади системи 

форм спеціального пенсійного забезпечення. Така ситуація, безумовно, є 

неприйнятною, оскільки вона спричиняє ряд негативних результатів. З 

цього приводу повністю погоджуємось із Ю.В. Васильєвою, що 

законодавство із соціального забезпечення має гостру потребу в інтеграції, 

підвищенні ступеня пов’язаності та погодженні його норм. Відсутність 

належної системності у цій сфері призвело до багатьох негативних 

наслідків, зокрема до того, що процеси диференціації у праві соціального 

забезпечення фактично переважають над процесами уніфікації, що 

шкодить не тільки праву, а й якості суспільних відносин, зумовлюючи 

їхню невиправдану різницю [273, с. 117]. 

Таким чином, досвід зарубіжних країн дає нам можливість зробити 

висновок про необхідність прийняття в Україні Пенсійного кодексу, який 

би систематизував всі форми спеціального пенсійного забезпечення. Ми 

переконані, що він повинен складатися із двох частин: Загальної та 

Спеціальної. При цьому в Загальній частині Пенсійного кодексу України 

необхідно закріпити положення щодо порядку та умов отримання 

загальних форм пенсійного забезпечення, надбавок до пенсійних виплат 

тощо. Спеціальна ж частина Пенсійного кодексу України повинна 

регулювати окремо всі форми спеціального пенсійного забезпечення: 1) 

форму пенсійного забезпечення наукових та науково-технічних 

працівників; 2) форму пенсійного забезпечення державних службовців; 3) 

форму пенсійного забезпечення працівників прокуратури; 4) форму 

пенсійного забезпечення суддів; 5) форму пенсійного забезпечення 

шахтарів; 6) форму пенсійного забезпечення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи; 7) форму пенсійного забезпечення 

працівників авіації і льотно-випробувального складу; 8) форму пенсійного 

забезпечення народних депутатів України; 9) форму пенсійного 

забезпечення працівників водного транспорту; 10) форму пенсійного 
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забезпечення працівників залізничного транспорту; 11) форму пенсійного 

забезпечення військовослужбовців; 12) форму пенсійного забезпечення 

працівників органів внутрішніх справ. 

Прийняттям зазначеного нормативного акта законодавець забезпечить 

встановлення справедливої залежності між розміром пенсійної виплати та 

тривалістю страхового стажу, впорядкування системи призначення 

спеціальних та пільгових пенсій відповідно до принципу рівності всіх 

перед законом, фінансову стабільність пенсійної системи, конституційний 

рівень пенсійних виплат і дотримання положень Європейського кодексу 

соціального забезпечення, розширення напрямків інвестування пенсійних 

активів, а також збільшення обсягу високоякісних інструментів 

інвестування, запровадження міжнародних стандартів інвестиційної 

діяльності та звітності для суб’єктів системи пенсійного страхування. 

Отже, умовою якісного реформування національного пенсійного 

законодавства в частині регулювання системи форм спеціального 

пенсійного забезпечення є системне вивчення законотворчої практики 

іноземних країн. При цьому, на наш погляд, необхідно, передусім, зробити 

акцент на вивченні історії реформування держав, які були складовими 

частинами СРСР, оскільки політико-економічний вектор розвитку України 

дуже схожий із наявними у них проблемами та особливостями. Особливу 

увагу варто зосередити на пенсійній реформі  у Казахстані, яка в результаті 

зазнала невдачі, так як аналізувати потрібно не тільки позитивний досвід 

іноземних країн, але й негативний, що дасть можливість уникнути 

аналогічних помилок. 

Окрім того, при реформуванні пенсійного законодавства щодо форм 

спеціального пенсійного забезпечення пропонуємо Україні також 

звертатись за відповідною допомогою до міністерств іноземних держав. 

Мається на увазі ідея створення міжнародних робочих груп, які б 

складалися не тільки з юристів, але й інших кваліфікованих фахівців. Така 
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форма міжнародної співпраці дозволить максимально ефективно, якісно та 

системно реформувати пенсійне законодавство України. 

 
Висновки до Розділу 3: 

 
1. Спеціальна пенсія – це пенсійна виплата, що здійснюється 

щомісячно, яка отримується особою  у разі наявності особливих 

заслуг перед державою, інвалідами, у зв’язку виконанням державних 

або суспільно-значимих функцій з метою компенсувати втрачений 

заробіток. 

2. Основні ознаки спеціальної пенсії: 

а) регулярність спеціальних пенсій (тобто процес виплат є 

регулярним); 

б) систематичність спеціального пенсійного забезпечення (спеціальні 

пенсії мають систематичний характер, тобто вони є постійними); 

в) періодичність спеціальних виплат; 

г) зовні спеціальне пенсійне забезпечення виражається у грошовій 

формі, проте може мати дещо інше вираження, наприклад у наданні 

певних послуг; 

д) спеціальні пенсії як і будь які інші мають індивідуальний 

характер, тобто їх отримує одна особа, яка відповідно до закону має на це 

право.  

е) грошові кошти виділяються з спеціально створених фондів 

(Пенсійний фонд України), державного бюджету, чи з обох – змішана 

система. 

3. Cпеціальне пенсійне забезпечення – це особливий вид виплат, який 

може бути наданий лише певним групам осіб, які мають спеціальні 

ознаки, які потрібні для отримання соціальної пенсії (особливі 

заслуги перед державою, втрата годувальника, державні служба, 

інвалідність). 
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4. Система спеціального пенсійного забезпечення є недосконалою та 

потребує вдосконалення, яке має проводитися одразу в два 

напрямки: 1) правовим, тобто шляхом вдосконалення системи 

законодавчих актів у сфері спеціального пенсійного забезпечення; 2) 

організаційно-управлінським, тобто через вдосконалення 

концептуальних основ стратегічного розвитку соціальної політики 

держави в сфері спеціального пенсійного забезпечення. 

5. Основні завдання, які покладаються на принципи спеціального 

пенсійного забезпечення: 1) вони покликані забезпечувати 

нормальне функціонування системи пенсійного забезпечення як в 

цілому, так і в конкретному її прояві – спеціальному пенсійному 

забезпеченні; 2) матеріальне та соціально-побутове забезпечення 

громадян окремої категорії (суддів, прокурорів,науковців, депутатів, 

військовослужбовців та ін.) в разі непрацездатності, незалежно від 

віку, але зважаючи на професійні заслуги; 3) забезпечення 

прозорості здійснення пенсійного забезпечення окремих категорій 

громадян; 4) поширюють загальноправові принципи в сферу 

спеціального пенсійного забезпечення; 5) підтримка соціальної 

справедливості в даній сфері; 6) допомагають в забезпеченні 

виконання вимог спеціального пенсійного законодавства; 7) 

забезпечують правильну і законну функціональну діяльність 

основного органу, що здійснює як загальне пенсійне забезпечення, 

так і спеціальне – Пенсійного фонду України; 

6. Сутність принципів спеціального пенсійного забезпечення являють 

собою сукупність найбільш глибоких, стійких якостей цих 

принципів, що визначають його походження, характер і напрями 

розвитку. До предмету принципів спеціального пенсійного 

забезпечення входять причини виникнення принципів, їх визначень, 

ролі у суспільстві, якісних ознак. 
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7. Принципи спеціального пенсійного забезпечення окремих категорій 

громадян  визначають сутність і зміст пенсійного захисту, 

відображають його внутрішню систему та побудову, процес його 

застосування, виступають критерієм оцінки забезпечення задля 

можливості його вдосконалення, виступають певною основою для 

формування пенсійних норм. Також значення принципів 

спеціального пенсійного забезпечення виражається у конкретно-

виділених ознаках, зокрема: економічно-політична обумовленість, 

цілісна предметна визначеність, своєрідна системність, 

цілеспрямованість та стабільність. Ці позиції обґрунтовують в тій чи 

іншій мірі значення принципів спеціального пенсійного 

забезпечення окремих категорій громадян. 

8. Принципи спеціального забезпечення в своїй сутності покликані та 

спрямовані на справедливе і ефективне акумулювання коштів за 

рахунок сплати окремими категоріями громадян відповідних внесків; 

а потім, на стадії реалізації - розподіл фінансових ресурсів, 

забезпечуючи належний матеріальний стан людей, котрі досягли 

відповідного віку, отримали трудовий та страховий стаж, а також 

мали відповідні професійні здобутки (останній приклад більше 

підходить до спеціального пенсійного забезпечення за вислугу років 

у державних службовців) і при настанні інших соціальних ризиків. 

9. Гарантії спеціального пенсійного забезпечення – це система 

об’єктивних і суб’єктивних чинників, які виражаються в соціально-

економічних, політичних, юридичних умовах та засобах і 

забезпечують реальну реалізацію, охорону та захист прав і свобод 

громадян в цій сфері, а також відповідне закріплення на 

законодавчому рівні. 

10. Юридичні гарантії спеціального пенсійного забезпечення: 1) 

мінімальна пенсія; 2) прожитковий мінімум для осіб, які втратили 



 

 

308 

працездатність; 3) мінімальна заробітна плата; 4) пенсійний вік; 5) 

трудовий стаж; 6) страховий стаж; 7) середня заробітна плата 

працівників, які займають певне положення в галузях економіки 

України. 

11. Основне значення форм спеціального пенсійного забезпечення, як і 

пенсійного забезпечення взагалі, полягає в грошовому забезпеченні 

окремих категорій громадян спеціальними пенсіями за важкі або 

небезпечні умови трудової діяльності або у інших випадках 

передбачених пенсійним законодавством. 

12. Виокремлення різних форм спеціального пенсійного забезпечення 

працівників має як практичне, так і наукове значення. По-перше, при 

врегулюванні конкретної форми пенсійного забезпечення 

працівників враховуються всі особливості даної форми, 

здійснюється системний характер регулювання даних відносин. По-

друге, поділ пенсійного забезпечення на форми є науково 

обґрунтованим, і поступово продовжує розвиватись в даному 

напрямку.  

13. Форма спеціального пенсійного забезпечення працівників – це 

законодавчо встановлений спосіб організації уповноважених 

суб’єктів пенсійних правовідносин щодо спеціального порядку 

щомісячного отримання окремими категоріями осіб спеціальних 

пенсій. 

14. Ознаками форм спеціального пенсійного забезпечення є: 1) наявність 

спеціального законодавства; 2) обов’язковість їх надання зі сторони 

держави; 3) наявність законодавчо визначених юридичних фактів, як 

підстав виникнення відповідних правовідносин; 4) фінансування з 

різних фондів та бюджетів, залежно від форми відповідного 

забезпечення; 5) наявність визначеного законом спеціального 

трудового стажу на окремих роботах або посадах. 
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15. Система форм спеціального пенсійного забезпечення – це 

передбачені пенсійним законодавством різні способи та особливості 

організації діяльності уповноважених суб’єктів пенсійних 

правовідносин, метою яких є реалізація спеціальних порядків 

щомісячного забезпечення пенсіями окремих категорій громадян. 

16. Систему форм спеціального пенсійного забезпечення становлять: 1) 

форма пенсійного забезпечення наукових та науково-технічних 

працівників; 2) форма пенсійного забезпечення державних 

службовців; 3) форма пенсійного забезпечення працівників 

прокуратури; 4) форма пенсійного забезпечення суддів; 5) форма 

пенсійного забезпечення працівників авіації; 6) форма пенсійного 

забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи; 7) форма пенсійного забезпечення працівників авіації і 

льотно-випробного складу; 8) народних депутатів України; 9) 

працівників водного транспорту; 10) працівників залізничного 

транспорту; 11) військовослужбовців; 12) працівників органів 

внутрішніх справ.  
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РОЗДІЛ 4 

НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

4.1 Поняття та сутність недержавного пенсійного забезпечення  

1 січня 2004 року в Україні набули чинності Закони України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 

1058-IV [50] і «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 

1057-IV [91]. Норма статті 2 першого із них встановила створення в 

Україні трирівневої системи пенсійного забезпечення, а саме: солідарної 

системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, за 

якою пенсії виплачуються за рахунок коштів Пенсійного фонду; 

накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування, що базується на засадах накопичення коштів застрахованих 

осіб у Накопичувальному фонді; системи 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. Цим 

же нормативно-правовим актом та цією ж статтею було встановлено право 

громадян України бути учасниками та отримувати пенсійні виплати 

одночасно з різних рівнів системи пенсійного забезпечення в Україні. 

Тобто одержання особою пенсійного забезпечення за солідарною 

системою загальнообов’язкового державного пенсійного страхування не 

виключило можливості одержання нею недержавного пенсійного 

забезпечення. Таке багаторівневе пенсійне забезпечення на сьогодні 

використовується практично в усіх розвинутих країнах, адже воно сприяє 

забезпеченню обов’язкового прожиткового мінімуму пенсіонерам, а також 

є гарантією мінімального соціального захисту й стимулює населення 
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держави дбати про своє майбутнє. У свою чергу, Закон України «Про 

недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-IV [91] 

започаткував створення добровільного недержавного пенсійного 

забезпечення, що є складовою частиною системи накопичувального 

пенсійного забезпечення, яка ґрунтується на засадах добровільної участі 

фізичних та юридичних осіб у формуванні пенсійних нагромаджень з 

метою отримання учасниками недержавного пенсійного забезпечення 

додаткових до загальнообов’язкового державного пенсійного страхування 

пенсійних виплат. Згідно з вищезазначеним нормативно-правовим актом 

інституціями недержавного пенсійного забезпечення є недержавні пенсійні 

фонди, страхові компанії та банківські установи, кожна із яких залучає 

кошти фізичних та юридичних осіб, акумулює, інвестує їх та здійснює 

виплати у визначений час та в обумовлених розмірах, що є потужним 

джерелом фінансування національної економіки. Отже, прийняття даного 

нормативно-правового акта дозволило врегулювати третій рівень пенсійної 

системи України. При цьому поняття «недержавний пенсійний фонд» не 

стало абсолютно новим для вітчизняної пенсійної системи, проте до 

прийняття зазначених вище законів, а також Закону України «Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 

12.07.2001 № 2664-III [313] недержавне пенсійне забезпечення не було 

належним чином врегульованим на законодавчому рівні та мало 

розглядалось на науковому рівні. Але завдяки зазначеній пенсійній 

реформі громадяни України отримали можливість не лише державного 

пенсійного забезпечення, а й здійснення ними самофінансування 

майбутньої пенсії. 

Актуальність звернення до дослідження питань сутності, змісту та 

структурних елементів недержавного пенсійного забезпечення полягає у 

тому, що сьогодні в Україні функціонують численні недержавні пенсійні 

фонди, створено необхідну інфраструктуру та прийнято відповідне 
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законодавство, але, разом із тим, відсутнє охоплення системою 

недержавного пенсійного забезпечення великої кількості населення, а 

також відсутня обізнаність широкого загалу щодо можливостей її 

використання. Однією із причин такого стану є низький рівень 

поінформованості, обумовлений, у тому числі, й недостатньою кількістю 

досліджень сутності, змісту та структурних елементів недержавного 

пенсійного забезпечення, наявність яких є важливою і з точки зору 

задоволення приватних наукових інтересів, і для надання науково 

обґрунтованих рекомендацій щодо поліпшення законодавства. Сутність, 

зміст та структурні елементи недержавного пенсійного забезпечення 

досліджувались багатьма науковцями правової та економічної науки. До 

них належать наступні: Н.Ю. Баланюк, Т.Е. Белялов, О.І. Білик, Н.З. 

Бородіна, О.М. Васильченко, Ю.В. Вітка, Ю.П. Владика, І.С. Гайдук, В.В. 

Гордієнко, К.А. Грем’яцька, І.І. Дороніна, В.П. Єлагін, М.М. 

Клемпарський, Н.П. Ковальова,                             Л.В. Козаренко, І.Ю. 

Кондрат, Д.Г. Лук’яненко, О.В. Марценюк-Розарьонова, Г.В. Миськів, А.В. 

Михайлов, В.І. Міщенко, А.О. Надточій, С.С. Пахода, І.М. Свідерська, 

Н.М. Сташкевич, О.Й. Ткач, Є.В. Ткаченко, І.В. Фаринович, В.В. Федина, 

Н.А. Цікановська, М.П. Шаварина, Н.В. Шаманська та інші. Проте 

вивчення питань, пов’язаних із розвитком недержавного пенсійного 

забезпечення, не втрачає своєї актуальності, особливо у юридичній сфері, 

адже відповідних досліджень на сьогодні здійснено занадто мало, а теорія 

недержавного пенсійного забезпечення носить переважно економічний 

характер. 

Аналіз норм чинного законодавства свідчить про те, що визначення 

поняття «недержавне пенсійне забезпечення» на сьогодні у чинних 

нормативно-правових актах відсутнє, хоча існують інші близькі за 

сутністю категорія, такі як «система недержавного пенсійного 

забезпечення» та «недержавний пенсійний фонд». 
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Поняття «система недержавного пенсійного забезпечення» у цілому 

допустимо ототожнювати із поняттям «недержавне пенсійне 

забезпечення». Передусім варто розуміти, що останнє являє собою 

масштабний механізм, який складається із низки елементів, кожен із яких 

перебуває у постійній взаємодії, що випливає, зокрема, із дефініції, 

встановленої в Законі України «Про недержавне пенсійне забезпечення» 

від 09.07.2003 № 1057-IV [91]. Системою є порядок, зумовлений 

правильним, планомірним розташуванням і взаємним зв’язком частин 

чого-небудь, або ж заведений, прийнятий порядок [97, с. 1320]. Тобто 

система недержавного пенсійного забезпечення – це певна сукупність її 

складових, що характеризуються взаємним зв’язком та визначеним 

порядком. А отже, аналіз поняття «система недержавного пенсійного 

забезпечення» дозволить нам встановити сутність, зміст та структурні 

елементи недержавного пенсійного забезпечення. 

Так, у статті 2 Закону України «Про недержавне пенсійне 

забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-IV [91] визначено, що система 

недержавного пенсійного забезпечення – це складова частина системи 

накопичувального пенсійного забезпечення, яка ґрунтується на засадах 

добровільної участі фізичних та юридичних осіб, крім випадків, 

передбачених законами, у формуванні пенсійних накопичень з метою 

отримання учасниками недержавного пенсійного забезпечення додаткових 

до загальнообов’язкового державного пенсійного страхування пенсійних 

виплат. Із даної дефініції можна зробити наступні висновки щодо сутності, 

особливостей та елементного складу недержавного пенсійного 

забезпечення. По-перше, воно є частиною накопичувального пенсійного 

забезпечення, тобто співіснує із іншими елементами пенсійної системи. 

Іншими словами, не можна говорити про недержавне пенсійне 

забезпечення як про певний відособлений інститут, який існує самостійно 

та незалежно від інших інститутів пенсійного забезпечення. Недержавне 
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пенсійне забезпечення дозволяє особі додатково забезпечити своє 

існування після виходу на пенсію, окрім того забезпечення, яке надається 

державою у загальнообов’язковому порядку. По-друге, недержавне 

пенсійне забезпечення характеризується добровільною участю його 

учасників. Це означає, що ніхто не може імперативно схилити особу до 

участі у недержавному пенсійному забезпеченні, яке не має обов’язкового 

характеру та до якого особи залучаються за власною ініціативою. По-

третє, участь у системі недержавного пенсійного забезпечення не 

виключає можливості брати участь у загальнообов’язковому державному 

пенсійному страхуванні. Тобто недержавне пенсійне забезпечення існує 

поряд із загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням та 

доповнює багаторівневу систему пенсійного забезпечення із метою 

поліпшення життя нинішніх та майбутніх пенсіонерів і забезпечення їх 

безбідного існування після завершення трудової діяльності. 

Разом із тим, у Податковому кодексі України від 02.12.2010 № 2755-

VI [110] визначено саме поняття «недержавне пенсійне забезпечення», 

причому дана дефініція є єдиною законодавчою у правовій системі 

України. Так, згідно із підпунктом 14.1.116 пункту 14.1 статті 14 

недержавне пенсійне забезпечення – це пенсійне забезпечення, яке 

здійснюється недержавними пенсійними фондами, страховими 

організаціями та банками відповідно до Закону України «Про недержавне 

пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-IV [91] та/або страховими 

організаціями за договорами страхування довічної пенсії відповідно до 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV [50], та/або страховиками за 

договорами страхування додаткової пенсії. Із даної дефініції випливає, що 

основна специфіка недержавного пенсійного забезпечення полягає у його 

структурних елементах, а саме суб’єктах, що надають відповідні послуги: 

недержавних пенсійних фондах, страхових організаціях та банках, які 
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власне і здійснюють даний вид забезпечення. Наведене визначення не 

враховує іншу специфіку недержавного пенсійного забезпечення. Із її 

аналізу може скластись хибне враження про те, що недержавне пенсійне 

забезпечення є таким самим видом пенсійного забезпечення, як і 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, яке, проте, 

здійснюється не за рахунок коштів Пенсійного фонду України, а 

реалізовується шляхом участі інших суб’єктів. Насправді ж недержавне 

пенсійне забезпечення реалізовується додатково, а не замість 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Тобто перше 

не відміняє останнє – суб’єкт недержавного пенсійного забезпечення 

залишається і суб’єктом загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування. Також важливо акцентувати увагу на добровільній участі у 

недержавному пенсійному забезпеченні. Як випливає вже із самої назви, 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування є обов’язком кожного 

громадянина держави, в той час як недержавне пенсійне забезпечення є 

можливістю, яку особа може реалізовувати, а може й знехтувати нею. 

Тому зробимо висновок про неповний характер дефініції, визначеної 

вищевказаним нормативно-правовим актом. Поряд з цим, відзначимо, що 

аналізоване визначення вдало розкриває сутність суб’єктного складу 

системи недержавного пенсійного забезпечення, а тому у сукупності із 

дефініцією системи недержавного пенсійного забезпечення, закріпленою в 

Законі України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 

1057-IV [91], воно дозволяє більш повно розкрити сутність недержавного 

пенсійного забезпечення. 

Звернемо увагу на те, що у науковій літературі  відповідних 

авторських дефініцій на сьогодні сформульовано мело. Вчені-правники в 

основному оперують законодавчими визначеннями, встановленими в 

Законі України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 

1057-IV [91] та Податковому кодексі України від 02.12.2010 № 2755-VI 
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[110]. Вчені-економісти переважно розглядають дану категорію у 

контексті її сутності, цифр та статистики або також звертаються до норм 

даних нормативно-правових актів. Проте, враховуючи відсутність науково 

обґрунтованої критики, у даному контексті все ж відзначимо вдалість 

законодавчої конструкції, яка практично не викликає у вітчизняних 

дослідників заперечень. 

Окремі нечисленні авторські дефініції у науковій доктрині все ж 

наявні, але при цьому усі вони близькі до законодавчої моделі. Так, І.В. 

Новікова визначає сутність недержавного пенсійного забезпечення в 

рамках системи соціального страхування як складову частину системи 

накопичувального пенсійного забезпечення, що ґрунтується на засадах 

добровільної участі юридичних та фізичних осіб в акумулюванні 

пенсійних внесків з метою одержання учасниками додаткових до 

обов’язкового пенсійного страхування пенсійних виплат [314, с. 16]. Дана 

дефініція є схожою із законодавчою, саме тому вважаємо її вдалою. Із її 

змісту можна виділити фактично ті ж самі особливості недержавного 

пенсійного забезпечення, зокрема добровільний характер участі та 

співвідношення із загальнообов’язковим державним пенсійним 

страхуванням як основний та додатковий інструмент.  

В.А. Мамчур визначив систему недержавного пенсійного 

забезпечення як складову загальнодержавного пенсійного забезпечення, 

основою якої є додаткове накопичення грошового пенсійного забезпечення 

протягом трудової діяльності з подальшими виплатами при досягненні 

пенсійного віку учасника недержавного пенсійного забезпечення або при 

втраті працездатності, шляхом добровільного вкладання фінансових 

ресурсів на індивідуальний пенсійний рахунок та можливості додаткового 

їх накопичення за рахунок подальшого інвестування, що дозволятиме 

учаснику отримувати дохід [315, с. 53].  
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Дана дефініція за своїм змістом відповідає як законодавчому 

визначенню, так і моделі І.В. Новікової. Це дозволяє зробити висновок, що 

на сьогодні у вітчизняній науковій літературі сформувалось єдине бачення 

сутності недержавного пенсійного забезпечення, яке при цьому повністю 

відповідає позиції законодавця.  

Все вищезазначене дозволяє зробити висновок, що недержавне 

пенсійне забезпечення – це третій рівень системи пенсійного 

забезпечення в Україні, який являє собою добровільне накопичення 

грошового пенсійного забезпечення учасниками трудових відносин 

протягом трудової діяльності за участі недержавних пенсійних фондів, 

страхових організацій, банків та/або страхових організацій, що дозволяє 

отримувати їм додаткові до загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування пенсійні виплати. 

 

 

4.2 Особливості та зміст недержавного пенсійного забезпечення 

 

Проаналізовані нами дефініції дозволяють виділити наступні 

особливості недержавного пенсійного забезпечення, які, водночас, 

надають можливість розрізняти його із іншими видами пенсійного 

забезпечення, а також розкривають його специфіку: 

1) воно є складовою накопичувального пенсійного забезпечення; 

2) являє собою додаткове накопичення грошового пенсійного 

забезпечення протягом трудової діяльності; 

3) характеризується добровільною участю його учасників; 

4) участь у ньому не виключає можливість участі в 

загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні; 
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5) здійснюється недержавними пенсійними фондами, страховими 

організаціями, банками та/або страховими організаціями за договорами 

страхування довічної пенсії. 

Розкриття кожної із вищезазначених особливостей дозволить не 

лише сформулювати дефініцію поняття «недержавне пенсійне 

забезпечення», а й встановити сутність та зміст даної категорії. 

Перша ознака, виділена нами, полягає у тому, що недержавне 

пенсійне забезпечення є складовою накопичувального пенсійного 

забезпечення. Так, згідно із статтею 2 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 

1058-IV [50] система пенсійного забезпечення в Україні складається з 

трьох рівнів. Систему недержавного пенсійного забезпечення 

законодавцем віднесено до третього рівня. Вона 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. Недержавне пенсійне забезпечення є 

накопичувальним пенсійним забезпеченням, тобто воно полягає в 

акумуляції коштів особою на відповідних індивідуальних рахунках 

недержавного пенсійного фонду. Як свідчить аналіз вітчизняної правової 

доктрини та змісту норм Закону України «Про недержавне пенсійне 

забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-IV [91], існування недержавного 

пенсійного забезпечення не суперечить реалізації солідарного 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, навпаки – 

обидві системи співіснують разом у рамках системи пенсійного 

забезпечення в Україні. 

Наступні ознаки є близькими за сутністю і полягають у тому, що 

недержавне пенсійне забезпечення являє собою додаткове накопичення 

грошового пенсійного забезпечення протягом трудової діяльності, яке 
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характеризується добровільною участю його учасників. Як нами 

встановлено, система пенсійного забезпечення в Україні складається з 

трьох рівнів: солідарної системи загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування, накопичувальної системи загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування, системи недержавного пенсійного 

забезпечення [50]. Вже сам термін «загальнообов’язковий» свідчить про 

те, що на кожну працюючу особу покладено обов’язок застрахуватись та 

сплачувати відповідні внески. Це підтверджується, зокрема, нормами 

статті 11 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV [50], якою до суб’єктів 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування віднесено 

громадян України, іноземців (якщо інше не встановлено міжнародними 

договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України) та осіб без громадянства, які працюють на підприємствах, в 

установах, організаціях, створених відповідно до законодавства України, 

незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, 

фізичних осіб-підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему 

оподаткування, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, 

громадян України, які працюють у розташованих за межами України 

філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах підприємств та 

організацій, працівників дипломатичної служби, направлених у 

довготермінове відрядження. та багато інших категорій працюючих 

громадян. Більше того, згідно із статтею 12 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 

1058-IV [50] особи, які не належать до кола осіб, що підлягають 

загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню (наприклад, 

неповнолітні), мають право на добровільну участь у системі 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Щодо 

недержавного пенсійного забезпечення така вимога відсутня взагалі. Як 
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випливає із норми статті 7 Закону України «Про недержавне пенсійне 

забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-IV [91], участь фізичних осіб у будь-

якому недержавному пенсійному фонді є добровільною. Основне 

призначення недержавного пенсійного забезпечення – це, передусім 

надання учасникам недержавного пенсійного забезпечення додаткових до 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування пенсійних 

виплат за рахунок сформованих пенсійних накопичень. Тобто особа, яка є 

учасником загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, 

може додатково взяти участь у недержавному пенсійному забезпеченні для 

збільшення пенсійних виплат у майбутньому.  

Наступна особливість, виділена нами, прямо випливає із попередньо 

проаналізованих і полягає у тому, що участь у системі недержавного 

пенсійного забезпечення не виключає можливість участі в 

загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні. Згідно із 

нормами Законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV [50] та «Про недержавне пенсійне 

забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-IV [91] перед особою не може стояти 

вибір щодо того, яку систему пенсійного страхування вона може обрати в 

обов’язковому порядку – солідарну систему загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування, чи систему недержавного пенсійного 

забезпечення. Вибір системи недержавного пенсійного забезпечення, У 

свою чергу, ніяким чином не впливає на участь особи в солідарній системі 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. У будь-якому 

випадку працююча повнолітня особа згідно із нормами чинного 

законодавства є її учасником. 

Остання ознака недержавного пенсійного забезпечення одночасно 

розкриває специфіку даного інституту та дозволяє виділити його 

структурні елементи. Так, згідно із чинним законодавством (Законами 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 
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09.07.2003 № 1058-IV [50] та «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 

09.07.2003 № 1057-IV [91], а також Податковим кодексом України від 

02.12.2010 № 2755-VI [110]), проаналізованим нами раніше, недержавне 

пенсійне забезпечення здійснюється недержавними пенсійними фондами, 

страховими організаціями, банками та/або страховими організаціями за 

договорами страхування довічної пенсії. Про те, що вони є елементами 

недержавного пенсійного забезпечення свідчить, зокрема. стаття 2 Закону 

України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-

IV [91] «Система недержавного пенсійного забезпечення», у якій в якості 

системи розглядаються суб’єкти недержавного пенсійного забезпечення, 

починаючи від недержавних пенсійних фондів, і закінчуючи 

адміністраторами пенсійних фондів, компаніями з управління активами, 

зберігачами, аудиторами та особами, що надають консультаційні та 

агентські послуги, які власне здійснюють управління недержавними 

пенсійними фондами. Аналіз даної норми дозволяє зробити висновок про 

те, що суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення можна умовно 

поділити на три групи: 1) суб’єкти, які власне складають систему 

недержавного пенсійного забезпечення (недержавні пенсійні фонди, 

страхові організації, банки); 2) суб’єкти, які беруть участі у недержавному 

пенсійному забезпеченні (працівники та роботодавці); 3) суб’єкти, які 

сприяють функціонуванню системи недержавного пенсійного 

забезпечення (адміністратори пенсійних фондів, зберігачі, аудитори, 

особи, які надають консультаційні та агентські послуги).  

У рамках нашого дослідження варто, в першу чергу, проаналізувати 

суб’єктів, які складають систему недержавного пенсійного забезпечення 

(недержавні пенсійні фонди, страхові організації, банки), адже саме вони 

розкривають специфіку досліджуваного інституту. Участь суб’єктів, які 

беруть участі у недержавному пенсійному забезпеченні, є добровільною, а 

не обов’язковою. Суб’єкти, які сприяють функціонуванню системи 
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недержавного пенсійного забезпечення, також не є стабільними 

категоріями у контексті недержавного пенсійного забезпечення. У свою 

чергу, недержавні пенсійні фонди, страхові організації та банківські 

установи є тими категоріями, які формують фундамент усієї системи 

недержавного пенсійного забезпечення. Роль кожного із зазначених 

суб’єктів у недержавному пенсійному забезпеченню у загальних рисах 

аналогічна, проте правовий статус кожного із них відрізняється. Це, 

передусім, пов’язано з тим, що недержавний пенсійний фонд є 

неприбутковою організацією, яка не має на меті одержання прибутку для 

його подальшого розподілу між засновниками фонду, а весь прибуток 

недержавного пенсійного фонду повинен бути розподілений між його 

учасниками. Поряд з цим, страхові організації та банківські установи 

вступають у правовідносини соціального забезпечення саме із метою 

отримання прибутку та забезпечення прибутку для учасників 

недержавного пенсійного забезпечення. Недержавні пенсійні фонди 

створюються спеціально для участі у недержавному пенсійному 

забезпеченні, в той час як для страхових організацій та банків недержавне 

пенсійне забезпечення є лише одним із видів діяльності. І це лише декілька 

із низки особливостей кожного із суб’єктів недержавного пенсійного 

забезпечення. Саме тому у рамках нашого дослідження варто зупинитись 

на аналізі сутності кожного із елементів більш детально.  

Так, стаття 1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV [50] визначає 

недержавний пенсійний фонд як фонд, який створений та діє відповідно до 

законодавства про недержавне пенсійне забезпечення. Така дефініція із 

урахуванням положень даного нормативно-правового акта, а також Закону 

України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-

IV [91] дозволяє встановити, що: 1) недержавний пенсійний фонд є 

неприбутковою організацією, яка акумулює страхові внески застрахованих 
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осіб, не має на меті одержання прибутку та унеможливлює використання 

фондів у комерційних цілях; 2) недержавний пенсійний фонд здійснює 

свою діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків. Разом 

із тим, відзначимо, що така дефініція є однозначно невдалою, адже 

зазначені нами особливості прямо не випливають із її змісту, а 

встановлення сутності недержавних пенсійних фондів потребує аналізу 

норм одразу кількох нормативно-правових актів. Дещо дивним є 

визначення недержавного пенсійного фонду через термін «недержавний 

пенсійний фонд», адже у даному контексті автор міг обрати категорію, яка 

б не менш влучно охарактеризувала сутність недержавних пенсійних 

фондів. Звернемо увагу на те, що, ведучи мову про досліджувану нами 

категорію, неприпустимо ототожнювати недержавне пенсійне 

забезпечення та недержавні пенсійні фонди. Як випливає із частини 2 

статті 2 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 

09.07.2003 № 1057-IV [91], недержавне пенсійне забезпечення здійснюють, 

окрім недержавних пенсійних фондів, страхові організації, які уклали 

договори страхування довічної пенсії з учасниками фонду, страхування 

ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду, та банківські 

установи, які уклали договори про відкриття пенсійних депозитних 

рахунків. Тобто, розглядаючи недержавне пенсійне забезпечення, варто 

вести мову про недержавний пенсійний фонд, страхові організації та 

банківські установи як суб’єкти, які забезпечують його реалізацію. 

Аналіз наукової літератури засвідчив наявність низки значно 

вдаліших дефініцій поняття «недержавний пенсійний фонд», аніж 

законодавчо закріплене. Звернемо також увагу на те, що деякі із них були 

сформульовані ще до набуття чинності Законом України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 

1058-IV [50], хоча більшість датовані періодом після прийняття даного 

нормативно-правового акта. Крім того, підкреслимо, що переважну 
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більшість досліджень сутності, змісту та структурних елементів 

недержавного пенсійного забезпечення було здійснено у рамках 

економічної науки. Відповідно, вчені-економісти переважно оперують 

законодавчою термінологією, а також, передусім, звертають увагу на 

цифри. Відповідних досліджень у галузі юридичної науки було зроблено 

на сьогодні занадто мало. Акцентуємо увагу на праці Ю.В. Вітки, яка при 

дослідженні особливостей цивільно-правового статусу недержавних 

пенсійних фондів визначила недержавний пенсійний фонд як юридичну 

особу, створену в організаційно-правовій формі непідприємницького 

товариства виключно з метою накопичення пенсійних активів і здійснення 

учасникам пенсійних виплат на підставах і в порядку, встановлених 

законом, та зобов’язану забезпечувати адміністрування, управління 

пенсійними активами та обслуговування пенсійних активів зберігачем 

[316, с. 4]. Вважаємо дану дефініцію вдалою і при цьому значно 

досконалішою, аніж ту, яку законодавець закріпив у Законі України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 

1058-IV [50]. Із неї можна виділити наступні особливості недержавних 

пенсійних фондів: 1) вони створюються у формі юридичних осіб, а саме 

непідприємницьких товариств. У частині 1 статті 85 Цивільного кодексу 

України [317] визначено, що непідприємницькими товариствами є 

товариства, які не мають на меті одержання прибутку для його наступного 

розподілу між учасниками. Тобто недержавні пенсійні фонди не можуть 

мати на меті одержання прибутку, на чому власне і наголошує Ю.В. Вітка, 

вказуючи на те, що вони функціонують виключно з метою накопичення 

пенсійних активів, здійснення учасникам пенсійних виплат і не можуть 

здійснювати інші функції; 2) недержавні пенсійні фонди, окрім 

накопичення пенсійних активів і здійснення виплат, здійснюють 

адміністрування, обслуговування пенсійних активів та управління ними, 

що в цілому випливає із попередніх особливостей. Іншими словами, 
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накопичення та здійснення виплат потребує управління цими процесами. 

Тому діяльність недержавних пенсійних фонів охоплює ширше коло 

функцій, аніж просто накопичення пенсійних активів та здійснення 

пенсійних виплат. 

В економічній науці поняття недержавних пенсійних фондів 

тлумачиться схожим чином, але із урахуванням галузевої специфіки. Так, 

А.В. Михайлов та О.В. Ткач одними із перших у вітчизняній науці 

сформулювали дане поняття, причому за кілька років до законодавчого 

визначення в нормі Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV [50]. Так, з точки зору 

вчених, недержавний пенсійний фонд – це юридична особа, що має статус 

організації соціального забезпечення, яка створюється і функціонує 

винятково з метою накопичення пенсійних внесків учасників фонду (з 

подальшим управлінням і розміщенням пенсійних активів через довірених 

осіб в інтересах одержання інвестиційного доходу), а також здійснює 

виплати учасникам фонду при виникненні у них пенсійних підстав на 

умовах і в розмірах, визначених пенсійними контрактами [318, с. 111]. 

Щодо даної дефініції можна виділити як її позитивні моменти, так і ті, що 

є доволі спірними. Наприклад, погодимось із тим, що недержавний 

пенсійний фонд є юридичною особою, оскільки це вже було нами 

встановлено раніше. Безсумнівним є також і те, що такі організації 

функціонують з метою накопичення пенсійних внесків учасників фонду, 

управління ними, а також виплат пенсійних внесків учасникам. Разом із 

тим, незрозумілим видається формулювання «статус організації 

соціального забезпечення», адже визначення організацій соціального 

забезпечення відсутнє у нормах вітчизняного законодавства, тобто така 

організаційно-правова форма не є характерною для вітчизняної системи 

пенсійного забезпечення. Окрім того, як нами встановлено, більш коректно 

визначати недержавні пенсійні фонди через категорію непідприємницьких 
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товариств. При цьому у контексті недержавного пенсійного забезпечення 

варто пам’ятати, що воно здійснюється не лише непідприємницькими 

товариствами, а й підприємницькими (страховими організаціями та 

банківськими установами), хоча недержавні пенсійні фонди можуть бути 

виключно непідприємницькими. 

З точки зору М.В Лазебної, недержавний пенсійний фонд варто 

розглядати у трьох значеннях: як соціально-захисний важіль (для 

підвищення матеріального забезпечення працівників після їх виходу на 

пенсію); як механізм реалізації соціально-трудових відносин між 

працівником та роботодавцем (що пов’язано із мотивацією до створення 

недержавного пенсійного фонду або участі в ньому); як систему 

інституціональних інвесторів, що мають у розпорядженні інвестиційний 

ресурс [319, с. 7]. Якщо вести мову про першого значення, то слід вказати, 

що у Великому тлумачному словнику української мови слово «важіль» 

визначається як засіб, яким можна надати дії, сприяти розвитку чого-

небудь або пожвавити, підсилити діяльність кого-, чого-небудь [97, с. 107]. 

Тобто під соціально-захисним важелем варто розуміти сутність 

недержавного пенсійного фонду як інструмента, за допомогою якого 

забезпечується здійснення та вдосконалення пенсійного забезпечення 

громадян. І з таким розумінням варто погодитись. Вся трирівнева система 

пенсійного забезпечення була сформована для того, щоб кожен із 

існуючих рівнів посилював вплив інших. Іншими словами, ефективність 

усієї системи визначається ефективністю кожного із її елементів. Тому 

недержавний пенсійний фонд цілком допустимо розглядати як елемент 

системи пенсійного забезпечення, який сприяє збільшенню її 

ефективності. Розуміння недержавного пенсійного фонду як механізму 

реалізації соціально-трудових відносин між працівником та роботодавцем 

є більш спірним, адже даний інститут до цього часу не набув достатнього 

розвитку у нашій державі. Тобто твердження про те, що його 
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запровадження посприяло удосконаленню відносин між працівниками та 

роботодавцями в Україні є хибним. Як свідчить статистика, станом на 

31.12.2017 у Державному реєстрі фінансових установ містилася 

інформація про 64 недержавних пенсійних фонди [320, с. 1]. Звернемо 

увагу на те, що фактично впродовж усіх 13 років існування даного 

інституту кількість недержавних пенсійних фондів була незначною. Щодо 

кількості осіб, задіяних в системі недержавного пенсійного страхування, то 

станом на 31.12.2017 їх було зареєстровано 840,8 тисяч [320, с. 2]. Тобто на 

сьогодні не доцільно говорити про те, що за допомогою недержавних 

пенсійних фондів реалізовуються соціально-трудові відносини між 

працівником та роботодавцем, адже занадто незначна кількість 

працівників та роботодавців на даний момент користуються даним 

інструментом. Розуміння сутності недержавних пенсійних фондів як 

системи інституціональних інвесторів, що мають у розпорядженні 

інвестиційний ресурс, також є некоректним. Участь у фонді можна в 

певній мірі розглядати як інвестицію. Великий тлумачний словник 

української мови визначає інвестицію як грошові, майнові, інтелектуальні 

цінності, що їх вкладають у різні види діяльності у виробничій та 

невиробничій сфері, а інвестора – як особу, організацію, або державу, що 

здійснює інвестицію [97, с. 495]. У певній мірі можна погодитись із тим, 

що, роблячи внесок до недержавного пенсійного фонду, особа робить 

інвестицію у забезпечення себе та своєї сім’ї після виходу на пенсію. Але з 

економічної точки зору, розуміння інвестиції є дещо іншим, воно виходить 

поза рамки діяльності недержавних пенсійних фондів. Разом із тим, 

некоректно визначати недержавний пенсійний фонд виключно як 

сукупність осіб, які роблять до нього внески, та, власне, і як сукупність 

самих внесків. Як нами відзначалось раніше, недержавний пенсійний фонд 

є юридичною особою, і саме від цього варто відштовхуватись, визначаючи 
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його сутність. Тобто лише одне із розумінь недержавного пенсійного 

фонду М.В Лазебної  вважаємо повністю коректним.  

В.В. Корнєєв роз’яснює сутність недержавних пенсійних фондів як 

сукупність інститутів фінансового захисту та соціального забезпечення 

фізичних осіб, що продають своїм клієнтам фінансову безпеку (спокій, 

упевненість) на визначений строк [321, с. 118]. Ми не погоджуємося із 

формулюванням «продають фінансову безпеку». По-перше, недержавні 

пенсійні фонди є непідприємницькими товариствами, а отже, вони не 

можуть нічого продавати своїм учасникам: ні послуги, ні безпеку, ні 

захист, жодні інші послуги. По-друге, сутність діяльності недержавних 

пенсійних фондів значно відрізняється від сутності діяльності юридичних 

осіб, які займаються господарською діяльністю, оскільки вона полягає у 

накопичені пенсійних внесків учасників фонду, їх адмініструванні, а також 

здійсненні виплат.                 По-третє, некоректним є визначення стосовно 

того, що недержавні пенсійні фонди функціонують з метою надання 

спокою та упевненості, адже дані категорії відносяться до галузі 

психології, а не права чи економіки, та є суто індивідуальними. Належне 

фінансове забезпечення особи після виходу на пенсію ще не виступає 

гарантією безпеки, спокою та упевненості у її житті. Із положень Закону 

України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-

IV [91] можна зробити висновок про те, що недержавні пенсійні фонди 

функціонують наступним чином. Недержавний пенсійний фонд в особі 

адміністратора укладає із вкладником пенсійний контракт. Вкладники 

сплачують пенсійні внески шляхом перерахування грошових коштів на 

розрахунковий рахунок, відкритий у банку-зберігачу. Адміністратор 

інформує учасників фонду про стан їх індивідуальних пенсійних рахунків 

та укладає договори про виплату пенсій, а також надає розпорядження 

банку-зберігачу про здійснення виплат за рахунок пенсійних активів. Банк 

здійснює пенсійні виплати учасникам недержавного пенсійного фонду. 



 

 

329 

Тобто сама процедура недержавного пенсійного забезпечення за участі 

недержавних пенсійних фондів немає нічого спільного із «продажем своїм 

клієнтам фінансової безпеки (спокою, упевненості) на визначений строк». 

Беручи до уваги все вищезазначене, робимо висновок про те, що 

визначення В.В. Корнєєва не відображає сутності недержавних пенсійних 

фондів. 

Найбільш досконалу дефініцію, з нашої точки зору, сформулював 

В.А. Мамчур, на думку якого недержавний пенсійний фонд – це 

фінансовий соціально-економічний інститут, що функціонує в рамках 

пенсійної системи, функціональною особливістю якого є накопичення 

коштів його учасниками на додаткову недержавну пенсію та здійснення 

пенсійних виплат при досягнення пенсійного віку чи на вимогу у випадку 

важливої необхідності; його завданнями є збір та акумулювання пенсійних 

внесків, формування пенсійних активів шляхом розміщення 

акумульованих пенсійних внесків на фінансовому ринку, здійснення 

пенсійних виплат та найважливіше – захист пенсійних коштів від впливу 

зовнішніх і внутрішніх загроз [315, с. 53]. Дана дефініція, на наше 

переконання, розкриває усі ті особливості недержавних пенсійних фондів, 

на які ми звертали увагу раніше при аналізі позицій інших науковців. 

Погодимось із тим, що недержавний пенсійний фонд функціонує в рамках 

пенсійної системи, а його особливістю є накопичення коштів на додаткову 

недержавну пенсію учасників. Також відповідає раніше зробленим у даній 

роботі висновкам твердження про те, що завданнями недержавних 

пенсійних фондів є збір, акумулювання пенсійних внесків та здійснення 

відповідних виплат. Зауважимо також, що автором підкреслено роль 

недержавних пенсійних фондів в убезпеченні пенсійних коштів від впливу 

зовнішніх і внутрішніх загроз. Тобто участь у недержавному пенсійному 

фонді є не ризиком, а гарантією того, що особа не втратить свої кошти. 
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Отже, на основі здійсненого аналізу зробимо висновок щодо ролі 

недержавних пенсійних фондів у недержавному пенсійному 

забезпеченні, а також специфіки їх функціонування, що дозволить 

вирізнити даний елемент недержавного пенсійного забезпечення з-поміж 

інших елементів: 

1) недержавний пенсійний фонд функціонує в рамках пенсійної 

системи; 

2) недержавний пенсійний фонд створюється у формі юридичної 

особи, а саме непідприємницького товариства;  

3) недержавний пенсійний фонд є неприбутковою організацією, яка 

акумулює страхові внески застрахованих осіб, не має на меті одержання 

прибутку та унеможливлює використання фондів у комерційних цілях;  

4) недержавний пенсійний фонд здійснює свою діяльність виключно 

з метою збору та акумулювання пенсійних внесків, проте до його функцій 

також відноситься здійснення виплат при досягненні пенсійного віку чи на 

вимогу у випадку важливої необхідності, адміністрування, управління, 

обслуговування та убезпечення пенсійних активів від впливу зовнішніх і 

внутрішніх загроз; 

5) процедура недержавного пенсійного забезпечення за участі 

недержавних пенсійних фондів немає нічого спільного із продажем послуг 

фінансового забезпечення після настання пенсійного віку. 

Як відзначається у науковій літературі, незважаючи на те, що 

законом формально передбачено три рівноправні гравці на ринку 

недержавного пенсійного забезпечення, на даний момент найбільш 

поширеною формою недержавного пенсійного забезпечення в Україні є 

недержавні пенсійні фонди, оскільки страхові організації та банки поки що 

не проявляють активності щодо участі в системі недержавного пенсійного 

забезпечення, що зумовлено різноманітними чинниками, насамперед 

нормативно-правового характеру [322, с. 150]. Але це не означає, що інші 
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учасники недержавного пенсійного забезпечення на практиці не є такими. 

Банківські установи також виступають активними суб’єктами 

недержавного пенсійного забезпечення. Проте їхня участь має певну 

специфіку. Як передбачається нормами Закону України «Про недержавне 

пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-IV [91], у недержавному 

пенсійному забезпеченні банки фактично виконують дві функції. По-

перше, вони є суб’єктами недержавного пенсійного забезпечення, такими 

ж як і недержавні пенсійні фонди. По-друге, вони виконують роль 

зберігачів коштів недержавного пенсійного забезпечення і, як свідчить 

наукова література та статистичні дані, остання функція банків у 

недержавному пенсійному забезпеченні реалізовується значно 

масштабніше. Наприклад, за статистичними даними ще у 2007 році 

кількість банків-зберігачів коштів недержавного пенсійного забезпечення 

становила 214 [323, с. 3]. На сьогодні банківський сегмент є найменш 

розвиненим на ринку послуг щодо недержавного пенсійного забезпечення. 

Банки переважно не беруть значної прямої участі в недержавному 

пенсійному забезпеченні, яка в основному зводиться до зберігання 

пенсійних активів.  

Банківські установи можуть здійснювати недержавне пенсійне 

забезпечення, укладаючи договори про відкриття пенсійних депозитних 

рахунків для накопичення пенсійних заощаджень із метою акумулювання 

коштів для виплати їх власнику з настанням пенсійного віку у межах суми, 

визначеної для відшкодування внесків Фондом гарантування фізичних 

осіб. Згідно із статтею 26 Закону України «Про систему гарантування 

вкладів фізичних осіб» від 23.02.2012 № 4452-VI [324] сума граничного 

розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою, ніж 200 

тисяч гривень. Тобто така сума є досить незначною, а отже, на сьогодні 

відкриття громадянами України таких рахунків в банках не може повністю 

вирішити проблеми забезпечення безбідної старості. Із цього можна 
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зробити висновок, що одна із проблем участі банків в недержавному 

пенсійному забезпеченні, внаслідок чого вони не є активними учасниками 

системи недержавного пенсійного забезпечення, наразі полягає у тому, що 

гранична сума потенційного вкладу не є достатньою для нормально 

існування людини протягом багатьох років. С.А. Теслюк звертає увагу на 

те, що зараз недостатньо розроблені підзаконні нормативно-правові акти 

Національного Банку України щодо регулювання діяльності банків у сфері 

недержавного пенсійного забезпечення [322, с. 150]. Фактично 

регламентація їх участі у недержавному пенсійному забезпеченні 

здійснюється за допомогою Законів України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV [50] та «Про 

банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III [325]. Але дані 

нормативно-правові акти містять лише норми загального характеру, а 

отже, у регулюванні участі банків у недержавному пенсійному 

забезпеченні на сьогодні існує низка нерегламентованих моментів. 

Останній із приведених Законів взагалі не містить норм, присвячених 

недержавному пенсійному забезпеченню. Він врегульовує діяльність 

банків у будь-яких правових відносинах у цілому, а не конкретно 

пов’язаних із недержавним пенсійним забезпеченням.  

Щодо Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV [50],  то переважна більшість його 

норм впорядковує діяльність недержавних пенсійний фондів, а 

функціонування банків у його нормах регламентується, передусім, у 

контексті зберігання пенсійних активів. Наприклад, розділ XI даного 

нормативно-правового акта присвячено зберіганню пенсійних активів 

Накопичувального фонду і в ньому детально врегульовано участь банку як 

зберігача. Схожим чином дане питання регламентується і в Законі України 

«Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-IV [91], 

зокрема у розділі V «Зберігач пенсійних фондів». Проте звернемо увагу на 
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те, що в останньому випадку правове регулювання діяльності банку 

здійснюється у контексті його участі у правовідносинах як зберігача, а не 

як суб’єкта, який уклав договори про відкриття пенсійних депозитних 

рахунків. 

Окрім власне недоліків, участь банків у системі недержавного 

пенсійного забезпечення характеризується й деякими перевагами над 

іншими суб’єктами. Наприклад, як зазначає С.А. Теслюк, працюючи з 

банком, клієнт упевнений у кінцевій величині вкладу з урахуванням 

процентного доходу, який також чітко визначений. Тобто, у порівнянні із 

недержавним пенсійним фондом, банк гарантує клієнту дохідність, адже 

останньому вона заборонена законодавством [322, с. 150]. Іншими 

словами, особа не просто відкладає грошові кошти на майбутнє, а 

примножує їх завдяки діяльності банків. Але, незважаючи на очевидні 

переваги, банківська діяльність все ще не користується популярністю у 

наданні послуг недержавного пенсійного забезпечення. 

Таким чином, підводячи підсумок, зазначимо, що роль банків у 

недержавному пенсійному забезпеченні, а також специфіка їх 

функціонування полягає в наступному: 

1) згідно з положеннями чинного законодавства банки є одним із 

суб’єктів, які беруть участь у формуванні пенсійних накопичень з метою 

отримання громадянами пенсійних виплат на умовах та в порядку, 

передбачених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення; 

2) участь банків у недержавному пенсійному забезпеченні є 

двохаспектною: із одного боку, вони є одним із трьох рівноправних 

учасників ринку недержавного пенсійного забезпечення, а із іншого – 

зберігачами пенсійних фондів; 

3) на сьогодні участь банку у правовідносинах недержавного 

пенсійного забезпечення як учасника ринку недержавного пенсійного 

забезпечення є менш розповсюдженою у вітчизняних реаліях,  вони 
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переважно виконують роль зберігачів коштів недержавного пенсійного 

забезпечення; 

4) правове регулювання участі банків у недержавному пенсійному 

забезпеченні містить низку прогалин і, як наслідок, діяльність даних 

суб’єктів у багатьох моментах врегульовується на загальних умовах. Тобто 

спеціальне нормативно-правове регулювання діяльності банків як 

суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення відсутнє; 

5) гранична сума депозитного пенсійного рахунку порівняно 

незначна, що не дозволяє особам у повній мірі забезпечити безбідну 

старість, проте, поряд з цим, банк гарантує клієнту дохідність, на відміну 

від недержавних пенсійних фондів.  

Ще одним учасником ринку недержавного пенсійного забезпечення є 

страхові компанії, які також беруть участь у ньому як суб’єкти, що 

здійснюють страхування життя. Участь страхових компаній у 

недержавному пенсійному забезпеченні ще менш досліджена на науковому 

рівні та мало поширена на практиці. У науковій літературі традиційним є 

бачення страхових організацій у якості учасників недержавного пенсійного 

забезпечення як суб’єктів, що виступають учасниками відповідних 

правовідносин за рахунок укладення договорів страхування довічної 

пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника 

фонду відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне 

забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-IV [91] та законодавства про 

страхування [326, с. 60]. Фактично такими положеннями обмежується 

розуміння участі страхових компаній у недержавному пенсійному 

забезпеченні.  

Діяльність страхових компаній у недержавному пенсійному 

забезпеченні як суб’єктів, що здійснюють страхування життя, полягає у 

страхуванні ризику настання інвалідності чи смерті учасника фонду 

шляхом укладання договорів страхування відповідно до Закону України 
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«Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-IV [91]. 

Як відзначається у науковій літературі, найголовнішою перевагою 

компаній із страхування життя порівняно з недержавними пенсійними 

фондами та банками є те, що сьогодні виключно вони мають можливість 

здійснювати довічну (більш звичну для фізичних осіб і правильну з точки 

зору суті пенсійного забезпечення) виплату пенсій, адже ніхто не 

зацікавлений у тому, щоб протягом короткого строку витратити власні 

пенсійні заощадження, а потім решту життя існувати лише за рахунок 

державної пенсії [322, с. 150]. Якщо недержавні пенсійні фонди 

забезпечують виключно строкову пенсію, виплата якої здійснюється 

протягом визначеної кількості років та припиняється після закінчення 

такого терміну, то страховики гарантують мінімальний розмір майбутньої 

пенсії, періодичність виплат, а також весь обсяг допомоги, який буде 

надано сім’ї страхувальника після його смерті. Відповідно, недержавні 

пенсійні фонди позбавлені таких інструментів.  

Також варто відмітити, що страхові компанії, на відміну від 

недержавних пенсійних фондів та банків, надають значно ширше коло 

послуг, передбачених, зокрема, Законом України «Про страхування» від 

07.03.1996 № 85/96-ВР [327]. Т.Е. Бєлялов звертає увагу на те, що такими 

пенсійними продуктами є: 1) накопичувальні пенсійні програми; 2) 

строкові ренти (ануїтети) на будь-який визначений договором термін, але 

не менш ніж на 10 років; 3) пожиттєві ануїтети; 4) пенсійні виплати на 

встановлений строк [328, с. 59]. Проте основним недоліком, який можливо 

і стримує розвиток даного напрямку недержавного пенсійного 

забезпечення, є те, що страхові компанії не мають права здійснювати збір 

пенсійних внесків у рамках недержавного пенсійного забезпечення. Тобто 

вони виконують свої обов’язки у рамках договору страхування, і сам 

учасник недержавного пенсійного забезпечення не може власними 

коштами вплинути на розмір майбутніх пенсійних виплат, відмінних від 
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тих, що передбачені договором страхування. Але така можливість наявна 

шляхом надання страховими компаніями послуг з інвестування. Ще 

однією перевагою страхових компаній перед недержавними пенсійними 

фондами є дохідність від інвестування, яка передбачена Законом України 

«Про страхування» від 07.03.1996 № 85/96-ВР [327]. Якщо сума 

інвестиційного доходу, отриманого за пенсійними активами, 

розподіляється пропорційно індивідуальним накопиченням учасників 

недержавного пенсійного фонду, то при укладенні договору із страховими 

компаніями інвестиційний дохід отримує особисто суб’єкт недержавного 

пенсійного забезпечення. Крім того, як відзначається багатьма 

дослідниками, у страхових компаній на сьогодні є більше можливостей 

щодо здійснення інвестиційної діяльності, а отже, особа може отримати 

значно більший приріст свого майбутнього пенсійного забезпечення.  

Таким чином, роль страхових компаній у недержавному 

пенсійному забезпеченні характеризується наступною специфікою: 

1) страхові компанії виступають у недержавному пенсійному 

забезпеченні як суб’єкт, що здійснює страхування життя, або як 

недержавний пенсійний фонд; 

2) страхові компанії мають можливість здійснювати довічну (більш 

звичну для фізичних осіб і єдино правильну з точки зору суті пенсійного 

забезпечення) виплату пенсій; 

3) страховики гарантують мінімальний розмір майбутньої пенсії, 

періодичність виплат, а також весь обсяг допомоги, який буде надано сім’ї 

страхувальника після його смерті; 

4) страхові компанії надають значно ширше коло послуг, аніж 

недержавні пенсійні фонди та банки; 

5) страхові компанії мають значно більше можливостей щодо 

інвестування і, відповідно, приросту майбутнього пенсійного 

забезпечення. 
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Підсумовуючи дослідження структурних елементів недержавного 

пенсійного забезпечення, варто зазначити, що вони не конкурують між 

собою, адже, незважаючи на однакові цілі, їх основна діяльність значно 

відрізняється одна від одної. Різний рівень популярності кожного із 

елементів недержавного пенсійного забезпечення можна пояснити 

наявністю прогалин у їхньому нормативно-правовому регулюванні, а 

також низькою поінформованістю громадян у сутності функцій кожного із 

суб’єктів. Як наслідок, найбільшого поширення на сьогодні набули 

недержавні пенсійні фонди, хоча наше дослідження продемонструвало, що 

кожен із суб’єктів характеризується низкою позитивних аспектів.  

Таким чином, у процесі дослідження сутності, змісту та структурних 

елементів недержавного пенсійного забезпечення нами встановлено, що 

даний інститут, незважаючи на своє функціонування протягом більше 

десяти років, так і не набув сьогодні достатньої популярності серед 

населення. Під недержавним пенсійним забезпеченням варто розуміти 

додаткове грошове забезпечення особи після її виходу на пенсію, окрім 

основного пенсійного забезпечення. Систему недержавного пенсійного 

забезпечення становлять недержавні пенсійні фонди, банки та страхові 

компанії, які надають різного роду послуги, пов’язані із недержавним 

пенсійним забезпеченням. Як свідчать статистичні дані, найбільшою 

популярністю на сьогодні користуються недержавні пенсійні фонди. Це 

можна пояснити недосконалістю вітчизняної банківської системи, 

недовірою населення до страхових компаній, прогалинами у чинному 

законодавстві тощо. Подальший розвиток даних інститутів варто 

пов’язати, передусім, із державною пропагандою того, що проблеми 

пенсійного забезпечення можна вирішити за допомогою додаткових 

ресурсів, передумови для функціонування яких у нашій державі вже давно 

створено, а самі інструменти поки що не користуються суттєвою 

популярністю.  
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4.3 Види недержавних пенсійних фондів 

Поділ недержавних пенсійних фондів на різноманітні види за 

відповідними ознаками класифікації спрямований на вирішення 

найрізноманітніших завдань, пов’язаних із забезпеченням поширення 

недержавних пенсійних фондів на якомога більшу кількість працюючих 

осіб. Як свідчить аналіз наукової літератури, окремо види недержавних 

пенсійних фондів у вітчизняній правовій та економічній доктрині 

фактично не досліджуються. Даному питанню присвячені розділи деяких 

навчальних посібників (наприклад, у навчальному посібнику С.О. 

Кропельницької та Т.В. Солоджук «Соціальне страхування» [329]), 

нечисленні комплексні дослідження (наприклад, стаття Н.А. Цікановської 

«Класифікація недержавних пенсійних фондів у контексті забезпечення 

їхньої фінансової безпеки» [330]). Види недержавних пенсійних фондів 

розглядаються вітчизняними науковцями переважно виключно у контексті 

норм Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 

09.07.2003 № 1057-IV [91]. Відзначимо, що питання діяльності 

недержавних пенсійних фондів у цілому врегульовується на досить 

високому рівні. Як наслідок, дане питання практично не аналізується 

належним чином у наукових джерелах, адже визначається вітчизняними 

науковцями на основі законодавчих формулювань, що не дозволяє 

дослідити його різнобічно. Ґрунтовне дослідження кожного виду 

недержавних пенсійних фондів є необхідним, оскільки дане питання 

виглядає найперспективнішим для майбутнього удосконалення пенсійного 

забезпечення громадян, а також є одним із найгостріших у теорії 

пенсійного забезпечення на сьогодні. Рівень поширення недержавного 

пенсійного забезпечення на населення України і так незначний, а без 

належного наукового аналізу кожного із видів його суттєвий приріст 

малоймовірний. Це зумовлює необхідність дослідження кожного із видів, 
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які якнайповніше відображатимуть та характеризуватимуть різні сторони 

недержавних пенсійних фондів. 

Отже, даний процес потребує, у тому числі, активної участі 

науковців, яка на сьогодні не спостерігається, оскільки дане питання є 

малодослідженим у вітчизняній науці. Окремим аспектам аналізу видів 

недержавних пенсійних фондів приділяли увагу такі дослідники: С.О. Біла, 

Р.П. Бойчук, Ю.В. Вітка, І.С. Гайдук, С.В. Глібко, В.С. Домбровський, 

М.О. Коніна, В.В. Корнєєв, С.О. Кропельницька, Р.А. Майданик, Г.В. 

Миськів, В.Л. Пластун, С.М. Прилипко, К.Х. Реха, Т.В. Солоджук, Т.О. 

Хлибова, Н.А. Цікановська, К.П. Черненок, І.З. Шах, М.Я. Яструбський та 

інші. Проте, як нами відзначалось раніше, комплексно виділене питання 

фактично не розглядалось, що, у свою чергу, вказує на необхідність 

проведення ґрунтовного вивчення та аналізу видів недержавних пенсійних 

фондів. 

Вивчення наукової літератури засвідчило, що більшість вчених у 

своїх працях підтримують законодавчу класифікацію [331, с. 21;332, с. 

487;333, с. 651; 334, с. 227; 335, с. 149; 336, с. 26; 329, с. 165-166; 337, с. 

231]. Вона переважно не критикується, не роз’яснюється належним чином, 

а наводиться як певний факт існування саме таких видів недержавних 

пенсійних фондів. Так, як випливає із частини 4 статті 6 Закону України 

«Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-IV [91], за 

видами пенсійні фонди поділяються на відкриті пенсійні фонди, 

корпоративні пенсійні фонди та професійні пенсійні фонди. Саме такої 

думки дотримується і більшість вітчизняних вчених, виділяючи цих самих 

три види та аргументуючи свою думку посиланнями на чинне 

законодавство. 

Так, у статті 1 вищезазначеного нормативно-правового акта 

закріплене визначення понять кожного із видів. Відкритим пенсійним 

фондом є недержавний пенсійний фонд, учасниками якого можуть бути 
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будь-які фізичні особи незалежно від місця та характеру їх роботи. Із даної 

дефініції можна зробити наступні висновки: по-перше, відкритий 

недержавний пенсійний фонд є прийнятним для всіх та доступним для 

будь-яких юридичних і фізичних осіб як вкладників фонду (громадян 

України, іноземців та осіб без громадянства); по-друге, у відкритих 

недержавних пенсійних фондах відсутня прив’язка особи до місця її 

роботи, тобто до них може вступити будь-яка особа, яка здійснює будь-яку 

діяльність, не заборонену законом [91].  

У статті 1 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» 

від 09.07.2003 № 1057-IV [91] корпоративний пенсійний фонд визначений 

як недержавний пенсійний фонд, засновником якого є юридична особа-

роботодавець або декілька юридичних осіб-роботодавців та до якого 

можуть приєднуватися роботодавці-платники. Це дозволяє зробити 

наступні висновки: по-перше, засновниками корпоративних недержавних 

пенсійних фондів є одна або кілька юридичних осіб-роботодавців, до яких 

можуть приєднуватися інші роботодавці-платники; по-друге, учасниками 

корпоративних пенсійних фондів можуть бути виключно фізичні особи, які 

перебувають (чи перебували) у трудових відносинах з роботодавцями-

засновниками корпоративного пенсійного фонду й роботодавцями-

платниками, що приєднались до даного фонду. Останні хоч і не 

виступають засновником корпоративного пенсійного фонду, але 

користуються більшістю прав і обов’язків по обслуговуванню своїх 

працівників у такому недержавному пенсійному фонді.  

Професійний пенсійний фонд трактується у статті 1 Закону України 

«Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-IV [91] як 

пенсійний фонд, засновником (засновниками) якого можуть бути 

організації роботодавців, їх об’єднання, об’єднання громадян, професійні 

спілки, їх об’єднання або фізичні особи, пов’язані за родом їх професійної 

діяльності (занять), визначеної у статуті фонду; учасниками такого фонду 
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можуть бути виключно фізичні особи, пов’язані за родом їх професійної 

діяльності (занять), визначеної у статуті фонду, а також фізичні особи, які 

є працівниками організацій роботодавців, їх об’єднань, членами або 

працівниками професійних спілок, їх об’єднань, які створили такий фонд. 

Аналіз даної дефініції дозволяє зробити наступні висновки щодо 

особливостей професійних пенсійних фондів: 1) їх засновником 

(засновниками) можуть бути об’єднання юридичних осіб-роботодавців, 

об’єднання фізичних осіб, включаючи професійні спілки, або фізичні 

особи, пов’язані родом своєї професійної діяльності (занять); 2) їх 

учасниками можуть бути виключно фізичні особи, пов’язані родом своєї 

професійної діяльності, визначеної у його статуті.  

Із науковцями, які підтримують дану позицію, варто однозначно 

погодитись. По-перше, існування таких видів недержавних пенсійних 

фондів обумовлене, врегульоване та підтверджене нормами чинного 

законодавства, а саме Закону України «Про недержавне пенсійне 

забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-IV [91]. По-друге, норми даного 

нормативно-правового акта належним чином регламентують діяльність 

кожного із видів. Так, у Законі закріплено дефініції кожного із видів, 

причому вони є доволі вдалими, оскільки достатньо повно розкривають 

сутність кожного недержавного пенсійного фонду, а також специфіку, яка 

дозволяє їх відрізняти від інших фондів. Із аналізу праць вітчизняних 

науковців на тематику розкриття сутності відкритих пенсійних фондів, 

корпоративних пенсійних фондів та професійних пенсійних фондів можна 

зробити висновок, що автори переважно не відхиляються від тієї 

специфіки, яка встановлена самим законодавцем у нормах, і лише детально 

розкривають її. Також даний аналіз зазвичай підкріплюється 

статистичними даними різних років. У статті 6 Закону України «Про 

недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-IV [91] чітко 

визначено, що відкриті пенсійні фонди, корпоративні пенсійні фонди та 
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професійні пенсійні фонди є видами недержавних пенсійних фондів. 

Статтею 8 встановлено засновників кожного виду недержавного 

пенсійного фонду, а стаття 9 визначає специфіку статутів кожного із 

пенсійних фондів. Звернемо увагу на статтю 20, у якій регламентовано 

особливості створення та функціонування корпоративних і професійних 

пенсійних фондів. На основі вищезазначеного зробимо висновок про те, 

що класифікація недержавних пенсійних фондів на три види належним 

чином підтверджується нормами вітчизняного законодавства, тому з її 

актуальністю варто погодитись. Разом із тим, зауважимо, що дана 

концепція не  єдина з-поміж тих, які можна зустріти у вітчизняній науковій 

літературі. 

Одним із перших у правовій доктрині нашої держави класифікацію 

недержавних пенсійних фондів запропонував Р.А. Майданик, причому 

зробив це задовго до прийняття в Україні Законів України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 

1058-IV [50] і «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 

1057-IV [91], спираючись на досвід більш розвинених держав світу. 

Дослідник класифікував недержавні пенсійні фонди за наступними 

критеріями: за правовою системою; за структурою та організацією 

управління; за формою створення і функціонування; за умовною ознакою, 

характером отримання прав на пенсійний дохід; за характером формування 

фондів. Таким чином, класифікація, здійснена дослідником, виглядає 

наступним чином:  

1) за видом правової системи: а) країн континентального права; б) 

країн англосаксонського права;  

2) за структурою та організацією управління: а) однорівневі; б) з 

дворівневою структурою;  

3) за формою створення та функціонування інститутів контрактних 

заощаджень: а) пенсійні трасти – безприбуткові організації (виробничі), 
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контрактного типу, з правами юридичної особи (інкорпоровані), у формі 

комерційних підприємств (страхові); б) трастові фонди виплат з прибутків; 

в) трастові фонди винагороди робітників;  

4) за умовним критерієм: а) страхові; б) нестрахові – публічні 

(урядові (федеральні), муніципальні, церковні, общинні та фонди 

суспільних об’єднань), приватні (корпоративні, засновані індивідуальними 

роботодавцями);  

5) за характером отримання прав на пенсійний дохід: а) з 

установленими розмірами виплат – з твердим розміром виплат, залежно 

від кількості років та середнього заробітку за цей період, залежно від 

кількості років участі та середнього заробітку за останні декілька років; б) 

з установленими розмірами внесків – грошово-накопичувальні, системи 

виплат, засновані на участі у прибутках, заощаджувальні;  

6) за характером формування: а) траст-фонди, які формуються 

шляхом випуску цінних паперів; б) інвестиційні трасти, які формуються за 

рахунок внесків учасників [338, с. 122-125].  

Перш за все, відзначимо, що дана класифікація не відповідає 

вітчизняним реаліям, оскільки не відповідає особливостям вітчизняних 

пенсійних фондів, визначених Законом України «Про недержавне пенсійне 

забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-IV [91], які, наприклад, поділяються 

за видом правової системи, за формами створення, за характером 

формування тощо. Окрім того, деякі із виділених автором критеріїв є 

незрозумілими, мова йде, наприклад, про умовний критерій. Тобто дійдемо 

висновку, що така класифікація не є притаманною вітчизняній системі 

недержавного пенсійного забезпечення з огляду на те, що: 1) вона 

побудована із урахуванням досвіду більш розвинених у контексті 

недержавного пенсійного забезпечення держав; 2) вона сформована 

задовго до прийняття вітчизняного законодавства про недержавне пенсійне 

забезпечення, а отже, не враховує його особливі риси. Отже, складена 
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автором модель не є вдалою для аналізу вітчизняних правових інститутів, 

пов’язаних із недержавним пенсійним забезпеченням, адже більшість її 

критеріїв не відображають його специфіку.  

Також на основі зарубіжного досвіду здійснила класифікацію 

недержавних фондів Ю.В. Вітка. При цьому запропонована нею система 

відрізняється від моделі Р.А. Майданика, і передбачає три критерії:  

1) згідно із світовою практикою: а) автономні (інституційні, 

контрактні); б) неавтономні;  

2) за правовим титулом, на якому пенсійні активи належать чи не 

належать учасникам пенсійного фонду, інституційні фонди поділяють на 

створені у: а) корпоративній формі –  якщо пенсійні активи належать 

учасникам на певному титулі; б) засновницькій формі – якщо учасники не 

мають правового титулу щодо активів пенсійного фонду, за винятком 

випадків банкрутства вкладника; в) трастовій формі – якщо права на 

пенсійні активи передаються на праві довірчої власності довіреним, які 

управляють фондом;  

3) за правовою формою: а) індивідуальні, учасники яких володіють 

певним правовим титулом щодо пенсійних активів; б) колективні, 

учасники яких є одержувачами прибутку від інвестування пенсійних 

активів [339, с. 19-20].  

Різниця між концепціями Р.А. Майданика та Ю.В. Вітки полягає у 

тому, що остання модель допускає можливість характеристики вітчизняної 

системи за допомогою виділених критеріїв. Так, українська система 

недержавних пенсійних фондів є автономною, інституційною та 

корпоративною з наступних причин: по-перше, недержавні пенсійні фонди 

створюються у формі юридичних осіб та є суб’єктами, які формуються 

спеціально для провадження недержавного пенсійного забезпечення; по-

друге, в українській системі пенсійні активи належать учасникам. Разом із 

тим, некоректно говорити про те, що вітчизняні недержавні пенсійні 
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фонди варто класифікувати таким чином, наприклад, здійснювати поділ на 

інституційні та контрактні. Вітчизняні недержавні пенсійні фонди є 

інституційними, але при цьому не можуть бути контрактними. Поряд з 

цим, вітчизняним законодавством передбачена можливість участі у 

недержавному страхуванні банківських установ та страхових організацій. 

Такі суб’єкти можуть бути контрактними, але при цьому вони не є 

недержавними пенсійними фондами. Тобто зазначена класифікація – це не 

класифікація недержавних пенсійних фондів, а фактично класифікація 

органів недержавного пенсійного забезпечення. Недержавні пенсійні 

фонди цілком реально охарактеризувати згідно з кожним критерієм, але 

при цьому їх сутності відповідатиме лише один із різновидів, а інші 

відображатимуть у своєму змісті особливості інших суб’єктів системи 

недержавного пенсійного забезпечення. 

Також у науковій доктрині нашої держави наявні інші підходи до 

класифікації недержавних пенсійних фондів, які, на нашу думку, також не 

надто вдалі. Так, В.В. Корнєєв здійснює класифікацію недержавних 

пенсійних фондів за двома критеріями:  

1) за організаційно-правовою формою: а) спеціальні рахунки в 

банківських установах і страхових організаціях; б) участь у страхових 

фондах, які здійснюють страхування на певний термін; в) відкриті пенсійні 

фонди, які управляються виключно ззовні професійними компаніями з 

управління активами; г) трастові структури чи/або взаємні фонди;  

2) за схемою організації діяльності: а) з фіксованими виплатами; б) з 

фіксованими внесками; в) з участю у прибутках [321, c. 116].  

Приведена класифікація, на нашу думку, все ж у більшій мірі 

стосується недержавного пенсійного забезпечення. Загалом, жоден із 

запропонованих критеріїв не суперечить його сутності, а виділені 

різновиди врегульовуються нормами Закону України «Про недержавне 

пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-IV [91], проте не зовсім 
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коректно. Наприклад, якщо вести мову про перший критерій – 

організаційно-правову форму, то нами встановлено, що недержавні 

пенсійні фонди, передусім, є неприбутковими юридичними особами. 

Найближчим виділеним різновидом до їх сутності є «відкриті пенсійні 

фонди, які управляються виключно ззовні професійними компаніями з 

управління активами». Але, по-перше, не всі недержавні пенсійні фонди є 

відкритими, по-друге, «відкриті пенсійні фонди» не виступають 

організаційно-правовою формою суб’єктів недержавного пенсійного 

забезпечення. А отже, такі виділені види суб’єктів недержавного 

пенсійного забезпечення не надто вдалі і фактично не розкривають 

сутність недержавних пенсійних фондів. Щодо другого критерію, схеми 

організації діяльності, у даному випадку автор зробив більш коректні 

висновки. Разом із тим, виділення саме таких видів є досить спірним, адже 

кожна із зазначених ознак не суперечить одна одній. Один і той самий 

недержавний пенсійний фонд може укладати контракти з фіксованими 

виплатами, фіксованими внесками та з участю у прибутках (з їх 

розподіленням між вкладниками фонду). Тобто не можна говорити у 

даному контексті про різні фонди, адже кожна із перерахованих ознак 

може бути притаманна одному і тому ж фонду.  

Більш масштабну концепцію із більшою кількістю критеріїв 

пропонує С.О. Біла. Так, дослідниця виділяє наступні недержавні пенсійні 

фонди:  

1) за структурою та організацією управління: а) однорівневі; 

б) дворівневі;  

2) за природою створення та існування: а) страхові; б) нестрахові;  

3) за світовою практикою діяльності нестрахових фондів:  а) публічні 

(урядові (федеральні), муніципальні, церковні); б) приватні;  

4) за механізмом виплати додаткових пенсій: а) із встановленими 

розмірами виплат (з постійним і твердим розміром виплат, залежно від 
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кількості років участі та середнього доходу за період участі, залежно від 

кількості років участі та середнього доходу за останні декілька років); б) із 

встановленими розмірами внесків (грошово-нагромаджувальні, системи 

виплат, засновані на участі у прибутках, заощаджувальні) [340, с. 124-125].  

Погодимось, передусім, із критерієм виділення однорівневих та 

дворівневих недержавних пенсійних фондів, який відповідає змісту норм 

Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 

№ 1057-IV [91]. Так, у разі, якщо такий фонд управляється його 

засновником, він є однорівневим, якщо ж його адміністрування 

здійснюється іншим суб’єктом, спеціально найнятим для цього, 

недержавний пенсійний фонд є дворівневим. Зазначені особливості 

передбачені статтею 21 даного нормативно-правового акта. Щодо інших 

критеріїв, вони є менш однозначними. Так, виділення за критерієм 

природи створення та існування страхових та нестрахових фондів у 

вітчизняних реаліях є недоцільним, адже страхове недержавне пенсійне 

забезпечення в Україні здійснюють відповідно страхові організації, які за 

своєю сутністю не є недержавними пенсійними фондами. Критерій 

світової практики діяльності фондів, як нами встановлено, також 

неактуальний у вітчизняних реаліях, адже він не має нічого спільного із 

специфікою недержавних пенсійних фондів України, визначеною Законом 

України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-

IV [91]. Критерій механізму виплати додаткових пенсій вже був раніше 

нами розглянутий у даній роботі.  

Найбільш масштабну модель у своїй праці пропонує Н.А. 

Цікановська, виділяючи дванадцять критеріїв класифікації недержавних 

пенсійних фондів:  

1) за організаційною будовою: а) інституційні; ) контрактні;  

2) за складом засновників: а) урядові; б) муніципальні; в) громадські; 

г) церковні; ґ) приватні;  
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3) за відокремленістю активів фонду від активів засновників: 

а) автономні; б) резервні;  

4) за участю засновників у розподілі прибутку фонду: а) 

неприбуткові; б) комерційні; 

5) за структурою управління: а) однорівневі; б) дворівневі;  

6) за доступністю участі у фонді: а) відкриті; б) закриті; в) з 

обмеженим доступом громадян до участі;  

7) за формою участі у фонді: а) обов’язкові; б) добровільні;  

8) за принципом розрахунку пенсійних виплат: а) страхові; б) 

ощадні;  

9) за правом власності на пенсійні активи: а) пайові; б) трастові;  

10) за стадією життєвого циклу: а) нещодавно утворені; б) на стадії 

розвитку; в) зрілі; г) на стадії ліквідації;  

11) за ризикованістю інвестицій: а) консервативні; б) збалансовані; 

в) зростаючі; г) агресивні;  

12) за наявністю гарантій: а) із гарантованими виплатами; б) із 

гарантованою дохідністю; в) без гарантій [330, с. 67-69].  

Дійдемо до висновку, що більшість критеріїв є вдалими, вони 

дозволяють належним чином охарактеризувати вітчизняну систему 

недержавного пенсійного забезпечення, проте деякі із них неприйнятні для 

вітчизняних реалій. Наприклад, вже проаналізований нами раніше у даній 

роботі поділ на інституційні та контрактні суб’єкти за організаційною 

будовою, який може здійснюватись щодо усіх суб’єктів недержавного 

пенсійного забезпечення, а не щодо виключно недержавних пенсійних 

фондів.  

Крім того, класифікація за складом засновників, яка передбачає 

поділ недержавних пенсійних фондів на урядові, муніципальні, громадські 

чи церковні, суперечить Закону України «Про недержавне пенсійне 

забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-IV [91], оскільки в ньому про це мова 
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не йде. Як випливає із положень даного нормативно-правового акта, 

недержавні пенсійні фонди створюються у приватному порядку, 

передусім, працівниками та роботодавцями. Із поділом за відокремленістю 

активів фонду від активів засновників на автономні та резервні можна 

частково погодитись, адже, як зазначається у статті 31 Закону України 

«Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-IV [91], 

відшкодування збитків, завданих адміністратором недержавних пенсійних 

фондів, здійснюється за рахунок його резервного фонду, а у разі 

недостатності резервного фонду – за рахунок іншого майна адміністратора. 

Іншими словами, недержавне пенсійне забезпечення здійснюється за 

рахунок коштів автономного недержавного пенсійного фонду. У разі, якщо 

адміністратор коштів недержавного пенсійного фонду не здатний за 

рахунок автономних коштів фонду забезпечити пенсійне забезпечення 

страхувальників, воно здійснюється із коштів резервного фонду самого 

страхувальника. Проте варто врахувати, що, з точки зору дослідниці, 

автономними недержавними пенсійними фондами є такі, активи яких 

відокремлені від активів засновників. а резервними – у яких активи 

відображаються в пасиві балансу засновника як резервний фонд. Тобто 

автор веде мову не про спосіб відшкодування збитків, а про характер 

самих недержавних пенсійних фондів, які створюються у формі резервних 

фондів певних підприємств, установ, організацій. У Законі України «Про 

недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-IV [91] під 

резервним фондом мається на увазі фонд, сформований адміністратором 

недержавного пенсійного фонду, компанією з управління активами з 

метою відшкодування збитків, що можуть бути завдані цими юридичними 

особами під час надання послуг пенсійному фонду внаслідок неналежного 

виконання зобов’язань перед пенсійним фондом та порушення ними 

законодавства. 
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Розподіл за критерієм участі засновників у розподілі прибутку фонду 

на неприбуткові та комерційні є недоцільним, адже всі недержавні 

пенсійні фонди є неприбутковими. У свою чергу, прибутковими 

виступають банківські установи та страхові організації як суб’єкти 

недержавного пенсійного забезпечення, проте їх неприпустимо 

ототожнювати із недержавними пенсійними фондами. Звертаючись до 

критерію структури управління, акцентуємо увагу на тому, що він 

розглядався й у працях інших учених. Н.А. Цікановська за таким критерієм 

виділяє однорівневі та дворівневі фонди. Під однорівневими маються на 

увазі такі, управління діяльністю яких здійснюється без делегування 

повноважень іншим установам, а під дворівневими – у яких управлінські 

повноваження передаються радою фонду адміністраторові, банку-

зберігачеві та компанії з управління активами. Як свідчить зміст статті 21 

Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 

1057-IV [91], адміністратором недержавного пенсійного фонду може бути 

юридична особа, яка надає професійні послуги з адміністрування 

недержавних пенсійних фондів (професійний адміністратор), юридична 

особа – одноосібний засновник корпоративного пенсійного фонду, який 

прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування такого 

фонду, компанія з управління активами. Тобто, якщо такий фонд 

управляється його засновником, він є однорівневим, а якщо його 

адміністрування здійснюється іншим суб’єктом, спеціально найнятим для 

цього, недержавний пенсійний фонд вважається дворівневим. Також 

погодимось із критерієм поділу за доступністю участі у фонді на відкриті, 

закриті та з обмеженим доступом громадян до участі. Раніше у даній 

роботі нами аналізувались дефініції відкритого, корпоративного та 

професійного пенсійних фондів, встановлені у статті 1 Закону України 

«Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-IV [91]. 

Як випливає із самої назви, відкритими є пенсійні фонди, учасниками яких 
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можуть бути будь-які фізичні особи незалежно від місця та характеру їх 

роботи. Корпоративні недержавні пенсійні фонди можна віднести до 

фондів із обмеженим доступом громадян до участі, адже вони хоч і 

створюються юридичними особами-роботодавцями, проте до них можуть 

приєднуватися роботодавці-платники. Професійні недержавні пенсійні 

фонди є закритими, адже законом встановлено чіткі критерії щодо того, 

хто може бути їхнім учасником.  

Критерій поділу недержавних пенсійних фондів на обов’язкові та 

добровільні наразі є неактуальним, так як всі вони добровільні згідно із 

нормами чинного законодавства. В Україні обов’язковою є солідарна 

система державного пенсійного страхування, якій підлягають усі 

працюючі громадяни. На відміну від неї, недержавне пенсійне страхування 

вважається механізмом, який має додатковий характер, оскільки його 

послугами особа користується лише тоді, коли виявляє власне бажання. 

Розподіли за принципом розрахунку пенсійних виплат на страхові та 

ощадні; за ризикованістю інвестицій – на консервативні, збалансовані, 

зростаючі та агресивні; за наявністю гарантій – на фонди із гарантованими 

виплатами, із гарантованою дохідністю чи без гарантій є характерними для 

недержавного пенсійного забезпечення у цілому, проте не для діяльності 

окремо недержавних пенсійних фондів. Поділ же за правом власності на 

пенсійні активи, пайові та трастові прийнятний для зарубіжних держав, а 

не для України. Окремі критерії розподілу, запропоновані 

Н.А. Цікановською, такі як за стадією життєвого циклу на нещодавно 

утворені, фонди на стадії розвитку, зрілі та на стадії ліквідації, на нашу 

думку, є взагалі недоречними, адже вони не розкривають природу 

недержавного пенсійного забезпечення та недержавних пенсійних фондів і 

мають опосередковане відношення до їх функціонування. 



 

 

352 

Таким чином, проаналізувавши моделі класифікацій видів 

недержавних пенсійних фондів у працях вітчизняних науковців, зробимо 

наступні висновки: 

1) суттєвою проблемою вітчизняних праць, присвячених питанню 

видів недержавних пенсійних фондів, є те, що автори не розрізняють 

недержавні пенсійні фонди та інші суб’єкти недержавного пенсійного 

забезпечення. Відповідно, більша частина критеріїв їх розподілу взагалі не 

відносяться до недержавних пенсійних фондів, хоча їх можна поширити на 

таких суб’єктів, як банківські установи та страхові організації; 

2) окремі із виділених критеріїв є влучними, проте в будь-якому 

випадку їх більш доречно переглянути у контексті норм Закону України 

«Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-IV [91];  

3) прийнятною, на наш погляд, є класифікація видів недержавних 

пенсійних фондів за наступними критеріями:  

а) за структурою управління: 

– однорівневі недержавні пенсійні фонди, у яких управління 

діяльністю фонду здійснюється без делегування повноважень іншим 

установам; 

– дворівневі недержавні пенсійні фонди, у яких управлінські 

повноваження передаються радою фонду адміністраторові, банку-

зберігачеві чи компанії з управління активами; 

б) за доступністю участі у фонді: 

– відкриті недержавні пенсійні фонди – їх учасниками можуть стати 

всі бажаючі; 

– закриті недержавні пенсійні фонди – перелік учасників 

визначається засновниками фонду; 

– недержавні пенсійні фонди із обмеженим доступом громадян до 

участі – фонди, участь у яких обмежена працівниками певного 

підприємства (корпоративні), професії (професійні), галузі економіки 
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(галузеві) або громадянами, що проживають у межах певної території 

(територіальні). 

Щодо інших критеріїв розподілу, пропонуємо звернутись до Закону 

України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-

IV [91], адже лише зміст його норм може сприяти визначенню специфіки 

недержавних пенсійних фондів. 

Перш за все, звернемо увагу на те, що і на підставі змісту статті 1 

Закону можна здійснити розподіл недержавних пенсійних фондів за 

критерієм правової природи на відкриті пенсійні фонди, корпоративні 

пенсійні фонди та професійні пенсійні фонди. Відповідно, як нами 

встановлено раніше, така класифікація є найзагальнішою та такою, що 

найчастіше зустрічається у працях вітчизняних науковців, адже її 

виділення прямо випливає із норм Закону України «Про недержавне 

пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-IV [91]. Відповідно, 

відкритим пенсійним фондом є недержавний пенсійний фонд, учасниками 

якого можуть бути будь-які фізичні особи незалежно від місця та 

характеру їх роботи. Корпоративним пенсійним фондом є недержавний 

пенсійний фонд, засновником якого є юридична особа-роботодавець або 

декілька юридичних осіб-роботодавців та до якого можуть приєднуватися 

роботодавці-платники. Професійним пенсійним фондом є пенсійний фонд, 

засновником (засновниками) якого можуть бути організації роботодавців, 

їх об’єднання, об’єднання громадян, професійні спілки, їх об’єднання або 

фізичні особи, пов’язані за родом їх професійної діяльності (занять), 

визначеної у статуті фонду, а учасниками такого фонду можуть бути 

виключно фізичні особи, пов’язані за родом їх професійної діяльності 

(занять), визначеної у статуті фонду, а також фізичні особи, які є 

працівниками організацій роботодавців, їх об’єднань, членами або 

працівниками професійних спілок, їх об’єднань, які створили такий фонд. 

Звернемо увагу на те, що згідно із статистичними даними кожен із 
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перерахованих видів недержавних пенсійних фондів все ж набув 

поширення у вітчизняних реаліях. Наприклад, станом на 31.03.2011 у 

Державному реєстрі фінансових установ містилась інформація про 100 

недержавних пенсійних фондів, а також 41 адміністратора недержавних 

пенсійних фондів. На той момент адміністраторами недержавних 

пенсійних фондів було укладено 70 627 пенсійних контрактів із 57 143 

вкладниками. Приведемо статистику й чисельності недержавних пенсійних 

фондів. На той час кількість відкритих недержавних пенсійних фондів 

становила 82, корпоративних фондів – 9, професійних – 9 [341, с. 263]. 

Значна перевага перших пояснюється наукою більшою доступністю 

відкритих недержавних пенсійних фондів для широких верств населення, 

адже учасниками професійних чи корпоративних недержавних пенсійних 

фондів можуть бути виключно фізичні особи, пов’язані за родом 

професійної діяльності чи трудовими відносинами із роботодавцями-

засновниками або роботодавцями-платниками. Також до переваг відкритих 

фондів у правовій доктрині відносять можливості більшої гнучкості щодо 

розміру пенсійних внесків, участь в недержавному пенсійному 

забезпеченні тільки частини колективу роботодавця, на відміну від 

корпоративного фонду, де роботодавець зобов’язаний робити 

перерахування коштів на користь усіх без винятку своїх працівників, 

участь будь-яких фізичних осіб як вкладників на свою користь або на 

користь своїх найближчих родичів, а також те, що особа може залишитись 

учасником фонду після припинення трудових відносин з роботодавцем 

[329, с. 165]. Тобто найбільша популярність відкритих недержавних 

пенсійних фондів є виправданою із огляду на ті переваги, які вони 

забезпечують для своїх вкладників, простоту їх функціонування та вступу 

до них. Разом із тим, вітчизняними науковцями відзначається, що. з точки 

зору підприємства-засновника недержавного пенсійного фонду, 

найсприятливішим для його діяльності є утворення недержавних 
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пенсійних фондів корпоративного виду, адже участь у такому фонді 

закріплює працівників на підприємстві. При звільненні із підприємства, що 

утворило корпоративний недержавний пенсійний фонд, працівник 

виходить і з самого пенсійного фонду. На відміну від участі у 

корпоративних пенсійних фондах, участь фізичної особи в недержавному 

пенсійному фонді професійного типу при майбутній зміні місця роботи не 

впливає на її право бути учасником недержавного пенсійного фонду. 

Проте такий працівник повинен займатися виключно тим видом 

діяльності, який встановлений статутом фонду, для того, щоб залишатись 

його учасником [341, с. 263-264]. Таким чином, нами встановлено 

наступне:                     по-перше, розподіл недержавних пенсійних фондів 

на відкриті, корпоративні та професійні є пріоритетним для вітчизняних 

науковців, оскільки даний критерій знаходить пряме підтвердження у 

нормах Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 

09.07.2003 № 1057-IV [91]; по-друге, кожен із перерахованих різновидів 

все ж набув незначного поширення в Україні, але, зважаючи на 

співвідношення зручності вступу та умов, найбільш популярними є 

відкриті недержавні пенсійні фонди; по-третє, враховуючи специфіку 

корпоративних та професійних недержавних пенсійних фондів, їх 

створення стимулює закріплення працівників та їх професійний розвиток 

саме у певній галузі народного господарства або ж на певному 

підприємстві, в установі, організації.  

Відповідно, при розподілі недержавних пенсійних фондів за іншими, 

окрім правової природи, критеріями, до їх видів все одно будуть віднесені 

відкриті недержавні пенсійні фонди, корпоративні недержавні пенсійні 

фонди та професійні недержавні пенсійні фонди, але з тією різницею, що 

при аналізі кожного критерію буде братись до уваги інший аспект та 

особливості даних фондів.  
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Продовжуючи аналіз норм Закону України «Про недержавне 

пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-IV [91], варто зробити 

висновок про можливість класифікації недержавних пенсійних фондів за 

багатьма іншими критеріями. Так, частина 5 статті 6 даного нормативно-

правового акта дозволяє здійснити їх класифікувати за способом 

утворення недержавного пенсійного фонду. В даній нормі зазначено 

наступне: «Дозволяється приєднання та злиття декількох пенсійних фондів 

одного виду. У разі злиття чи приєднання декількох пенсійних фондів 

одного виду новоутворений пенсійний фонд (фонд, до якого здійснюється 

приєднання) повинен бути того самого виду, що й фонди, які злилися чи 

приєдналися». Тобто недержавні пенсійні фонди можуть бути такими, які 

були утворені шляхом приєднання та злиття декількох пенсійних фондів 

одного виду. Разом із тим, очевидно, що загальноприйнятий порядок 

створення недержавних пенсійних фондів є інакшим. Так, статті 8 та 11 

Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 

1057-IV [91] свідчать про те, що створення недержавних пенсійних фондів 

відбувається за умови прийняття відповідного рішення однією чи 

декількома юридичними особами, юридичною особою-роботодавцем або 

декількома юридичними особами-роботодавцями, до яких можуть 

приєднуватися роботодавці-платники, об’єднання юридичних осіб-

роботодавців, об’єднання фізичних осіб, включаючи професійні спілки 

(об’єднання професійних спілок), або фізичні особи, пов’язані за родом їх 

професійної діяльності (занять), шляхом реєстрації такого фонду у 

встановленому законом порядку. Статут пенсійного фонду погоджується 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, внаслідок чого здійснюється державна 

реєстрація пенсійного фонду як юридичної особи відповідно до Закону 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV [342]. Склад ради фонду також 



 

 

357 

погоджується Національною комісією, що здійснює державне регулювання 

у сфері ринків фінансових послуг. На останньому етапі даної процедури 

відбувається включення пенсійного фонду до Державного реєстру 

фінансових установ та реєстрація пенсійних схем Національною комісією, 

що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 

Після проходження цієї процедури недержавний пенсійний фонд 

вважається створеним. Таким чином, на підставі здійсненого аналізу 

зробимо висновок про можливість розподілу недержавних пенсійних 

фондів за критерієм специфіки утворення на недержавні пенсійні фонди, 

утворені шляхом створення, та на недержавні пенсійні фонди, утворені 

шляхом приєднання чи злиття декількох пенсійних фондів одного виду. 

Окрім вищеперерахованих особливостей, стаття 8 Закону України 

«Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-IV [91] 

дозволяє здійснити розподіл недержавних пенсійних фондів за критерієм 

засновників. Так, у частині 1 статті 8 Закону України «Про недержавне 

пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-IV [91] вказано, що 

засновником відкритого пенсійного фонду можуть бути будь-яка одна чи 

декілька юридичних осіб; засновником корпоративного пенсійного фонду 

може бути юридична особа-роботодавець або декілька юридичних осіб-

роботодавців, до яких можуть приєднуватися роботодавці-платники; 

засновником (засновниками) професійного пенсійного фонду можуть бути 

об’єднання юридичних осіб-роботодавців, об’єднання фізичних осіб, 

включаючи професійні спілки (об’єднання професійних спілок), або 

фізичні особи, пов’язані за родом їх професійної діяльності (занять). Отже, 

недержавні пенсійні фонди можуть бути такими, засновником яких є одна 

чи декілька юридичних осіб; засновником яких є юридична особа-

роботодавець або декілька юридичних осіб-роботодавців, до яких можуть 

приєднуватися роботодавці-платники; засновником (засновниками) яких є 

об’єднання юридичних осіб-роботодавців, об’єднання фізичних осіб, 
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включаючи професійні спілки (об’єднання професійних спілок), або 

фізичні особи, пов’язані за родом їх професійної діяльності (занять). Таким 

чином, пропонуємо додати даний критерій розподілу до загальної 

класифікації видів недержавних пенсійних фондів. 

У частині 2 статті 12 Закону України «Про недержавне пенсійне 

забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-IV [91] встановлено, що рада фонду 

після включення пенсійного фонду до Державного реєстру фінансових 

установ та реєстрації інвестиційної декларації зобов’язана укласти договір 

про адміністрування пенсійного фонду із адміністратором, який має 

ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів. 

Як засвідчує аналіз інших норм даного нормативно-правового акта, 

специфіка адміністрування недержавного пенсійного фонду також може 

бути одним із критеріїв їх розподілу на різні види. Так, частиною 1 статті 

21 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 

№ 1057-IV [91] визначено, що адміністратором недержавного пенсійного 

фонду може бути юридична особа, яка надає професійні послуги з 

адміністрування недержавних пенсійних фондів (професійний 

адміністратор); юридична особа – одноосібний засновник корпоративного 

пенсійного фонду, який прийняв рішення про самостійне здійснення 

адміністрування такого фонду; компанія з управління активами. Це 

наводить на думку про можливість виділення трьох видів недержавних 

пенсійних фондів: 1) недержавного пенсійного фонду, у якому 

адміністрування здійснює юридична особа, яка надає професійні послуги з 

адміністрування недержавних пенсійних фондів (професійний 

адміністратор); 2) недержавного пенсійного фонду, у якому 

адміністрування здійснює юридична особа – одноосібний засновник 

корпоративного пенсійного фонду, який прийняв рішення про самостійне 

здійснення адміністрування такого фонду; 3) недержавного пенсійного 

фонду, у якому адміністрування здійснює компанія з управління активами.  
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Крім того, у частині 2 статті 12 Закону України «Про недержавне 

пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-IV [91] визначено, що рада 

фонду після включення пенсійного фонду до Державного реєстру 

фінансових установ та реєстрації інвестиційної декларації зобов’язана 

укласти договір про управління активами пенсійного фонду із компанією з 

управління активами або з іншою особою, яка отримала ліцензію на 

провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з 

управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління 

активами). Це дозволяє зробити висновок про те, що недержавні пенсійні 

фонди можуть відрізнятись один від одного за критерієм управління їх 

активами. Частина 1 статті 34 Закону України «Про недержавне пенсійне 

забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-IV [91] встановлює, що управління 

активами недержавних пенсійних фондів може здійснюватися: компанією 

з управління активами; банком щодо активів створеного ним 

корпоративного пенсійного фонду у разі, якщо він не виконує функції 

зберігача цього фонду; Національним банком України щодо активів 

створеного ним корпоративного пенсійного фонду; професійним 

адміністратором, який отримав ліцензію на провадження діяльності з 

управління активами. Із цього дійдемо висновку, що за критерієм 

управління активами недержавні пенсійні фонди діляться на: 1) 

недержавні пенсійні фонди, у яких управління активами здійснюється 

компанією з управління активами; 2) недержавні пенсійні фонди, у яких 

управління активами здійснюється банком; 3) недержавні пенсійні фонди, 

у яких управління активами здійснюється Національним банком України; 

4) недержавні пенсійні фонди, у яких управління активами здійснюється 

професійним адміністратором, який отримав ліцензію на провадження 

діяльності з управління активами. 

Усе вищезазначене дозволяє зробити висновок, що основна проблема 

недосконалості існуючих у науковій доктрині моделей класифікації видів 
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недержавних пенсійних фондів полягає у недостатньому використанні 

авторами положень Закону України «Про недержавне пенсійне 

забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-IV [91] при їх формулюванні. Як 

наслідок, застосування зарубіжного досвіду або ж праць інших дослідників 

призводить до того, що більшість класифікацій не мають нічого спільного 

ні з нормами чинного законодавства, ні з конкретно фондами 

недержавного пенсійного забезпечення.  

У процесі аналізу вітчизняної правової та економічної доктрини, а 

також положень Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» 

від 09.07.2003 № 1057-IV [91] ми розробили класифікацію власну видів 

недержавних пенсійних фондів за наступними критеріями: 

1) за правовою природою: 

а) відкритий пенсійний фонд – недержавний пенсійний фонд, 

учасниками якого можуть бути будь-які фізичні особи незалежно від місця 

та характеру їх роботи;  

б) корпоративний пенсійний фонд – недержавний пенсійний фонд, 

засновником якого є юридична особа-роботодавець або декілька 

юридичних осіб-роботодавців, до якого можуть приєднуватися 

роботодавці-платники; 

в) професійний пенсійний фонд – пенсійний фонд, засновником 

(засновниками) якого можуть бути організації роботодавців, їх об’єднання, 

об’єднання громадян, професійні спілки, їх об’єднання або фізичні особи, 

пов’язані за родом їх професійної діяльності (занять), визначеної у статуті 

фонду; учасниками такого фонду можуть бути виключно фізичні особи, 

пов’язані за родом їх професійної діяльності (занять), визначеної у статуті 

фонду, а також фізичні особи, які є працівниками організацій 

роботодавців, їх об’єднань, членами або працівниками професійних спілок, 

їх об’єднань, які створили такий фонд; 

2) за структурою управління: 
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а) однорівневі недержавні пенсійні фонди, у яких управління 

діяльністю здійснюється без делегування повноважень іншим установам; 

б) дворівневі недержавні пенсійні фонди, у яких управлінські 

повноваження передаються радою фонду адміністраторові, банку-

зберігачеві чи компанії з управління активами; 

3) за доступністю участі у фонді: 

а) відкриті недержавні пенсійні фонди – їх учасниками можуть стати 

всі бажаючі; 

б) закриті недержавні пенсійні фонди – перелік учасників 

визначається засновниками фонду; 

в) недержавні пенсійні фонди із обмеженим доступом громадян до 

участі – фонди, участь у яких обмежена працівниками певного 

підприємства (корпоративні), професії (професійні), галузі економіки 

(галузеві) або громадянами, що проживають у межах певної території 

(територіальні); 

4) за специфікою утворення: 

а) недержавні пенсійні фонди, утворені шляхом створення; 

б) недержавні пенсійні фонди, утворені шляхом приєднання чи 

злиття декількох пенсійних фондів одного виду; 

5) за критерієм засновників: 

а) недержавні пенсійні фонди, засновником яких є одна чи декілька 

юридичних осіб;  

б) недержавні пенсійні фонди, засновником яких є юридична особа-

роботодавець або декілька юридичних осіб-роботодавців, до яких можуть 

приєднуватися роботодавці-платники;  

в) недержавні пенсійні фонди, засновником (засновниками) яких є 

об’єднання юридичних осіб-роботодавців, об’єднання фізичних осіб, 

включаючи професійні спілки (об’єднання професійних спілок), або 

фізичні особи, пов’язані за родом їх професійної діяльності (занять); 
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6) за специфікою адміністрування недержавного пенсійного фонду: 

а) недержавний пенсійний фонд, у якому адміністрування здійснює 

юридична особа, що надає професійні послуги з адміністрування 

недержавних пенсійних фондів (професійний адміністратор);  

б) недержавний пенсійний фонд, у якому адміністрування здійснює 

юридична особа – одноосібний засновник корпоративного пенсійного 

фонду, який прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування 

такого фонду;  

в) недержавний пенсійний фонд, у якому адміністрування здійснює 

компанія з управління активами; 

7) за критерієм управління активами:  

а) недержавний пенсійний фонд, у якому управління активами 

здійснюється компанією з управління активами;  

б) недержавний пенсійний фонд, у якому управління активами 

здійснюється банком;  

в) недержавний пенсійний фонд, у якому управління активами 

здійснюється Національним банком України;  

г) недержавний пенсійний фонд, у якому управління активами 

здійснюється професійним адміністратором, який отримав ліцензію на 

провадження діяльності з управління активами. 

Підсумовуючи здійснене дослідження питання видів недержавних 

пенсійних фондів, зробимо висновок про неоднозначність його розуміння 

у вітчизняній науковій літературі. З одного боку, види недержавних 

пенсійних фондів прямо передбачені та регламентовані в Законі України 

«Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-IV [91], 

отже, як наслідок, дане питання розглядається у правовій доктрині 

переважно у контексті відповідних правових норм. З іншого боку, ті 

моделі більш масштабних класифікацій видів недержавних пенсійних 

фондів свідчать про те, що на сьогодні у вітчизняній науці відсутнє чітке 
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розуміння відмінностей недержавних пенсійних фондів від інших суб’єктів 

недержавного пенсійного забезпечення. Тобто сучасний стан наукової 

уваги до недержавного пенсійного забезпечення дійсно є недостатнім для 

формування несуперечливої правової теорії даного інституту, а також для 

активного розвитку недержавних пенсійних фондів у вітчизняному 

суспільстві. Нерозуміння різних сторін видів недержавних пенсійних 

фондів призводить до того, що навіть через багато років після 

запровадження даного інституту в Україні він все ще не користується 

достатнім рівнем популярності серед населення.  
 

Висновки до Розділу 4 
1. Недержавне пенсійне забезпечення – це третій рівень системи 

пенсійного забезпечення в Україні, який являє собою добровільне 

накопичення грошового пенсійного забезпечення учасниками трудових 

відносин протягом трудової діяльності за участі недержавних пенсійних 

фондів, страхових організацій, банків та/або страхових організацій, що 

дозволяє отримувати їм додаткові до загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування пенсійні виплати. 

2. Особливостями недержавного пенсійного забезпечення, які, 

водночас, надають можливість розрізняти його із іншими видами 

пенсійного забезпечення, а також розкривають його специфіку, є такі: 

1) воно є складовою накопичувального пенсійного забезпечення; 

2) являє собою додаткове накопичення грошового пенсійного 

забезпечення протягом трудової діяльності; 

3) характеризується добровільною участю його учасників; 

4) участь у ньому не виключає можливість участі в 

загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні; 

5) здійснюється недержавними пенсійними фондами, страховими 

організаціями, банками та/або страховими організаціями за договорами 

страхування довічної пенсії. 
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3. Роль недержавних пенсійних фондів у недержавному пенсійному 

забезпеченні проявляється у наступному: 

1) недержавний пенсійний фонд функціонує в рамках пенсійної 

системи; 

2) недержавний пенсійний фонд створюється у формі юридичної 

особи, а саме непідприємницького товариства;  

3) недержавний пенсійний фонд є неприбутковою організацією, яка 

акумулює страхові внески застрахованих осіб, не має на меті одержання 

прибутку та унеможливлює використання фондів у комерційних цілях;  

4) недержавний пенсійний фонд здійснює свою діяльність виключно 

з метою збору та акумулювання пенсійних внесків, проте до його функцій 

також відноситься здійснення виплат при досягненні пенсійного віку чи на 

вимогу у випадку важливої необхідності, адміністрування, управління, 

обслуговування та убезпечення пенсійних активів від впливу зовнішніх і 

внутрішніх загроз; 

5) процедура недержавного пенсійного забезпечення за участі 

недержавних пенсійних фондів немає нічого спільного із продажем послуг 

фінансового забезпечення після настання пенсійного віку. 

4. Роль банків у недержавному пенсійному забезпеченні, а також 

специфіка їх функціонування полягає в наступному: 

1) згідно з положеннями чинного законодавства банки є одним із 

суб’єктів, які беруть участь у формуванні пенсійних накопичень з метою 

отримання громадянами пенсійних виплат на умовах та в порядку, 

передбачених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення; 

2) участь банків у недержавному пенсійному забезпеченні є 

двохаспектною: із одного боку, вони є одним із трьох рівноправних 

учасників ринку недержавного пенсійного забезпечення, а із іншого – 

зберігачами пенсійних фондів; 
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3) на сьогодні участь банку у правовідносинах недержавного 

пенсійного забезпечення як учасника ринку недержавного пенсійного 

забезпечення є менш розповсюдженою у вітчизняних реаліях,  вони 

переважно виконують роль зберігачів коштів недержавного пенсійного 

забезпечення; 

4) правове регулювання участі банків у недержавному пенсійному 

забезпеченні містить низку прогалин і, як наслідок, діяльність даних 

суб’єктів у багатьох моментах врегульовується на загальних умовах. Тобто 

спеціальне нормативно-правове регулювання діяльності банків як 

суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення відсутнє; 

5) гранична сума депозитного пенсійного рахунку порівняно незначна, що 

не дозволяє особам у повній мірі забезпечити безбідну старість, проте, 

поряд з цим, банк гарантує клієнту дохідність, на відміну від недержавних 

пенсійних фондів. 

5. Роль страхових компаній у недержавному пенсійному 

забезпеченні характеризується наступною специфікою: 

1) страхові компанії виступають у недержавному пенсійному 

забезпеченні як суб’єкт, що здійснює страхування життя, або як 

недержавний пенсійний фонд; 

2) страхові компанії мають можливість здійснювати довічну (більш 

звичну для фізичних осіб і єдино правильну з точки зору суті пенсійного 

забезпечення) виплату пенсій; 

3) страховики гарантують мінімальний розмір майбутньої пенсії, 

періодичність виплат, а також весь обсяг допомоги, який буде надано сім’ї 

страхувальника після його смерті; 

4) страхові компанії надають значно ширше коло послуг, аніж 

недержавні пенсійні фонди та банки; 
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5) страхові компанії мають значно більше можливостей щодо 

інвестування і, відповідно, приросту майбутнього пенсійного 

забезпечення. 

6. Представлено наступну класифікацію видів недержавних 

пенсійних фондів за наступними критеріями: 

1) за правовою природою: 

а) відкритий пенсійний фонд – недержавний пенсійний фонд, 

учасниками якого можуть бути будь-які фізичні особи незалежно від місця 

та характеру їх роботи;  

б) корпоративний пенсійний фонд – недержавний пенсійний фонд, 

засновником якого є юридична особа-роботодавець або декілька 

юридичних осіб-роботодавців, до якого можуть приєднуватися 

роботодавці-платники; 

в) професійний пенсійний фонд – пенсійний фонд, засновником 

(засновниками) якого можуть бути організації роботодавців, їх об’єднання, 

об’єднання громадян, професійні спілки, їх об’єднання або фізичні особи, 

пов’язані за родом їх професійної діяльності (занять), визначеної у статуті 

фонду; учасниками такого фонду можуть бути виключно фізичні особи, 

пов’язані за родом їх професійної діяльності (занять), визначеної у статуті 

фонду, а також фізичні особи, які є працівниками організацій 

роботодавців, їх об’єднань, членами або працівниками професійних спілок, 

їх об’єднань, які створили такий фонд; 

2) за структурою управління: 

а) однорівневі недержавні пенсійні фонди, у яких управління 

діяльністю здійснюється без делегування повноважень іншим установам; 

б) дворівневі недержавні пенсійні фонди, у яких управлінські 

повноваження передаються радою фонду адміністраторові, банку-

зберігачеві чи компанії з управління активами; 

3) за доступністю участі у фонді: 
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а) відкриті недержавні пенсійні фонди – їх учасниками можуть стати 

всі бажаючі; 

б) закриті недержавні пенсійні фонди – перелік учасників 

визначається засновниками фонду; 

в) недержавні пенсійні фонди із обмеженим доступом громадян до 

участі – фонди, участь у яких обмежена працівниками певного 

підприємства (корпоративні), професії (професійні), галузі економіки 

(галузеві) або громадянами, що проживають у межах певної території 

(територіальні); 

4) за специфікою утворення: 

а) недержавні пенсійні фонди, утворені шляхом створення; 

б) недержавні пенсійні фонди, утворені шляхом приєднання чи 

злиття декількох пенсійних фондів одного виду; 

5) за критерієм засновників: 

а) недержавні пенсійні фонди, засновником яких є одна чи декілька 

юридичних осіб;  

б) недержавні пенсійні фонди, засновником яких є юридична особа-

роботодавець або декілька юридичних осіб-роботодавців, до яких можуть 

приєднуватися роботодавці-платники;  

в) недержавні пенсійні фонди, засновником (засновниками) яких є 

об’єднання юридичних осіб-роботодавців, об’єднання фізичних осіб, 

включаючи професійні спілки (об’єднання професійних спілок), або 

фізичні особи, пов’язані за родом їх професійної діяльності (занять); 

6) за специфікою адміністрування недержавного пенсійного фонду: 

а) недержавний пенсійний фонд, у якому адміністрування здійснює 

юридична особа, що надає професійні послуги з адміністрування 

недержавних пенсійних фондів (професійний адміністратор);  

б) недержавний пенсійний фонд, у якому адміністрування здійснює 

юридична особа – одноосібний засновник корпоративного пенсійного 
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фонду, який прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування 

такого фонду;  

в) недержавний пенсійний фонд, у якому адміністрування здійснює 

компанія з управління активами; 

7) за критерієм управління активами:  

а) недержавний пенсійний фонд, у якому управління активами 

здійснюється компанією з управління активами;  

б) недержавний пенсійний фонд, у якому управління активами 

здійснюється банком;  

в) недержавний пенсійний фонд, у якому управління активами 

здійснюється Національним банком України;  

г) недержавний пенсійний фонд, у якому управління активами 

здійснюється професійним адміністратором, який отримав ліцензію на 

провадження діяльності з управління активами. 
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РОЗДІЛ 5 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

5.1. Проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення  

Здійснення в Україні системних демократичних, соціально 

орієнтованих перетворень, із урахуванням необхідності подолання 

наслідків воєнних дій, фінансово-економічної кризи в нашій державі, 

постійної трудової міграції працездатного населення за кордон, передбачає 

продовження ефективного реформування пенсійного забезпечення як 

найбільш важливої складової соціального забезпечення, а також вирішення 

усіх наявних на сьогодні у даній сфері проблем. Існуюча нормативно-

правова база, яка регулює систему пенсійного забезпечення, була 

поступово приведена у відповідність із сучасними світовими тенденціями 

щодо побудови відповідних систем, але це не вирішило усіх існуючих 

проблем пенсійного забезпечення населення. 

Довгий час основною проблемою правового регулювання пенсійного 

забезпечення була успадкована з радянської доби солідарна основа, яка є у 

повній мірі неконкурентоспроможною у різних сферах суспільного життя, 

враховуючи сучасні реалії. Втім, в 2003 році в Україні із прийняттям 

Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» 

від 09.07.2003 № 1058-IV [50] була запроваджена трьохрівнева система 

пенсійного забезпечення: перший рівень – солідарна система пенсійного 

страхування, що базується на засадах солідарності і субсидування та 

здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів 

Пенсійного фонду;  другий рівень – накопичувальна система пенсійного 

страхування, заснована на засадах накопичення коштів застрахованих осіб 

у Накопичувальному фонді або у відповідних недержавних пенсійних 

фондах – суб’єктах другого рівня системи пенсійного забезпечення та 
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здійснення фінансування витрат на оплату договорів страхування довічних 

пенсій і одноразових виплат; третій рівень – система недержавного 

пенсійного забезпечення, яка полягає у добровільній участі громадян, 

роботодавців та їх об’єднань в формуванні пенсійних накопичень з метою 

отримання громадянами пенсійних виплат на умовах та в порядку, 

передбачених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення. Це 

породило низку нових проблем правового регулювання пенсійного 

забезпечення. По-перше, другий і третій рівні фактично до недавніх пір 

залишались в Україні формально-декларативними. Накопичувальна 

система пенсійного страхування набула запровадження лише з 1 січня 2019 

року із набуттям чинності відповідного положення Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення 

пенсій» від 03.10.2017 № 2148-VIII [148], а третій рівень - система 

недержавного пенсійного забезпечення так і не набула значного 

поширення серед населення. При цьому, очевидними є тенденції зростання 

чисельності пенсіонерів по відношенню до працюючого населення в силу 

демографічних, військових, соціальних та інших чинників, а також 

складність наповнення бюджету Пенсійного фонду України через низку 

інших типових для нашої держави проблем. 

Тож, актуальність теми проблем правового регулювання пенсійного 

забезпечення визначається необхідністю поглибленого вивчення чинних на 

сьогодні проблемних питань у сфері пенсійного забезпечення з метою 

створення надійної і адекватної ринковим умовам системи соціального 

захисту населення. У вітчизняній науці дані питання є широко 

дослідженими. Серед дослідників даного питання виділимо таких, як: С.А. 

Ачкасова, Н.Ю. Баланюк, С.В. Вишновецька, С.В. Дріжчана, М.І. Іншин, 

Т.А. Калита, А.Г. Корбутяк, Н.П. Коробенко, Н.К. Королевська, В.Л. 

Костюк, Т.В. Кравчук, О.Я. Лаврів, Л.І. Лазор, Є.О. Малишко, К.В. 

Павлюк, Н.В. Саінчук, Я.В. Сімутіна, А.В. Скоробагатько, Н.Я. 
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Сокровольська, М.П. Стадник, Г.В. Татаренко, І.О. Федоров, Н.М. 

Хуторян, І.З. Шах, В.О. Швець, М.М. Шумило, М.Я. Яструбський тощо. 

Тобто, у цілому наявність такої великої кількості праць свідчить: по-

перше, про те, наскільки очевидною є проблематичність правового 

регулювання пенсійного забезпечення; по-друге, дозволяє сформувати 

уявлення необхідності вирішення існуючих проблем правового 

регулювання пенсійного забезпечення. Із іншої сторони, кількість 

існуючих праць не означає втрату актуальності подальших досліджень, 

адже правове регулювання пенсійного забезпечення поступово 

удосконалюється, старі проблеми вирішуються, з’являються нові. Тож, 

подальша розробка питання проблем правового регулювання пенсійного 

забезпечення є необхідною. 

Аналіз наукової літератури засвідчив, що питанню пенсійного 

забезпечення характерний ряд проблем, які мають у більші мірі 

економічний, соціальний чи демографічний характер, а для їх вирішення у 

правовому полі необхідний комплекс поступових змін у різних галузях 

законодавства. Низка досліджень здійснюються у галузях економічної, 

соціологічної науки, в сфері політології тощо. Відповідно, особливістю 

таких праць є передусім оперування цифрами, відсутність чітких 

законодавчих пропозицій щодо вирішення існуючих проблем, а також у 

багатьох моментах відсутність можливостей вирішення таких проблем у 

законодавчий спосіб. Проаналізувавши праці багатьох авторів, зокрема 

таких як А. Бережна [343], Т.А. Калита [344], А.Г. Корбутяк [345], Н.К. 

Королевська [346], Н.В. Саінчук [347] ми виділили наступні загальні 

проблеми пенсійного забезпечення в Україні (при цьому, звернемо увагу 

на те, що перераховані нижче проблеми у тій чи іншій формі 

розглядаються і в працях інших авторів): 

1) проблема дефіциту бюджету Пенсійного фонду України; 

2) проблема існування розривів пенсій і заробітної плати; 
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3) проблема відсутності інтересу населення до участі у формуванні 

пенсійних накопичень; 

4) проблема економічної та воєнної ситуації в Україні; 

5) проблема ухиляння платників від сплати страхових внесків 

шляхом отримування тіньової заробітної плати; 

6) проблема погіршення співвідношення між громадянами 

працездатного і непрацездатного віку. 

1. Проблема дефіциту бюджету Пенсійного фонду України [345, с. 

170; 344, с. 101]. Так, згідно зі статтею 8 Закону України «Про пенсійне 

забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-XII [36], Пенсійний фонд України є 

самостійною фінансово-банківською системою, яка не входить до складу 

Державного бюджету України, формується за рахунок коштів, що 

відраховуються підприємствами і організаціями (в тому числі й тими, що 

використовують працю громадян за угодами цивільно-правового 

характеру) на заходи соціального страхування за тарифами, 

диференційованими залежно від небезпечності, шкідливості, тяжкості 

робіт та стану інших умов праці, страхових внесків громадян, які 

займаються підприємницькою діяльністю, обов’язкових страхових внесків 

громадян, а також коштів державного бюджету України. Основним 

джерелом надходження коштів до Пенсійного фонду України є саме 

внески підприємств та організацій, які використовують найману працю, а 

також внески громадян. Проте, в світлі існування низки проблем, на які ми 

звернемо увагу в нашому подальшому дослідженні, законодавець був 

вимушений передбачити в  Законі України «Про пенсійне забезпечення» 

від 05.11.1991 № 1788-XII [36] норму, згідно із якої дефіцит Пенсійного 

фонду України може бути покритий за рахунок коштів державного 

бюджету України. Згідно із інформацією, наданою Федерацією 

професійних спілок України, за офіційними статистичними даними 

дефіцит бюджету Пенсійного фонду становив у 2015 році 31,8 мільярдів 
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гривень, у 2016 році – 85,6 мільярдів гривень, у 2017 році – 56,1 мільярдів 

гривень. У 2018 році дефіцит бюджету Пенсійного фонду згідно із 

затвердженим бюджетом Пенсійного фонду на 2018 рік становив 21,4 

мільярдів гривень, а у 2019 році Пенсійний фонд мав бути бездефіцитним 

[348]. В Законі України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 

23.11.2018 № 2629-VIII [349] визначено деякі напрями бюджетних 

надходжень, які мають спрямовуватись для фінансового забезпечення 

дефіциту коштів Пенсійного фонду України, а в додатку 3 до Державного 

бюджету України на 2019 рік закладена сума в 166,5 мільярдів гривень. 

Тобто на даний момент мова не йде бездефіцитність бюджету Пенсійного 

фонду України, і навіть навпаки, розмір видатків у Державному бюджеті 

2019 року є занадто великим, особливо у порівнянні із попередніми 

роками. Тобто проблема дефіциту бюджету Пенсійного фонду України 

залишається актуальною, хоча, враховуючи запровадження 

накопичувальної системи пенсійного страхування з 1 січня 2019 року, в 

мйбутньому можливі позитивні зміни щодо даного питання.  

В науковій літературі існують пропозиції щодо вирішення даної 

проблеми шляхом перегляду пенсійного віку відповідно до зростання 

тривалості життя. Зокрема, А. Бережна та Н.В. Саінчук вказують на те, що 

підвищення пенсійного віку сприятиме частковому подоланню дефіциту 

фонду, зменшення навантаження на платників внесків, також 

забезпеченню рівності трудових, пенсійних прав громадян незалежно від 

статі [343, с. 17; 347, с. 82]. Втім, як демонструє аналіз статистичних 

даних, збільшення пенсійного віку в Україні є неприпустимим. Так, 

основні втрати тривалості життя в Україні припадають на працездатний 

інтервал, внаслідок чого значна частина населення не доживає до 

пенсійного віку. Саме висока передчасна смертність осіб працездатного 

віку відіграє головну роль у формуванні низької тривалості життя у нашій 

країні. Наприклад, із 100 тис. осіб віком 20–64 роки у 2013 році не 
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доживали до 65 років 39,7 % чоловіків в Україні [350, с. 57]. Ці дані 

свідчать про те, що навіть за нинішнього пенсійного віку дуже значна 

частина громадян не доживає до його настання. Збільшення пенсійного 

віку ще більше актуалізує дану проблему. Тому, на наше переконання 

вирішення проблеми дефіциту бюджету Пенсійного фонду України є 

найбільш неприпустимим шляхом. У даному контексті більш доцільно все 

ж продовжити розвиток недержавного та накопичувального пенсійного 

забезпечення, і поступово зменшувати навантаження на державу щодо 

ліквідації дефіциту. 

2. Проблема існування розривів пенсій і заробітної плати [345, с. 170; 

343, с. 15; 347, с. 80]. По-перше, в Законі України «Про Державний бюджет 

України на 2019 рік» від 23.11.2018 № 2629-VIII [349] закладено 

мінімальну заробітну плату у місячному розмірі 4173 гривні, а у 

погодинному розмірі - 25,13 гривні, а в Законі України «Про Державний 

бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 № 2246-VIII [351] відповідні 

суми були встановлені у розмірі 3723 гривні та 22,41 гривні. Щодо 

мінімального розміру пенсій, то у статті 19 Закону України «Про пенсійне 

забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-XII [36] встановлено, що пенсії за 

віком призначаються в розмірі 55 процентів заробітку але не нижче 

мінімального розміру пенсії, який в свою чергу встановлюється у розмірі 

мінімального споживчого бюджету. В свою чергу, прожитковий мінімум в 

обох законах встановлено на рівні 1853 та 2027 рівень станом на кінець 

кожного з років. Тобто, як можемо переконатись, розрив в мінімальному 

розмірі заробітної плати та пенсійного забезпечення до цих пір 

зберігається дуже суттєвим. Із огляду на актуальність розглянутої нами 

раніше проблеми дефіциту Пенсійного фонду України, вбачаємо 

проблемним усунення проблеми розривів пенсій і заробітної плати 

найближчим часом.  
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По-друге, іншим фактором, що обумовлює дану проблему, є 

функціонування до недавніх пір належним чином лише солідарної системи 

пенсійного забезпечення. В умовах постійного зменшення кількості 

працездатного населення України та інших факторів, ускладнюється 

наповнення бюджету Пенсійного фонду України в умовах, коли нинішні 

працівники фактично забезпечують пенсію теперішнім пенсіонерам. Тому, 

на сьогодні розмір пенсій, не зважаючи на існування тенденцій їх 

постійного зростання, є недостатнім для безпроблемного існування після 

виходу на пенсію. 

Вирішення даної проблеми можливе за умови залучення великої 

кількості громадян до накопичувальної та недержавної систем пенсійного 

страхування. Це дозволить зменшити розриви у пенсій і заробітної плати, 

адже пенсійне забезпечення населення буде здійснюватись за рахунок 

надходжень із одразу декількох джерел. 

3. Відсутній інтерес населення до участі у формуванні пенсійних 

накопичень [345, с. 170; 343, с. 15; 347, с. 80]. Дана проблема на сьогодні 

проявляється одразу у декількох факторах. Передусім звернемо увагу на 

те, що не зважаючи на запровадження недержавного пенсійного 

забезпечення в Україні ще в 2003 році, воно на сьогодні все ще не набуло 

поширення серед населення. Для прикладу, станом на 31.03.2011 року у 

Державному реєстрі фінансових установ містилась інформація про 100 

недержавних пенсійних фондів, а також 41 адміністратора недержавних 

пенсійних фондів. На той момент адміністраторами недержавних 

пенсійних фондів було укладено 70627 пенсійних контрактів із 57143 

вкладниками. Щодо кількості недержавних пенсійних фондів, звернемо 

увагу на те, що станом на 31.03.2011 року кількість відкритих недержавних 

пенсійних фондів становила 82, корпоративних фондів - 9, професійних - 9 

[341, с. 263]. Водночас, як свідчить більш сучасна статистика, станом на 

30.06.2018 року в Державному реєстрі фінансових установ містилася 
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інформація про 62 недержавні пенсійні фонди та 22 адміністратори 

недержавних пенсійних фондів (станом на 30.06.2017 у Державному 

реєстрі налічувалось 64 недержавних пенсійних фондів та 22 

адміністратори) [352, с. 1]. Тобто, навіть за останніх 7 років кількість 

недержавних пенсійних фондів не просто не збільшилась, а суттєво 

зменшилась.  

Також відсутність інтересу населення до участі у формуванні 

пенсійних накопичень проявляється у тому, що працюючі особи все ще 

добровільно погоджується на отримання тіньових доходів. Державі до цих 

пір не вдається провести детінізацію доходів не лише через 

недобросовісність роботодавців, а й тому, що самих працівників такий 

стан речей також задовольняє. Як наслідок, конкретно в цей момент 

страждають інтереси нинішніх пенсіонерів, і в майбутньому безсумнівно 

постраждають інтереси нині працюючих громадян. 

4. Проблема сучасної економічної та воєнної ситуації в Україні, які є 

нестабільними [345, с. 170; 346, с. 19]. Пенсійна система не може 

функціонувати автономно від інших сфер суспільного життя, і безсумнівно 

відчуває вплив кожної із них. Як нами встановлено, Пенсійний фонд 

України в 2019 році матиме дефіцит, і даний дефіцит буде подолано за 

рахунок коштів Державного бюджету України. Відповідно, при цьому не 

може бути не враховано сучасний економічний стан України, адже 

мінімальний розмір пенсійного забезпечення безпосередньо залежить від 

категорії мінімального споживчого бюджету. В свою чергу, мінімальний 

споживчий бюджет є відображенням купівельної спроможності громадян, 

а отже і економічного стану держави. Оскільки він на сьогодні є 

незадовільним, то відповідно і рівень пенсійного забезпечення громадян не 

може бути високим. Щодо воєнної ситуації, варто враховувати безліч 

факторів: 1) Україна втратила значну частину територій та підприємств, 

які на них діяли, а отже надходження до Пенсійного фонду України 
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суттєво зменшились; 2) населення, яке залишилось на окупованих 

територіях, сплачує внески до пенсійних фондів окупантів, проте Україна 

не зняла із себе обов’язку пенсійного забезпечення громадян на 

окупованих територіях (тобто, працездатне населення України до цих пір 

забезпечує пенсіями громадян, що проживають на окупованих територіях); 

3) у воюючих держав значні ресурси витрачаються на армію та ресурсне 

забезпечення армії, а отже в таких умовах проблематично збільшувати 

фінансування інших сфер суспільного життя. Як наслідок, на сьогодні із 

огляду на економічні та воєнні проблеми України,  малоймовірним є 

суттєве підвищення пенсійного забезпечення населення найближчим 

часом. 

5. Проблема ухиляння платників від сплати страхових внесків 

шляхом отримування тіньової заробітної плати [345, с. 170; 343, с. 15; 346, 

с. 19; 347, с. 80]. На існування даної проблеми ми в певній мірі звертали 

увагу при аналізі іншої проблеми - відсутності інтересу населення до 

участі у формуванні пенсійних накопичень, проте оскільки вона є однією із 

ключових для пенсійної системи України, цілком актуально виділити її 

окремо. В дослідженні, здійсненому Є.А. Носовою в 2013 році 

відзначалось, що в Україні в тіні на той момент за різними даними 

перебувало близько 35-50% заробітної плати (у грошовому виразі, із 450 

мільярдів близько 150 і більше перебували в «тіні») [353, с. 110]. Згодом 

було проведено низку реформ, спрямованих на детінізацію заробітних 

плат, наприклад зменшення ставки єдиного соціального внеску, та 

збільшення розміру мінімальної заробітної плати. Як відзначає В.В. 

Чорнобаєв, підвищення мінімальної заробітної плати безпосередньо 

ущемило інтереси 12,5 мільйонів пенсіонерів України  в тому плані, що 

суттєве збільшення мінімальної пенсії є такою ж необхідністю, якою 

донедавна було підвищення мінімальної зарплати, а більшість існуючих 

пенсій є відверто заниженими. Інша справа, що для цього потрібні десятки 
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мільярдів гривень, яких наразі немає, тому спроба це зробити призвела б 

до надзвичайно великого збільшення дефіциту бюджету Пенсійного 

фонду, який і без того існує сьогодні [354, с. 52]. Тобто, по суті заходи, 

спрямовані на детінізацію заробітних плат, не є ефективними, і така 

проблема продовжує своє існування. Опитування, здійснені в минулому 

році, показали, що 7% українців зізнаються в участі в незадекларованій 

діяльності, третина з опитаних українців вважає, що половина всіх 

українців – працюють неформально, а особисто знають тих, хто працюють 

без декларування доходів 46% опитаних. Міністерство економіки  України 

в минулому році прозвітувало, що кількість таких працівників складає 

23%. Проте, із огляду на наведені дані, таке число має бути значно вищим 

[355]. Тобто, ухиляння платників від сплати страхових внесків шляхом 

отримування тіньової заробітної плати було і залишається однією із 

найзначніших проблем пенсійного забезпечення в Україні.  

6. Проблема погіршення співвідношення між громадянами 

працездатного і непрацездатного віку [347, с. 80]. Н.В. Саінчук із даного 

приводу звертає увагу на те, що в результаті сплеску народжуваності 

впродовж 60-70-х років та його критичного спаду впродовж 80-90-х років 

минулого століття, Україна, відноситься до держав із старіючим 

населенням, а це автоматично призводить до фінансового тягаря на 

працюючих людей, які повинні сплачувати внески до Пенсійного фонду 

[347, с. 80]. Так, згідно статистичних даних Держкомстату за перші чотири 

місяці 2018 року, на 100 померлих припадало 54 новонароджених, тобто 

число померлих в Україні на кінець квітня 2018 перевищувало число 

народжених фактично в два рази. Крім того, протягом січня-квітня 2018 

чисельність населення України скоротилася на 85,7 тисяч осіб [356]. 

Іншими словами, кількість громадян працездатного віку поступово 

зменшується, непрацездатного – навпаки, збільшується. На сьогодні це 

вже являє собою проблему, адже в умовах нерозвиненості 
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накопичувального та недержавного пенсійного забезпечення, тягар 

наповнення Пенсійного фонду України покладено саме на працездатне 

населення. Як наслідок, навантаження на них з роками буде лише зростати, 

як і дефіцит бюджету Пенсійного фонду України. 

Таким чином, у процесі дослідження нами встановлено шість 

найсуттєвіших проблем пенсійного забезпечення в Україні, які не мають 

виключно правове вирішення, і пов’язані у тому числі й з сучасним 

економічним, соціальним та воєнним станом в Україні. Шляхи їх 

вирішення вбачаємо у наступному. 

1. Проблему дефіциту бюджету Пенсійного фонду України можна 

вирішити доцільно вирішити передусім шляхом розвитку другого і 

третього рівня пенсійного забезпечення. По суті на сьогодні законодавець 

здійснив усі необхідні кроки для цього. Відповідне законодавство існує 

вже протягом півтора десятиліття. Тоді ж розпочали своє функціонування 

недержавні фонди пенсійного забезпечення, які втім не набули значної 

популярності і до цих пір. І як свідчать дані, наведені нами у даній роботі, 

з часом кількість недержавних пенсійних фондів навпаки зменшується. 

Тобто, передусім дана сфера потребує державної підтримки, заохочень й 

пропаганди з метою кращої поінформованості населення про існуючі 

шляхи покращення свого майбутнього пенсійного забезпечення. В свою 

чергу, другий рівень пенсійної системи - накопичувальна система 

пенсійного страхування, лише почала своє функціонування, а тому 

необхідний певний час її функціонування, щоб зробити відповідні 

висновки про те, наскільки успішним є її запровадження, а також які 

проблеми потребують свого усунення. Тобто, з приводу цієї проблеми, 

зробимо висновок про те, що на сьогодні існують усі передумови для її 

вирішення, втім необхідна більш активна державна політика 

інформування, а також час для відповідних висновків щодо 

накопичувальної системи пенсійного страхування.  
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2. Проблему існування розривів пенсій і заробітної плати не можна 

вирішити у виключно законодавчий спосіб. Так, цілком реально 

встановити будь-який розмір мінімального споживчого бюджету в Законах 

«Про державний бюджет» наступних років, що відповідно вплине і на 

розмір мінімального пенсійного забезпечення населення, або ж прив’язати 

розмір мінімального пенсійного забезпечення до розміру мінімальної 

заробітної плати. Разом із тим, це неминуче призведе до збільшення 

дефіциту бюджету Пенсійного фонду України, і як наслідок – Державного 

бюджету України. Тобто, збільшення пенсій є можливим по-перше, 

внаслідок збільшення доходної частини Державного бюджету України, і 

зменшення видаткової, та по-друге, шляхом збільшення надходжень до 

Пенсійного фонду України. За усіх інших випадків, зменшення розривів 

між пенсіями та заробітною платою є проблематичним, адже це неминуче 

призведе до суттєвих економічних проблем держави. 

3. Проблему відсутності інтересу населення до участі у формуванні 

пенсійних накопичень пов’язана передусім із недовірою, низькою 

обізнаністю та інформативністю в питаннях пенсійного забезпечення, 

передусім недержавного чи накопичувального. Як наслідок, мотивація 

щодо  формування пенсійних накопичень відсутня, адже громадяни не 

мають достатньої інформації, щоб оцінити рівень своїх майбутніх 

пенсійних накопичень, ризиків участі у недержавному пенсійному 

забезпеченні, щодо того, який вид недержавного пенсійного забезпечення 

обрати – в недержаних пенсійних фондах, компаніях зі страхування життя, 

банках у сфері недержавного пенсійного забезпечення. Тому, як один із 

негативних проявів радянського менталітету, для населення України 

питання пенсійних накопичень набуває актуальності лише із виходом на 

пенсію. Вирішення даної проблеми варто пов’язати передусім із 

ідеологічною роботою держави. Із законодавчої точки зору, усі 

передумови для формування населенням пенсійних накопичень, існують. 
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Так само, як нами відзначалось раніше, із початку 2019 року функціонують 

усі рівні пенсійної системи України – і солідарний, і накопичувальний, і 

недержавний. Разом із тим, очевидно, що не всі громадяни знають про свої 

права щодо участі у різних пенсійних системах, не всі громадяни обізнані 

у перевагах та недоліках тієї чи іншої пенсійної систем.  

На нашу думку, проблему відсутності інтересу населення до участі у 

формуванні пенсійних накопичень можна вирішити наступними 

способами: 1) проведення організованої ідеологічної політики держави 

щодо інформування широких верств населення про особливості 

вітчизняної пенсійної системи і важливість формування пенсійних 

накопичень для самих громадян, і для держави; 2) стимулювання 

роботодавців щодо створення недержавних фондів для своїх працівників  - 

зокрема шляхом надання певних пільг чи заохочень; 3) влучною вважаємо 

пропозицію Н.В. Саінчук скасувати ставки оподаткування пенсійних 

внесків до недержавних пенсійних фондів громадян при вкладенні туди 

коштів громадянами [347, с. 82]. У такому разі самі працівники будуть 

зацікавлені у тому, щоб збільшувати свої пенсійні накопичення протягом 

трудової діяльності, а також відмовитись від тіньових доходів. 

4. Проблеми економічної та воєнної ситуації в Україні не можуть 

бути вирішеними у виключно законодавчий спосіб, та не є такими, 

вирішення яких є короткотривалим. На сьогодні щодо України постійно 

зберігається можливість впливу різноманітних форс-мажорних чинників, 

спричинених агресією Російської Федерації, кожен із яких безумовно 

матиме вплив і на економіку нашої держави, і на стан пенсійного 

забезпечення в країні. Тобто, першочерговою задачею є закінчення війни, 

адже без цього економіка України і далі втрачатиме суттєві кошти, буде 

позбавлена можливості розвиватись та належним чином фінансувати 

потреби пенсіонерів. На сьогодні для цього приймаються важливі рішення 

світової спільноти, які із однієї сторони дозволяють економіці України 
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функціонувати належним чином, а з іншої – здійснюють тиск на агресора 

із метою припинення посягань на територіальну цілісність України. 

Наприклад, станом на кінець жовтня 2016 року Україною було отримано 

трьома траншами отримано 7,7 мільярдів доларів від Міжнародного 

валютного фонду для підтримання вітчизняної економіки [357, с. 41]. 

Тобто, особливість вирішення даної проблеми полягає у тому, що воно не 

у повній мірі залежить лише від нашої держави. Важливими одночасно є 

дії вітчизняного законодавця, уряду, іноземних держав та міжнародної 

спільноти. 

5. Проблема ухиляння платників від сплати страхових внесків 

шляхом отримування тіньової заробітної плати. Шляхи вирішення даної 

проблеми вже були розглянуті раніше нами у даній роботі, і відповідно 

вони є такими самими, як і у випадку із проблемою відсутності інтересу 

населення до участі у формуванні пенсійних накопичень - варто проводити 

організовану ідеологічну політики держави щодо інформування широких 

верств населення про особливості вітчизняної пенсійної системи і 

важливість формування пенсійних накопичень для самих громадян, і для 

держави, а також про наслідки отримування тіньової заробітної плати для 

теперішнього й майбутнього держави, її громадян, і конкретно особи, яка 

отримує тіньову заробітну плату, а також важливо штрафувати 

роботодавців, які сплачують так звану «заробітну плату у конвертах». З 

даного приводу відзначимо, що згідно зі статтею 265 Кодексу Законів про 

працю України від 10.12.1971 № 322-VIII [358], юридичні та фізичні особи 

- підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність 

у вигляді штрафу в разі фактичного допуску працівника до роботи без 

оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на 

неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний 

робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати 

(винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на 
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загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків - у 

тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо 

якого скоєно порушення. Тобто, станом на 1 січня 2019 року штраф 

підприємства за тіньову заробітну плату становить 125 190 гривень за 

кожного працівника. На наше переконання, такий вид вирішення проблеми 

ухиляння платників від сплати страхових внесків шляхом отримування 

тіньової заробітної плати є найефективнішим із-поміж тих, які на сьогодні 

можна запропонувати, тому у даному контексті відзначимо важливість 

продовження накладення штрафів на недобросовісних роботодавців. 

6. Проблема погіршення співвідношення між громадянами 

працездатного і непрацездатного віку за своєю сутністю є демографічною, 

і її вирішення законодавчим шляхом є також проблематичним. Конкретно 

з приводу України, на нашу думку, доцільними є наступні способи 

вирішення даної проблеми: 1) збільшення розміру допомоги у зв'язку з 

вагітністю та пологами; 2) збільшення розміру допомоги при народженні 

дитини; 3) інформативно-ідеологічна діяльність держави щодо важливості 

збільшення населення України для самої держави. Перших два вирішення 

полягають у внесення змін до Закону України «Про державну допомогу 

сім'ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-XII [359]. В статті 12 

регламентовано розмір допомоги при народженні дитини. Так, на сьогодні 

допомога при народженні дитини призначається у розмірі 41280 гривень. 

Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10320 гривень, решта 

суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними 

частинами. Щодо допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, її розмір 

визначено в статті 9 вищезазначеного нормативно-правового акту: 

«Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами надається у розмірі 100 

відсотків середньомісячного доходу (стипендії, грошового забезпечення, 

допомоги по безробіттю тощо) жінки, але не менше 25 відсотків від 
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розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної 

особи із розрахунку на місяць». Звернемо увагу на те, що у випадку із 

допомогою при народженні дитини, сума допомоги є фіксованою, а розмір 

допомоги при народженні дитини залежить від доходу вагітної жінки. В 

обох випадках суми не відповідають сучасним реаліям, адже внаслідок 

нестабільної ситуації останніх років відбулось суттєве обезцінювання 

національної валюти. Тому, на нашу думку збільшення розміру допомоги 

змогло б у певній мірі сприяти вирішенню питання старіння населення. 

Інформативно-ідеологічна діяльність держави у даному контексті також є 

важливою, особливо враховуючи, що в історії нашої держави вже існує 

подібна практика. Важко зробити висновки щодо того, наскільки вона була 

успішною, втім у будь-якому разі держава має здійснювати усі можливі 

заходи для вирішення проблем пенсійного забезпечення населення. 

Аналіз наукової літератури засвідчив, що на сьогодні у вітчизняній 

науковій літературі наявна велика кількість праць, присвячених різним 

аспектам проблем правового регулювання пенсійного забезпечення. Так, 

А.С. Ачкасова при дослідженні загальних проблем системи пенсійного 

страхування в Україні, відзначила існування наступних проблем: 1) 

відсутність стабільного та надійного джерела пенсійних коштів та 

структурної основи недержаного пенсійного страхування; 2) недовіра, 

низька обізнаність та інформованість в питаннях недержавного пенсійного 

страхування; 3) недостатня розвиненість фондового ринку України для 

надання широкого вибору інструментів для забезпечення отримання 

інвестиційного доходу; 4) відсутність гарантованої доходності та доступу 

до ліквідних ринків; 5) нерівні конкурентні умови між недержаними 

пенсійними фондами, компаніями зі страхування життя, банками у сфері 

недержавного пенсійного забезпечення [360, с. 306-307]. Із точки зору 

дослідниці, основні проблеми пенсійного забезпечення на сьогодні 

пов’язані із недержавним пенсійним забезпеченням. Перш за все, варто 
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звернути увагу на те, що населення нашої держави, як нами відзначалось 

раніше, не поінформоване в особливостях та специфіці недержавного 

пенсійного страхування. Як наслідок, відповідних недержавних фондів на 

сьогодні існує небагато. Це призводить до того, що із однієї сторони 

залишається актуальною проблема дефіциту Пенсійного фонду України, на 

яку ми звертали увагу раніше у даній праці. Із іншої сторони, 

альтернативні способи пенсійного забезпечення також не набули значного 

поширення. Звернемо увагу на виділення дослідницею проблем 

недостатньої розвиненості фондового ринку України та відсутності 

гарантованої доходності й доступу до ліквідних ринків. Щодо першої 

проблеми, зазначимо, що як відзначається в науковій літературі, на 

сьогодні фондовий ринок в Україні ще не став інструментом 

перерозподілу капіталу і поки не сприяє акумуляції коштів, необхідних для 

інвестицій, адже відсутнє прагнення потенційних покупців до придбання 

вітчизняних цінних паперів через недовіру до них, оскільки в сучасних 

економічних умовах не можна виключати можливість зміни фінансового 

становища навіть успішних підприємств [361, с. 129]. Таким чином, 

населення України позбавлене додаткової можливості примноження своїх 

заощаджень із метою подальшого існування з їх допомогою після настання 

пенсійного віку. Єдиний виняток – банківські установи та страхові 

компанії, як суб’єкти недержавного пенсійного забезпечення, надають 

досить широке коло інвестиційних послуг.  

Як зазначає С.А. Теслюк, працюючи з банком, клієнт упевнений у 

кінцевій величині вкладу з урахуванням процентного доходу, який також 

чітко визначений. Тобто, у порівнянні із недержавним пенсійним фондом, 

банк гарантує клієнту дохідність, адже останньому вона заборонена 

законодавством [322, с. 150]. Особа не просто відкладає грошові кошти на 

майбутнє, а примножує їх завдяки діяльності банків. Втім, не зважаючи на 

очевидні переваги, банківська діяльність все ще не користується 
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популярністю у наданні послуг недержавного пенсійного забезпечення. 

Т.Е. Бєлялов звертає увагу на те, що такими пенсійними продуктами є: 1) 

накопичувальні пенсійні програми; 2) строкові ренти (ануїтети) на будь-

який визначений договором термін, але не менш ніж 10 років; 3) пожиттєві 

ануїтети; 4) пенсійні виплати на встановлений строк [328, с. 59]. Головною 

перевагою страхових компаній є надання ними послуг з інвестування, і 

відповідно дохідність від інвестування, передбачена Законом України 

«Про страхування» від 07.03.1996 № 85/96-ВР [327]. Згідно договору 

страхування, інвестиційний дохід отримує особисто суб’єкт недержавного 

пенсійного забезпечення. Тобто, не зважаючи на те, що певні можливості 

для населення щодо отримання інвестиційного доходу в рамках пенсійного 

забезпечення наявні, суб’єкти обмежені у виборі інструментів 

інвестиційної діяльності. Остання виділена дослідницею проблема полягає 

у нерівних конкурентних умовах між недержаними пенсійними фондами, 

компаніями зі страхування життя, банками у сфері недержавного 

пенсійного забезпечення. Разом із тим, із огляду на раніше зроблені нами 

висновки щодо рівня розвитку недержавного пенсійного забезпечення в 

Україні, варто розглядати дану проблему більш широко – як загальну 

незацікавленість населення в недержавному пенсійному забезпеченні.  

Н.Ю. Баланюк, досліджуючи у своїй роботі проблеми 

функціонування недержавних пенсійних фондів, звертає увагу на те, що 

основною проблемою на даному етапі пенсійних реформ є недовіра 

населення через відсутність гарантії щодо здійснення фондами пенсійних 

виплат. Для цього дослідницею запропоновано: 1) провести низку 

ефективних заходів для належного запровадження в дію накопичувальної 

системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, що 

дозволить у подальшому забезпечити оптимальне функціонування 

недержавних пенсійних фондів; 2) запровадити професійну пенсійну 

систему для осіб, які працюють в особливих умовах чи роботодавцем яких 
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є держава та залучити недержавні пенсійні фонди в якості суб’єктів 

професійної пенсійної системи; 3) стимулювати подальший розвиток 

недержавного пенсійного забезпечення; 4) завершити реорганізацію 

солідарної пенсійної системи [362, с. с.10-11]. Передусім звернемо увагу 

на те, що проблема введення в експлуатацію накопичувальної системи 

пенсійного забезпечення поки тимчасово не є актуальною, адже як нами 

відзначалось, з 1 січня 2019 року із набуттям чинності відповідного 

положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 № 2148-VIII [148] 

вона була введена в експлуатацію. Враховуючи, що із цього моменту 

пройшло не так багато часу, поки зарано говорити про проблеми 

накопичувальної системи пенсійного забезпечення. Щодо пропозицій 

подальшого удосконалення правового регулювання пенсійного 

забезпечення, сформульованих Н.Ю. Баланюк, зробимо висновок, що 

кожна із них має досить розмитий характер. Безумовно варто погодитись із 

тим, що варто провести низку ефективних заходів для належного 

запровадження в дію накопичувальної системи; безсумнівним є те, що 

недержавне пенсійне забезпечення потребує подальшого розвитку; 

підтримаємо позицію дослідниці щодо необхідності реорганізації 

солідарної пенсійної системи. Але кожен із зазначених напрямів по суті і 

так постійно вдосконалюється. Фактично щороку в Україні відбуваються 

пенсійні реформи, регулярно здійснюється удосконалення пенсійного 

законодавства, підсистеми пенсійної системи, такі як накопичувальна 

система пенсійного забезпечення. Тобто, цілком вірно зробити висновок 

про те, що розвиток правового регулювання системи пенсійного 

забезпечення в Україні відбувається постійно, разом із тим, не усі 

проблеми на сьогодні є вирішеними.  

А. Бережна окрім зазначених раніше у даній роботі, виділила також 

наступні проблеми фінансового забезпечення Пенсійного фонду України, 
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що відповідно можна інтерпретувати і як проблеми пенсійного 

забезпечення в Україні та проблеми правового регулювання пенсійного 

забезпечення в Україні: 1) тіньова заробітна плата та зайнятість; 2) 

поширення пільг щодо сплати пенсійних внесків, дострокового виходу на 

пенсію та переваг для певних категорій щодо обчислення розмірів пенсій; 

3) заборгованість із внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування підприємств, установ і організацій; 4) постійне збільшення 

розмірів пенсійних виплат незалежно від фактичної сплати страхових 

внесків; 5) підвищення розміру пенсії за віком до рівня прожиткового 

мінімуму для осіб, що втратили працездатність, що не узгоджено із 

зростанням заробітної плати та реальними фінансовими можливостями 

Пенсійного фонду; 6) низький рівень оплати праці, виплата заробітної 

плати в натуральній формі та заборгованість з її виплати звужують базу 

нарахування пенсійних внесків; 7) відсутність зв’язку між розміром пенсії 

та страховими внесками впродовж трудової діяльності; 8) демографічні 

зміни у структурі населення, зумовлені постійним зниженням 

народжуваності та зростанням смертності, процесом міграції; 9) 

неналежний розвиток накопичувального пенсійного забезпечення тощо 

[343, с. 15]. Проблеми тіньової заробітної плати та демографічних змін в 

структурі населення вже були розглянуті нами у даній роботі, тож 

погодимось із тим, що вони безумовно мають місце. Звернемо увагу на 

виділення проблеми переваг для певних категорій працюючих осіб щодо 

обчислення розмірів пенсій, і відзначимо, що спеціальне пенсійне 

забезпечення все ще існує в Україні, проте щодо обмеженої категорії осіб. 

Наприклад, згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, 

звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 09.04.1992 № 

2262-XII [184], право на спеціальне пенсійне забезпечення мають зокрема 

особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці 

надстрокової служби та військової служби за контрактом; особи 
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начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, 

поліцейські, співробітники Служби судової охорони, особи 

начальницького складу податкової міліції, особи начальницького і 

рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби України, 

особи начальницького і рядового складу органів і підрозділів цивільного 

захисту; особи із числа військовослужбовців Збройних Сил, інших 

військових формувань, органів державної безпеки і внутрішніх справ 

колишнього Союзу РСР, Національної гвардії України, Прикордонних 

військ України, військ цивільної оборони України; особи начальницького і 

рядового складу державної пожежної охорони, особи начальницького і 

рядового складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації України тощо. Також спеціальне пенсійне забезпечення все ще 

отримують працівники прокуратури [166], шахтарі [293] тощо. В даному 

контексті дійдемо до висновку, що трудова діяльність кожної із 

перерахованих категорій осіб постійно пов’язана із наявністю небезпеки 

для життя, але разом із тим, кожен має право на працю, що включає 

можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на 

яку вільно погоджується, а усі люди є рівні у своїх правах [293]. Тож, у 

даному контексті надання працюючим особам різних умов щодо 

пенсійного забезпечення дійсно є досить спірним питанням. Проблеми 

пов’язані із прив’язкою пенсій до прожиткового мінімуму, не залежно від 

фактичної сплати страхових внесків та реальними фінансовими 

можливостями Пенсійного фонду також по суті є виправданими. Особи, 

які є непрацездатними, мають право на соціальний захист згідно із статтею 

46 Конституції України [90]. Відповідно, непрацездатність пов’язується із 

тим, що особи в силу віку чи здоров’я, не можуть самостійно повноцінно 

забезпечувати своє життя. В таких умовах, зменшення пенсійних платежів 

нижче рівня прожиткового мінімуму є неприпустимим, адже для більшості 

таких людей пенсійне забезпечення є єдиним джерелом коштів для 
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забезпечення свого існування. Так само, вирішення проблеми сплати 

страхових внесків шляхом обмеження пенсійних виплат, в умовах коли два 

з трьох рівнів пенсійної системи є малофункціонуючими, також хибний 

шлях для удосконалення вітчизняного законодавства про пенсійне 

забезпечення. Тобто, зазначені проблеми у більшій мірі обумовлені 

низьким рівнем заробітних плат, аніж негативним впливом прирівнювання 

пенсійних платежів до  прожиткового мінімуму. Погодимось із проблемою 

відсутності зв’язку між розміром пенсії та страховими внесками впродовж 

трудової діяльності, але знову ж таки, законодавець здійснив спробу 

вирішення даної проблеми запровадженням накопичувального та 

недержавного пенсійного забезпечення. Тобто, по суті, із законодавчої 

точки зору дані проблеми є вирішеними, а усі існуючі недоліки слідують із 

недосконалого втілення законодавчих приписів на практиці, а також 

сучасного стану економіки України. Тож, у цілому, щодо точки зору А. 

Бережної зробимо висновок про те, що окремі проблеми, виділені автором, 

все ж мають місце і на сьогодні, та мають бути негайно усуненими, проте 

більшість проблем не мають законодавчого вирішення. 

 М.М. Шумило, досліджуючи сучасний стан та перспективи розвитку 

системи пенсійного забезпечення в Україні, виділив наступні проблеми: 1) 

на практиці функціонує по сутні лише перший рівень пенсійної системи -  

солідарна система, яка потребує часткового розвантаження та закладання 

основи для створення додаткового джерела пенсійних виплат; 2) рівень 

участі громадян у недержавному пенсійному забезпеченні коливається в 

межах 10%, при тому, що ефективність цього рівня пенсійної системи 

прямо залежить від ефективності розвитку економіки країни; 3) пенсійне 

законодавство перетворилося на заплутану й незрозумілу пересічному 

громадянинові павутину правових норм, яку автор називає «інфляцією 

пенсійного законодавства»; 4) проблема застосування пенсійного 

законодавства судами [363, с. 81-82]. Щодо даного переліку проблем, 
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звернемо увагу на те, що проблеми солідарної, накопичувальної та 

недержавної підсистем пенсійного забезпечення розглядаються фактично 

усіма дослідниками цієї сфери, а тому в даному контексті позицію М.М. 

Шумила варто підтримати. Щодо інших проблем, варто звернутись до їх 

аналізу більш детально. Так, «інфляція пенсійного законодавства» із точки 

зору автора полягає в прийнятті великої кількості нормативно-правових 

актів у даній сфері, внаслідок чого проблематичним є формування 

розуміння сутності сучасної української пенсійної системи, і також це 

призводить до проблем застосування пенсійного законодавства судами. 

Так, дійсно, на сьогодні правове регулювання пенсійного забезпечення в 

Україні та окремих його аспектів здійснюється Законами України «Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 

1058-IV [50], «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-XII [36], 

«Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 № 2629-VIII 

[349], «Про страхування» від 07.03.1996 № 85/96-ВР [327], «Про 

недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-IV [91], «Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 

12.07.2001 № 2664-III [313], «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з 

військової служби, та деяких інших осіб» від 09.04.1992 № 2262-XII [184], 

Кодексом Законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII [358], 

Податковим кодексом України від 02.12.2010 № 2755-VI [110] та багатьма 

іншими нормативно-правовими актами. Особі без юридичної освіти в 

такому масиві законодавства розібратись важко, саме тому населення 

нашої держави переважно не обізнане в особливостях пенсійної системи 

України, і як наслідок це спричиняє виникнення проблем наповнення 

Пенсійного фонду України, а також ігнорування працюючими 

громадянами накопичувального та недержавного пенсійного забезпечення.  

Авторами монографії «Правові проблеми пенсійного забезпечення в 

Україні» виділено по суті дві масштабних проблеми: 1) надмірна кількість 
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пенсійного законодавства, яке залишається при цьому ще й недосконалим 

(дана проблема із точки зору авторів полягає у прийнятті законів щодо для 

отримання додаткових голосів виборців, зняття соціальної напруги або 

забезпечення економічних та податкових реформ, при цьому 

концептуальний підхід до формування галузевого законодавства 

відсутній); 2) законодавче поле у сфері пенсійного забезпечення слід 

визнати не тільки складним та неефективним, а також і несправедливим 

[273, с. 106-107]. Перша проблема була нами розглянута вище у контексті 

аналізу позиції М.М. Шумила. Проблема недосконалості пенсійного 

законодавства також вже підіймалась нами у даній роботі, проте звернемо 

увагу на аргументацію авторів. Так, вченими звертається увага на те, що 

попри існування статті 24 Конституції України [90], згідно з якою 

громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед 

законом, законодавство містить низку законодавчих актів, кожним із яких 

передбачено свої підходи та принципи щодо пенсійного забезпечення. 

Дослідники вказують на те, що пенсії, призначені за «спеціальними» 

законами (для депутатів, державних службовців, науковців, журналістів, 

суддів тощо) у 1,5–15 разів перевищують звичайні пенсії за віком, і це 

авторами сприймається як дискримінація [273, с. 107]. Втім, внаслідок 

останніх пенсійних реформ кількість сфер, для яких є характерною 

спеціальна пенсія, все ж суттєво зменшилась – наприклад, згідно із 

пунктом 12 статті 20 Закону України «Про статус народного депутата 

України» від 17.11.1992 № 2790-XII [270], пенсійне забезпечення народних 

депутатів здійснюється відповідно до Закону України «Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 

1058-IV [50]. Подібна норма міститься і в статті 90 Закону України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [185], нормах Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 року № 1402-VIІI [165], 

Законі України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 
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№ 848-VIII [186] тощо. Тобто, щодо перерахованих авторами професій вже 

на сьогодні встановлено пенсійне забезпечення на загальних умовах. Тому, 

в даному контексті зробимо висновок про те, що ця проблема вже 

частково, але не повністю, вирішена вітчизняним законодавцем. 

Окремі проблеми, виділені у позиції Н.В. Саінчук, ми вже відзначали 

раніше в даній роботі. Вся концепція проблем системи пенсійного 

забезпечення, сформульована дослідницею, виглядає наступним чином: 1) 

стрімке погіршення співвідношення між громадянами працездатного і 

непрацездатного віку; 2) розбалансованість бюджету Пенсійного фонду, 

що призводить до постійного дефіциту у ньому, на покриття якого 

спрямовуються кошти з Державного бюджету України, в якому також 

спостерігається постійна нестача коштів; 3) низький рівень пенсій; 4) різке 

підвищення, в результаті пенсійної реформи 2011 року, пенсійного віку та 

трудового стажу; 5) великі відсотки сплати грошових внесків до 

Пенсійного фонду фізичними та юридичними особами, які є набагато 

вищими ніж в інших країнах Європи; 6) погано розвинута система 

недержавного пенсійного забезпечення; 7) значна непоінформованість 

громадян у сфері пенсійного забезпечення [347, с. 80]. Знову ж таки, 

відзначимо, що фактично кожна із перерахованих проблем вже була нами 

розглянута  у даній роботі, та не має виключно законодавчого рішення. 

При цьому, звернемо увагу на те, що у порівнянні із 2014 роком, коли була 

написана досліджувана позиція, було внесено значні зміни до пенсійного 

законодавства. Наприклад, проблема великих відсотків сплати грошових 

внесків до Пенсійного фонду фізичними та юридичними особами була 

вирішена шляхом зменшення відповідних ставок. На сьогодні ставка 

Єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування становить 22% від суми нарахування заробітної плати [52]. 

Для порівняння у 2014 році вона становила 34,7% від суми нарахування 

заробітної плати, тобто дійсно була значно більшою [52]. Встановлення 
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такої ставки було здійснене з метою детінізації заробітних плат та 

послаблення навантажень на роботодавців. Проте, оскільки ми до цих пір 

ведемо мову про дефіцит Пенсійного фонду України, можна зробити 

висновок про те, що проблема великих відсотків сплати грошових внесків 

до Пенсійного фонду фізичними та юридичними особами була вирішена, а 

проблема дефіциту Пенсійного фонду України – ні.  

Таким чином, дослідивши праці вітчизняних науковців щодо 

виділення проблем правового регулювання пенсійного забезпечення, 

зробимо висновок про те, що більшість проблем мають не правовий 

характер вирішення, або ж вже були вирішені законодавцем у нормативно-

правовому порядку, проте так і не реалізованими на практиці. Тобто, у 

цілому можна зробити висновок про те, що основні проблеми пенсійного 

забезпечення полягають не в недосконалому правовому регулюванню 

пенсійної системи, а в наявності більш загальних проблема, кожна із яких 

потребує комплексного вирішення, відмінного від внесення змін до 

законодавства. Основні загальні проблеми вже розглядались нами у даній 

роботі. В свою чергу, проблеми правового регулювання пенсійного 

забезпечення на нашу думку варто розподілити на дві групи: 

1. Загальні проблеми правового регулювання пенсійного 

забезпечення. 

2. Проблеми  функціонування окремих рівнів системи пенсійного 

забезпечення, зокрема накопичувальної системи загальнообов'язкового 

державного пенсійного страхування та недержавного пенсійного 

забезпечення. 

До загальних проблем правового регулювання пенсійного 

забезпечення віднесемо наступні: 

1) розгалуженість системи пенсійного законодавства, що ускладнює 

розуміння пенсійної системи для пересічних громадян (М.М. Шумило 

надав назву даному явищу «інфляції пенсійного законодавства»); 
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2) надання переваг у пенсійному забезпеченні окремим категоріям 

громадян (існування спеціального пенсійного забезпечення); 

3) прив’язка розміру пенсії за віком до рівня прожиткового мінімуму, 

що не узгоджується із зростанням заробітної плати, реальними 

фінансовими можливостями Пенсійного фонду та страховими внесками 

впродовж трудової діяльності. 

Проблемами  функціонування окремих рівнів системи 

пенсійного забезпечення, зокрема накопичувальної системи 

загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та 

недержавного пенсійного забезпечення є: 

1) гальмування введення в експлуатацію другого рівня пенсійної 

системи, що, у свою чергу стримувало функціонування належним чином 

недержавних пенсійних фондів; 

2) погано розвинута система недержавного пенсійного забезпечення. 

Проблема інфляції пенсійного законодавства на сьогодні є досить 

гострою для вітчизняної правової системи. Як нами неодноразово 

відмічалось у даній роботі, однією із головних проблем функціонування 

вітчизняної пенсійної системи загалом є непоінформованість громадян 

щодо власних можливостей у сфері пенсійного забезпечення. Так, дійсно, 

на сьогодні в Україні прийнято величезну кількість нормативно-правових 

актів в досліджуваній сфері, встановлення сутності яких є проблемою для 

пересічних громадян. Зокрема, на сьогодні питання пенсійного 

забезпечення в Україні регулюють близько трьох десятків законів. Раніше 

у даній роботі нами відзначалось, що по суті пенсійне забезпечення в 

Україні врегульовується нормами, таких нормативно-правових актів, як: 

Законів України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV [50], «Про пенсійне забезпечення» 

від 05.11.1991 № 1788-XII [36], «Про Державний бюджет України на 2019 

рік» від 23.11.2018 № 2629-VIII [349], «Про страхування» від 07.03.1996 № 
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85/96-ВР [327], «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 

1057-IV [91], «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг» від 12.07.2001 № 2664-III [313], «Про пенсійне 

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

від 09.04.1992 № 2262-XII [184], Кодексу Законів про працю України від 

10.12.1971 № 322-VIII [358], Податкового кодексу України від 02.12.2010 

№ 2755-VI [110] та багатьох інших нормативно-правових актів. Окремі із 

перерахованих законів діють в частині, поширеним є встановлення 

відсилочних та бланкетних норм. До кожного із них регулярно вносяться 

зміни та доповнення. Як наслідок, населення переважно непоінформоване 

в можливості участі в недержавному чи накопичувальному пенсійному 

забезпеченні, що в свою чергу в результаті призводить до дефіциту 

Пенсійного фонду України та низьких розмірів пенсій, не достатніх для 

нормального забезпечення існування в умовах сучасної України. 

Спосіб вирішення даної проблеми по суті був запропонований вже 

давно, і до сьогодні обговорюється на науковому рівні – ним є прийняття 

Пенсійного кодексу України, необхідність якого до цих пір обговорюється 

у робота вітчизняних авторів (наприклад, М.М. Шумила [363, с. 81-82] та 

В.П. Мельника [364, с. 10]). Проект Пенсійного кодексу України було 

зареєстровано ще в 2014 році, втім згодом у цьому ж році відкликано [365]. 

Його особливість полягає у тому, що він дійсно являв собою єдиний, 

консолідований нормативно-правовий акт, у нормах якого було об’єднано 

регулювання усіх трьох рівнів пенсійної системи України, спеціального 

пенсійного забезпечення, питань сплати єдиного соціального внеску, 

призначення, виплати та перерахунку пенсій тощо – тобто норми усіх 

вищеперерахованих нами нормативно-правових актів. Кодифікація 

пенсійного законодавства має б стати логічним завершенням усіх 

попередніх пенсійних реформ, адже наявність розглянутих нами у даній 

роботі проблем свідчить про, що вони не були завершеними. Без 
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прийняття єдиного кодифікованого нормативно-правового акту попередні 

реформи можна вважати косметичними 

Як визначено у пояснювальній записці, автори законопроекту 

Пенсійного кодексу України № 4290а від 16.07.2014 [365] пропонували 

створити на базі Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» єдиний систематизований, уніфікований 

законодавчий акт, який врегулює правовідносини у сфері пенсійного 

забезпечення всіх категорій громадян. При цьому, було заплановано 

зберегти всі соціальні стандарти та гарантії щодо пенсійного забезпечення 

громадян, окрім деяких положень, які визнано несправедливими та 

дискримінаційними. Так, передбачалося скасування підвищення 

пенсійного віку та мінімального стажу, необхідного для призначення 

пенсій, встановлених відповідно до пенсійної реформи; скасування  

надмірних пільг народних депутатів України, суддів; зміна порядку 

розрахунку максимального та мінімального розміру пенсії (наприклад, 

максимальний розмір пенсії обмежувався п’ятьма мінімальними пенсіями 

за віком, а мінімальну пенсію планувалось збільшити до двох з половиною 

прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили 

працездатність). 

Таким чином, вважаємо, що прийняття Пенсійного кодексу України 

у тій формі, яка була передбачена проектом № 4290а від 16.07.2014 [365] 

дозволило б вирішити одразу комплекс проблем, пов’язаних із пенсійним 

забезпеченням: 

1) об’єднати норми усього масиву нормативно-правових актів, що 

врегульовують функціонування пенсійної системи України; 

2) вирішити проблему надання переваг у пенсійному забезпеченні 

окремим категоріям громадян; 

3) зробити більш справедливими розміри мінімальної та 

максимальної пенсії; 
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4) полегшити розуміння громадянами сутність чинної пенсійної 

системи України. 

Окрім того, в правовій доктрині нашої держави існують й інші 

шляхи вирішення виділеної нами проблеми. Так, О.Л. Кучма підтримує 

прийняття Кодексу соціального забезпечення України, аргументуючи це 

тим, що цінність будь-якого кодексу полягає в охопленні всього комплексу 

відносин. Відповідно, загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та пенсійне страхування є лише частинами соціального 

страхування та соціального забезпечення [366, с. 220–221]. Втім на наше 

переконання, такий підхід є занадто масштабним. Враховуючи, що проект 

Пенсійного кодексу України № 4290а від 16.07.2014 [365] передбачав 

закріплення 186 статей, об’єднання регулювання усіх сфер соціального 

забезпечення України ускладнило б проблему розуміння громадянами 

сутності чинної пенсійної системи України, а також усієї системи 

соціального забезпечення, хоча кожна людина повинна мати можливість 

знати та розуміти свої права щодо пенсійного забезпечення. 

Тож, зробимо висновок, що найефективнішим шляхом вирішення 

проблеми «інфляції пенсійного законодавства» є прийняття Пенсійного 

кодексу України. 

Проблема надання переваг у пенсійному забезпеченні окремим 

категоріям громадян, а саме пільг щодо сплати пенсійних внесків, 

дострокового виходу на пенсію та переваг для певних категорій щодо 

обчислення розмірів пенсій, є наступною загальною проблемою правового 

регулювання пенсійного забезпечення, виділеною нами. Як вже раніше 

відзначалось нами у даній роботі, кількість сфер, для яких є характерною 

спеціальна пенсія, все ж суттєво зменшилась. У науковій літературі 

найчастіше у контексті даної проблеми згадуються наступні категорії осіб 

– народні депутати, державні службовці, судді. Відзначимо, що внаслідок 

попередніх пенсійних реформ було внесено наступні зміни до правового 
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регулювання пенсійного забезпечення даних категорій осіб: 1) згідно із 

пунктом 12 статті 20 Закону України «Про статус народного депутата 

України» від 17.11.1992 № 2790-XII [270], пенсійне забезпечення народних 

депутатів здійснюється відповідно до Закону України «Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 

1058-IV [50]; 2) така ж норм закріплена в статті 90 Закону України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [185]; 3) згідно зі статтею 142 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 року № 

1402-VIІI [165], судді, який вийшов у відставку, після досягнення 

чоловіками віку 62 років, жінками - пенсійного віку, виплачується пенсія 

на умовах, визначених зазначеним Закону України «Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 

1058-[50], або за його вибором щомісячне довічне грошове утримання (в 

розмірі 50 відсотків суддівської винагороди судді, який працює на 

відповідній посаді). Тобто, у даному контексті зробимо висновок про те, 

що законодавець все ж вніс необхідні зміни до законодавства із метою 

оптимізації розмірів пенсійного забезпечення різних категорій громадян. 

Тому, зробимо висновок про те, що подальше вирішення проблеми 

надання переваг у пенсійному забезпеченні окремим категоріям громадян 

можливо вирішити двома шляхами: 

1. Шляхом прийняття спеціального нормативно-правового акту, який 

або чітко диференціює та обґрунтує відмінності у пенсійному забезпеченні 

різних категорій осіб, або ж встановить однакові стандарти для усього 

працюючого населення.  

Вбачаємо два можливих шляхи реалізації запропонованого: 1) 

прийняття Закону України «Про спеціальне пенсійне забезпечення»; 2) 

прийняття Пенсійного кодексу України. У першому випадку, даний 

нормативно-правовий акт має об’єднати у своєму змісті правове 

регулювання виходу на пенсію різних категорій осіб; розміри, порядок 
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нарахування та виплат пенсійного забезпечення. В свою чергу, в проекті 

Пенсійного кодексу України № 4290а від 16.07.2014 [365] розділ IV 

присвячено саме особливостям пенсійного забезпечення деяких категорій 

осіб, і на нашу думку здійснено цілком прийнятно. Вибір такого шляху 

вирішення проблеми надання переваг у пенсійному забезпеченні окремим 

категоріям громадян дозволить по-перше, зробити механізм виплат 

спеціальних пенсій більш прозорим; по-друге, спростить законодавцю 

процедури подальшого зменшення кількості сфер, у яких застосовується 

спеціальне пенсійне забезпечення; по-третє, дозволить більш обґрунтовано 

обрати сфери, в яких спеціальне пенсійне забезпечення є дійсно 

необхідним. 

2. Шляхом зрівняння усіх громадян у правах на пенсійне 

забезпечення, залишивши єдиним критерієм щодо визначення її розміру – 

розмір заробітної плати, що отримувала особа під час своєї трудової 

діяльності.  

Статтею 43 Конституції України [90] визначено, що кожен має право 

на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він 

вільно обирає або на яку вільно погоджується. Тобто, вибір професії є 

особистою справою кожної особи. Працевлаштування на будь-яку роботу є 

свідомим вибором кожної особи, тож багатьма науковцями відзначається 

несправедливість ситуації, за якої низка категорій професій має перевагу у 

пенсійному забезпеченні перед іншими. Погодимось із аргументацією Н.В. 

Саінчук, яка відзначає, що існування окремих пенсійних програм для 

працівників шкідливих професій забезпечує відсутність у роботодавців 

інтересу покращувати умови праці для запобіганням втрати здоров'я та 

продовження тривалості активного періоду життя працівників, адже 

держава надає таким працівникам змогу виходу на пенсію раніше 

встановленого віку [347, с. 82]. Як наслідок, кількість пенсіонерів 

працездатного віку в Україні є стабільно високою, і тягар їх пенсійного 
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забезпечення лягає на інших осіб працездатного віку, які ще не досягли 

пенсійного віку та необхідного стажу для виходу на пенсію. 

На наше переконання, єдиним критерієм визначення розміру 

пенсійного забезпечення має бути розмір страхових внесків, сплачених 

протягом трудової діяльності особи. Виняток мають становити лише 

пенсії, що виплачуються у зв’язку із станом здоров’я особи та її 

неможливістю самостійно себе забезпечувати. В свою чергу, визначення 

розміру пенсійного забезпечення пропорційно до сплачених страхових 

внесків дозволить вирішити водночас проблему тіньової заробітної плати, 

адже самі працівники втратять зацікавленість щодо отримання заробітної 

плати «у конвертах».  

Згідно із частиною 2 статті 28 Закону України «Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 

1058 [50], з 1 січня 2018 року для осіб, які досягли віку 65 років, 

мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у 

жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі 40 відсотків 

мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет 

України на відповідний рік, але не менше прожиткового мінімуму для осіб, 

які втратили працездатність. На наше переконання, для вирішення 

проблеми надання переваг у пенсійному забезпеченні окремим категоріям 

громадян доцільно внести зміни до даної норми, та сформулювати її 

наступним чином: «2. Для осіб, які досягли віку 65 років, мінімальний 

розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років 

страхового стажу встановлюється в розмірі 40 відсотків середньої 

заробітної плати за видом економічної діяльності, у якій особа 

пропрацювала більшу частину страхового стажу, станом на початок 

кожного року». Окрім того, функціонування накопичувального та 

недержавного пенсійного забезпечення дозволяє оптимізувати розмір 

пенсійного забезпечення особи.  
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На нашу думку, кожен із запропонованих шляхів дозволить 

вирішити проблему надання переваг у пенсійному забезпеченні окремим 

категоріям громадян, втім більш оптимальним вважаємо другий шлях. 

Наступна загальна проблема, виділена нами - прив’язка розміру 

пенсії за віком до рівня прожиткового мінімуму, що не узгоджується із 

зростанням заробітної плати, реальними фінансовими можливостями 

Пенсійного фонду та страховими внесками впродовж трудової діяльності. 

Вирішення даної проблеми вбачаємо у такий самий спосіб, як і вирішення 

проблеми надання переваг у пенсійному забезпеченні окремим категоріям 

громадян – необхідно зрівняти усіх громадян у правах на пенсійне 

забезпечення, залишивши єдиним критерієм щодо визначення її розміру – 

розмір заробітної плати, що отримувала особа під час своєї трудової 

діяльності. Тож, проблему прив’язки розміру пенсії за віком до рівня 

прожиткового мінімуму також доцільно вирішити шляхом внесення 

аналогічних змін до частини 2 статті 28 Закону України «Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 

1058 [50]: «2. Для осіб, які досягли віку 65 років, мінімальний розмір пенсії 

за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового 

стажу встановлюється в розмірі 40 відсотків середньої заробітної плати за 

видом економічної діяльності, у якій особа пропрацювала більшу частину 

страхового стажу, станом на початок кожного року».  

Проблемами  функціонування окремих рівнів системи пенсійного 

забезпечення, зокрема накопичувальної системи загальнообов'язкового 

державного пенсійного страхування та недержавного пенсійного 

забезпечення, як нами встановлено, є: 1) гальмування введення в 

експлуатацію другого рівня пенсійної системи, що, у свою чергу 

стримувало функціонування належним чином недержавних пенсійних 

фондів; 2) погано розвинута система недержавного пенсійного 

забезпечення. 
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Як нами встановлено, другий рівень пенсійного забезпечення, 

накопичувальна система пенсійного страхування, вже функціонує із 1 

січня 2019 року із набуттям чинності відповідного положення Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

підвищення пенсій» від 03.10.2017 № 2148-VIII [148]. Проблеми правового 

регулювання накопичувальної системи загальнообов'язкового державного 

пенсійного страхування та недержавного пенсійного забезпечення на 

сьогодні є фактично вирішеними, адже обидві системи врегульовано на 

нормативно-правовому рівні, обидві системи функціонують, проте в 

цілому безрезультативно, на що нами неодноразово вказувалось у даній 

роботі. 

Виділення проблем правового регулювання накопичувальної 

системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування буде 

доцільним після того, як вона профункціонує певний період, і коли 

з’явиться можливість оцінити її результативність. В науковій літературі 

наявні ідеї щодо того, як прискорити розвиток даного механізму. Так, К.В. 

Павлюк відзначає, що у деяких зарубіжних державах для цілей просування 

накопичувальних програм, зокрема, використовуються такі методи, як 

стимулювання автопідписка з можливістю «відписатися» [367, с. 2]. Втім, 

згідно зі статтею 2 Закону України «Про загальнообов'язкове державне 

пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058 [50], накопичувальна 

система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування 

становить систему загальнообов'язкового державного пенсійного 

страхування, а отже подібний досвід вже був використаний в Україні. 

В свою чергу, основна проблема недержавного пенсійного 

забезпечення полягає у його низькому поширенні. На нашу думку, у 

даному контексті важливим є здійснення заохочувальних дій з боку 

держави щодо залучення населення до усіх видів пенсійного забезпечення. 

Тим більш, подібний досвід в держави наявний. Наприклад, 05.04.2018 
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року було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо удосконалення окремих питань проходження громадянами 

військової служби» № 2397-VIII [368] із метою підвищити мотивацію 

громадян до проходження військової служби. Згодом було прийнято Закон 

України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів» від 

08.11.2018 № 2611-VIII [369] із метою стимулювання власників 

транспортних засобів із європейською реєстрацією здійснити державну 

реєстрацію транспортних засобів та сплатити відповідні митні платежі. Так 

само держава могла би подбати про стимулювання працівників та 

роботодавців щодо створення недержавних пенсійних фондів та  участі у 

системах накопичувального та недержавного пенсійного забезпечення. 

Наприклад, на сьогодні ставка Єдиного соціального внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування становить 22% від 

суми нарахування заробітної плати [52]. На наше переконання, зменшення 

такого внеску до 20% могло б стимулювати роботодавців до створення 

недержавних пенсійних фондів в межах свого підприємства, установи чи 

організації. Також це стимулювало б самих працівників ознайомлюватись 

із специфікою вітчизняної пенсійної системи, у тому числі й 

накопичувального рівня. 

Тож, пропонуємо внести зміни до статті 8 Закону України «Про збір 

та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI [352], та доповнити її частиною 6: 

«…6. Єдиний внесок для платників, зазначених у статті 4 цього Закону, та 

які створили недержавний пенсійний фонд, встановлюється у розмірі 20 

відсотків до визначеної статтею 7 цього Закону бази нарахування єдиного 

внеску». 

Підсумовуючи дослідження проблем правового регулювання 

пенсійного забезпечення, зробимо висновок, що безпосередньо проблема 
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правового регулювання на сьогодні одна – правове регулювання 

пенсійного забезпечення здійснюється занадто великою кількістю 

нормативно-правових актів. Як наслідок, значна частина населення 

України не має можливості самостійно розібратись у тонкощах своїх прав, 

тож кодифікація пенсійного законодавства є вкрай необхідною. Разом із 

тим, наше дослідження продемонструвало, що сучасне пенсійне 

законодавство врегульовує відповідні правовідносини на досить високому 

рівні. Передусім варто звернути увагу на те, що більшість законодавчих 

проблем, на які вказували вітчизняні дослідники протягом останніх років, 

були нормативно вирішені. Разом із тим, на практиці новоутворені 

інститути так і не набули належного поширення. Більше того, не 

втрачають актуальності вже традиційні для України демографічні 

проблеми, проблеми дефіциту бюджету Пенсійного фонду України, 

проблеми пов’язані із війною та станом економіки (зокрема, її тіньової 

частини) тощо. Як наслідок, не зважаючи на цілком високий рівень 

правового регулювання, пенсійне забезпечення залишається одним із 

найбільш проблемних суспільних, фінансових та правових інститутів 

України. 

 
 

5.2. Тенденції розвитку правового регулювання пенсійного 

забезпечення 

Процес здійснення останніх пенсійних реформ в Україні мав 

складний та неоднозначний характер, тому сьогодні у вітчизняній правовій 

літературі спостерігається наукова дискусія щодо його подальшого 

продовження. Специфіка пенсійної системи полягає у тому, що сучасний 

стан її правового регулювання та практика реалізації мають постійно 

реагувати на зміни в політиці, економіці, суспільстві тощо. Тож, сучасні 

соціально-політичні процеси в українському суспільстві та проблеми 

правового регулювання пенсійного забезпечення спонукають вітчизняну 
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науку здійснювати пошук шляхів його удосконалення, які врахують 

актуальні чинники сьогодення. Саме тому, дослідження тенденцій 

подальшого розвитку правового регулювання пенсійного забезпечення, а 

також світового та європейського досвіду правового регулювання 

пенсійного забезпечення є важливим для нашого дослідження, адже 

очевидним є те, що без фундаментальних наукових досліджень можливих 

напрямів розвитку пенсійного забезпечення в нашій державі, а також без 

урахування змін в різноманітних сферах нашої держави, перехід на якісно 

новий рівень функціонування пенсійної системи в Україні є неможливим.  

Правовому регулюванню пенсійного забезпечення в нашій державі 

завжди приділяється суттєва увага зі сторони законодавця, уряду, 

науковців, населення. Низка пенсійних реформ у новітній українській 

історії, спрямованих на наближення вітчизняного законодавства до 

європейських стандартів, не вирішили усі існуючі проблеми пенсійного 

забезпечення в Україні, а отже існує підґрунтя для подальшого 

удосконалення правового регулювання у цій сфері. Тенденції розвитку 

правового регулювання пенсійного забезпечення є тією категорією, що 

окреслює стратегічні напрями, які дозолять здійснити перехід пенсійної 

системи на якісно новий рівень функціонування. Тенденції за своєю 

сутністю є тимчасовими явищами, тому на кожному етапі розвитку 

правового регулювання пенсійного забезпечення вони відрізняються. Тож 

питання тенденцій подальшого розвитку правового регулювання 

пенсійного забезпечення не втрачає своєї актуальності і залишається 

важливим для нашого дослідження. У рамках нашого дослідження 

важливим є встановлення тих тенденцій, які є характерними на сьогодні та 

відповідають чинному правовому регулюванню пенсійного забезпечення в 

нашій державі. 

Починаючи із середини 90-х років минулого століття розвиток 

правового регулювання усіх сфер суспільного життя України 
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характеризуються встановленням чіткого вектору на інтеграцію у 

європейське та світове співтовариство. Однією із головних тенденцій 

втілення даної задачі є впровадження у різноманітних сферах міжнародних 

стандартів та принципів, а також удосконалення вітчизняного 

законодавства на основі зарубіжного досвіду. В умовах євроінтеграційних 

процесів в нашій державі запозичення в національне законодавство 

світового та європейського досвіду правового регулювання пенсійного 

забезпечення є необхідним, адже аналіз наукової літератури свідчить про 

те, що удосконалення національного законодавства є ефективнішим, якщо 

при цьому його розробники враховують як вирішуються подібні проблеми 

в іноземних державах. Тому, аналіз зарубіжного досвіду правового 

регулювання пенсійного забезпечення є вкрай необхідним для нашого 

дослідження, адже це сприятиме формуванню в Україні пенсійної політики 

в інтересах населення. 

Враховуючи, що зміни у правовому регулюванні пенсійної системи 

відбуваються постійно, визначення тенденцій подальшого розвитку 

правового регулювання пенсійного забезпечення, а також світового та 

європейського досвіду правового регулювання пенсійного забезпечення, є 

актуальним питанням для дослідження, адже, не зважаючи на те, що  

протягом незалежності нашої держави пенсійне забезпечення зазнавало 

неодноразового реформування, наша робота свідчить про те, що усі 

проблеми не були вирішеними. Встановлення тенденцій розвитку та 

світового і європейського досвіду правового регулювання пенсійного 

забезпечення є одним із шляхів для їх вирішення.  

Дослідження питань тенденцій розвитку та світового і європейського 

досвіду правового регулювання пенсійного забезпечення постійно 

перебуває у колі зору вітчизняних науковців. Серед дослідників, які в тій 

чи іншій мірі зробили внесок у їх розробку, відзначимо таких, як: В.М. 

Беницька, С.В. Вишновецька, О.А. Дороніна, С.В. Дріжчана, М.І. Іншин, 
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Т.М. Козак, А.І. Колодін, Н.П. Коробенко, В.Л. Костюк, Т.В. Кравчук, Л.Г. 

Креховецька, Л.І. Лазор, О.Я. Лаврів, К.В. Павлюк, Н.В. Саінчук, Я.В. 

Сімутіна, А.В. Скоробагатько, М.П. Стадник, А.Ю. Стопчак, Г.В. 

Татаренко, Н.В. Ткаченко, Н.М. Хуторян, В.О. Швець, М.М. Шумило, Г.Я. 

Яременко тощо. Втім, специфіка дослідження питань тенденцій та 

зарубіжного правового регулювання будь-якого правового інституту 

полягає в тому, що такі дослідження ніколи не втрачають своє доцільності.  

Аналіз наукової літератури засвідчив, що багато науковців у своїх 

роботах намагаються прогнозувати шляхи подальшого удосконалення 

розвитку правового регулювання пенсійного забезпечення в нашій 

державі. Так, А. Бережна у своїй роботі звернула увагу на наступні 

тенденції: 1) враховуючи процес старіння населення в Україні, існує 

тенденція збільшення навантаження пенсіонерів на працездатне населення; 

2) більш досконале впровадження трирівневої пенсійної системи, що 

дозволить зробити пенсійну систему більш фінансово збалансованою та 

стійкою, і це в свою чергу застрахує працівників від зниження загального 

рівня доходів після виходу на пенсію [343, с. 16]. Не зважаючи на те, що 

даній позиції вже шість років, обидві тенденції залишаються актуальними 

до цих пір. Щодо першої тенденції, як нами зазначалось при дослідженні 

проблем, вона є у повній мірі негативним напрямом. Старіння населення 

при теперішній пенсійній системі означає, що в майбутньому в нашій 

державі виникнуть проблеми із наповненням бюджету Пенсійного фонду, 

а також із підвищенням рівня пенсійного забезпечення, адже на сьогодні 

весь його тягар по суті лежить на працюючих громадянах та на державі, 

яка з року в рік заповнює дефіцит бюджету Пенсійного фонду за рахунок 

коштів Державного бюджету України. У разі, якщо державі так і не 

вдасться залучити населення до системи недержавного пенсійного 

страхування, а накопичувальна система не продемонструє своєї 

ефективності, в умовах кількісного переважання непрацюючого населення 
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над працюючим, з’явиться необхідність у кардинальній зміні пенсійної 

системи. Інша тенденція, виділена А. Бережною, пов’язана із 

впровадженням трирівневої пенсійної системи. Із однієї сторони, даний 

напрям не можна назвати актуальним, адже запровадження трирівневої 

системи варто пов’язати із прийняттям Закону України «Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 

1058-IV [50], тобто фактично дана система існує на протязі останніх 

шістнадцяти років. Із іншої сторони, як нами відзначалось раніше, 

накопичувальна система пенсійного страхування набула запровадження 

лише з 1 січня 2019 року із набуттям чинності відповідного положення 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 № 2148-VIII [148], а недержавне 

пенсійне страхування за тими показниками, які були наведені нами в даній 

роботі, із часом не набула поширення. Тому, враховуючи, що в поточному 

році бюджет Пенсійного фонду України знову є дефіцитним, 

накопичувальна система пенсійного страхування лише набула 

запровадження, а недержавне пенсійне страхування все ще не 

користується популярністю, доцільним є припущення, що подальший 

розвиток правового регулювання пенсійного забезпечення необхідно 

пов’язати із заходами, спрямованими на належне функціонування усіх 

трьох рівнів пенсійної системи. 

Автори монографії «Правові проблеми пенсійного забезпечення в 

Україні» звертають увагу на те, що в умовах формування державної 

системи соціального забезпечення, яка б відповідала, окрім всього, 

вимогам ринкової економіки, існує необхідність систематизації 

законодавства із пенсійного забезпечення шляхом його кодифікації. При 

чому прийняття Пенсійного кодексу України не є безпідставним 

припущенням, а відповідні спроби вже здійснювались вітчизняними 

законодавцями, які втім ускладнювались через постійні експериментальні 
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реформи в досліджуваній галузі [273, с. 121-122]. Погодимось із авторами 

даної позиції у тому, що зміна кодексів відбувається не так часто, як зміна 

звичайних законів, тому прийняття кодексу сприятиме стабільності 

правового регулювання пенсійного забезпечення що є надзвичайно 

важливим саме для законодавства у цій сфері. Існування законопроекту 

Пенсійного кодексу України № 4290а від 16.07.2014 [365] свідчить про те, 

що такі спроби вже здійснювались. Те, що про необхідність прийняття 

Пенсійного кодексу України все ще ведуться дискусії на науковому рівні 

свідчить про те, що скоріше всього вітчизняний законодавець рано чи 

пізно повернеться до цієї ідеї, коли проблема необхідності правового 

регулювання пенсійного забезпечення знову стоятиме гостро. А отже, 

прийняття Пенсійного кодексу України варто віднести до тенденцій 

розвитку правового регулювання пенсійного забезпечення. 

 Ще однією тенденцією, виділеною авторами монографії «Правові 

проблеми пенсійного забезпечення в Україні», є набуття більшої 

значущості та актуальності питань страхового стажу. Дослідники 

звертають увагу на те, що на момент написання їхньої праці, саме 

страховий стаж забезпечував можливість отримання пенсії за віком. 

Наприклад, пенсія за вислугу років ґрунтується саме на стажі роботи, хоча 

і має спільні риси з пенсією за віком [273, с. 148]. По суті, дана тенденція 

вже є реалізованою в нормах Закону України «Про пенсійне забезпечення» 

від 05.11.1991 № 1788-XII [36]. Зокрема, в статті 12 встановлено, що право 

на пенсію за віком мають чоловіки після досягнення 60 років і при стажі 

роботи не менше 25 років та жінки після досягнення 55 років і при стажі 

роботи не менше 20 років. Тобто, навіть при встановленні пенсій за віком, 

законодавець все одно визначив вимоги мінімального необхідного 

страхового стажу. Як свідчить подальший аналіз даного нормативно-

правового акту, зміни, внесені до його змісту протягом останніх декількох 

років, також були пов’язані із уточненням страхового стажу спеціальних 
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категорій працівників, таких як працівники, зайняті повний робочий день 

на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо 

важкими умовами праці, трактористи-машиністи, безпосередньо зайняті у 

виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, 

інших підприємствах сільського господарства, жінки, які працюють 

доярками (операторами машинного доїння), свинарками-операторами в 

колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства, 

жінки, зайняті протягом повного сезону на вирощуванні, збиранні та 

післязбиральній обробці тютюну тощо. Тобто, на нашу думку, дана 

тенденція вже є реалізованою, адже в чинному пенсійному законодавстві 

навіть пенсії за віком ґрунтуються на наявності в осіб страхового стажу. 

Загалом, питанням страхового стажу присвячено низку норм Закону 

України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-XII [36], а 

отже розвиток пенсійного законодавства у даному напрямку вже відбувся. 

Деякі дослідники у своїх роботах звертають увагу на світові 

тенденції розвитку правового регулювання пенсійного забезпечення. На 

нашу думку, в умовах, коли Україна регулярно запозичує досвід інших 

держав у питаннях правового регулювання різноманітних правових 

інститутів, а також враховуючи євроінтеграційні процеси в нашій державі, 

звернення до аналізу загальносвітових тенденцій є цілком припустимим в 

рамках нашого дослідження. Так, К.В. Павлюк виділила наступні світові 

тенденції розвитку правового регулювання пенсійного забезпечення: 1) 

масово підвищується пенсійний вік; 2) з урахуванням зростання кількості 

пенсіонерів, багато держав починають скорочувати витрати на їхнє 

утримання; 3) посилюються умови для дострокового виходу на пенсію, а 

також усе більше "заохочується" продовження роботи на пенсії та вихід на 

пенсію після настання пенсійного віку; 4) солідарний принцип пенсійного 

забезпечення залишається основою для пенсійних систем, але разом з тим 

продовжує розвиватися накопичувальна пенсійна система та індивідуальні 
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накопичувальні плани; 5) деякі країни збільшують ставки страхових 

відрахувань [367, с. 1-2]. Проблема пенсійного віку вже була раніше 

розглянута нами у даній роботі. К.В. Павлюк звертає увагу на те, що в 

країнах з перехідною економікою, де раніше пенсійний вік у середньому 

становив 60 років для чоловіків і 55 років для жінок, тепер пенсійний вік 

складає в середньому 65 та 63 роки. Для прикладу, наводиться досвід 

Угорщини у які пенсійний вік було підвищено із 62 до 65 років, Португалії 

– із 65 до 66 років, Словенія з 58 до 60 або 65 років в залежності від 

тривалості сплати внесків. Бельгія, Іспанія, Канада, Німеччина, 

Нідерланди, Австралія взяли на себе обов’язок поступово підвищити 

пенсійний вік до 67 років [367, с. 1]. Раніше нами відзначалось, що такий 

шлях є неприйнятним для України. Наприклад, із 100 тис. осіб віком 20–64 

роки у 2013 році не доживали до 65 років 39,7 % чоловіків в Україні [350, 

с. 57]. Тобто, при підвищенні пенсійного віку для чоловіків в Україні до 65 

років, близько 40% не дожили б до нього. Для порівняння, такий відсоток 

у Польщі становить 25,2 %, а у Швеції - 10,5 % [350, с. 57]. Іншими 

словами передчасна смертність чоловіків Україні є а чотири рази вищі, ніж 

у Швеції та в півтора рази вищою, ніж у Польщі. За таких умов 

підвищення пенсійного віку в Україні є неприйнятним, адже як наслідок, 

значна частина із них не доживатиме до пенсійного віку.  

Щодо наступної тенденції, скорочення витрат на утримання 

пенсіонерів, К.В. Павлюк звертає увагу на те, що  Бельгія та Греція 

зупинили індексацію пенсій, а Фінляндія, Швеція, Португалія, 

Словаччина, Німеччина відтепер прив'язують розмір пенсійного 

забезпечення виключно до інфляції, в той час як раніше в даних державах 

індексація прив'язувалася не лише до темпів інфляції, а й до зростання 

зарплат [367, с. 1]. Дана тенденція є характерною і для України ще 

починаючи із запровадження трирівневої системи у зв’язку із прийняттям 

Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» 
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від 09.07.2003 № 1058-IV [50]. Метою трирівневої системи є зменшення 

навантаження на державу, адже значна частина бюджету Пенсійного 

фонду України на сьогодні покривається за рахунок Державного бюджету 

України. Враховуючи, що у майбутньому співвідношення пенсіонерів та 

працездатних громадян зміниться ще радикальніше, держава вже сьогодні 

має приймати заходи, у тому числі й нормативно-правові, для того, щоб 

бути готовою до таких змін. Одним із них є довгоочікуване запровадження 

накопичувальної системи пенсійного страхування з 1 січня 2019 року із 

набуттям чинності відповідного положення Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 

03.10.2017 № 2148-VIII [148]. Спрогнозуємо, що в подальшому держава 

також намагатиметься зменшувати пенсійне навантаження на Державний 

бюджет України. 

Тенденцію посилення умов для дострокового виходу на пенсію К.В. 

Павлюк пояснює тим, що в Португалії в принципі не передбачено випадків 

для раннього виходу на пенсію, у Польщі кількість осіб, які мають право 

на ранній вихід на пенсію, за останні 8 років було зменшено в 2 рази, а в 

Іспанії в разі дострокового виходу на пенсію її розмір зменшується на 7 % 

за кожний рік [367, с. 2]. В Україні дана тенденція має дещо інший вигляд. 

Як нами було встановлено раніше у даній роботі, останніми роками 

законодавець активно скорочує перелік сфер, для яких є притаманним 

спеціальне пенсійне забезпечення. Зокрема, спеціальне пенсійне 

забезпечення більше не характерне для сфер, на проблематику яких 

переважно вказували вітчизняні вчені – державні службовці, народні 

депутати, судді тощо. На нашу думку, посилення умов для дострокового 

виходу на пенсію є логічним продовженням для актуальної на сьогодні в 

Україні тенденції, адже дійсно, на сьогодні для пенсійного забезпечення 

нашої держави характерна наявність великої кількості сфер, у яких 

працюючі особи мають право на ранній вихід на пенсію - підземні роботи, 
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роботи з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, 

трактористи-машиністи, безпосередньо зайняті у виробництві 

сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, інших 

підприємствах сільського господарства, жінки, які працюють доярками 

(операторами машинного доїння), свинарками-операторами в колгоспах, 

радгоспах, інших підприємствах сільського господарства, жінки, зайняті 

протягом повного сезону на вирощуванні, збиранні та післязбиральній 

обробці тютюну тощо [36]. Якщо існуюча в Україні тенденція 

продовжиться, то наступним її етапом має стати поступове зменшення і 

повна ліквідація випадків для раннього виходу на пенсію. 

Тенденція, згідно із якою солідарний принцип пенсійного 

забезпечення залишається основою для пенсійних систем, але разом з тим 

продовжує розвиватися накопичувальна пенсійна система та індивідуальні 

накопичувальні плани є характерною не лише для зарубіжних держав, але 

й для України. К.В. Павлюк звернула увагу на те, що у багатьох країнах 

світу сьогодні відбувається розвиток накопичувальної пенсійної системи, 

яка вже стала обов'язковою для роботодавців у таких країнах, як 

Нідерланди, Великобританія, Швеція, Туреччина, Сінгапур тощо, а також 

індивідуальних накопичувальних планів, які стали обов'язковими в Чилі та 

Мексиці. Для цілей просування накопичувальних програм, зокрема, 

використовуються такі методи стимулювання, як податкові пільги, 

автопідписка з можливістю «відписатися» тощо [367, с. 2]. Така ж 

тенденція є характерною і для України. По-перше, в Україні діє аналогічна 

до наведених трирівнева система пенсійного забезпечення: перший рівень 

– солідарна система пенсійного страхування, що базується на засадах 

солідарності і субсидування та здійснення виплати пенсій і надання 

соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду; другий рівень – 

накопичувальна система пенсійного страхування, заснована на засадах 

накопичення коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді або у 
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відповідних недержавних пенсійних фондах – суб’єктах другого рівня 

системи пенсійного забезпечення та здійснення фінансування витрат на 

оплату договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат; 

третій рівень – система недержавного пенсійного забезпечення, яка 

полягає у добровільній участі громадян, роботодавців та їх об’єднань в 

формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами 

пенсійних виплат на умовах та в порядку, передбачених законодавством 

про недержавне пенсійне забезпечення  [50]. По-друге, Україна 

використовує схожі методи для просування накопичувальних програм. 

Наприклад, згідно зі статтею 2 Закону України «Про загальнообов'язкове 

державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058 [50], 

накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного 

страхування становить систему загальнообов'язкового державного 

пенсійного страхування. Відзначимо, що на нашу думку, дана тенденція є 

ключовою тенденцією розвитку правового регулювання пенсійного 

забезпечення в Україні. 

Остання тенденція, виділена К.В. Павлюк - деякі країни збільшують 

ставки страхових відрахувань [367, с. 2]. В Україні має місце зворотний 

процес. На сьогодні ставка Єдиного соціального внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування становить 22% від 

суми нарахування заробітної плати [52], а для порівняння у 2014 році вона 

становила 34,7% від суми нарахування заробітної плати, тобто дійсно була 

значно більшою [52]. Як відзначалось нами раніше у даній роботі, такі 

міри були прийняті передусім із метою детінізації заробітних плат в 

державі. Враховуючи, що кінцева ціль даної реформи все ще так і не 

досягнута, вбачаємо дещо сумнівною вірогідність подальшого збільшення 

ставки страхових відрахувань, адже це ускладнить і без того непросту 

ситуацію. Тож, для Україна навпаки є характерною тенденція зменшення 

ставки страхових відрахувань. 
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М.М. Шумило звертає увагу на загальносвітову тенденцію, яка 

водночас є характерною і для України - відхід від концепції 

патерналістичної соціальної держави, згідно з якою основний тягар із 

соціального захисту лежить на державі, і перехід до більш широкого 

застосування і розширення методів реалізації соціальної політики, 

спрямованих на запобігання соціальним ризикам [363, с. 79]. За такої 

тенденції, поступово відбувається перехід до такої системи, за якої 

наявність та розмір соціальних виплат залежать від активної трудової 

діяльності громадян та участі в соціальному страхуванні. Тобто, кожна 

особа самостійно має здійснювати все можливе для забезпечення свого 

життєвого рівня сьогодні і в майбутньому. За таких умов відбувається 

перетворення ролі держави із забезпечувача населення пенсіями, на роль 

гаранта, регулятора та організатора функціонування пенсійної системи. В 

Україні це знаходить своє підтвердження зокрема в запровадженні 

трирівневої системи пенсійного забезпечення, та передачі одного із рівнів 

недержавним суб’єктам. Також привертає увагу зменшення сфер 

спеціального пенсійного забезпечення, яке безумовно також є свідченням 

зміни ролі держави в забезпеченні різних категорій населення. 

Таким чином, дослідження наукової літератури засвідчило 

актуальність наступних тенденцій розвитку правового регулювання 

пенсійного забезпечення: 

1) тенденція збільшення навантаження на працездатне населення 

через поступове старіння населення;  

2) тенденція досконалішого впровадження трирівневої пенсійної 

системи; 

3) тенденція кодифікації пенсійного законодавства шляхом 

прийняття Пенсійного кодексу України; 

4) тенденція скорочення витрат держави на утримання пенсіонерів; 
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5) тенденція зменшення кількості сфер, для яких притаманне 

спеціальне пенсійне забезпечення; 

6) тенденція полегшення страхового навантаження на роботодавців; 

7) тенденція перетворення ролі держави із забезпечувача населення 

пенсіями, на роль гаранта, регулятора та організатора функціонування 

пенсійної системи. 

Тенденція збільшення навантаження на працездатне населення через 

поступове старіння населення полягає у тому, що в Україні 

співвідношення працездатного та непрацездатного населення змінюється в 

сторону останнього. Враховуючи, що на сьогодні в Україні повноцінно 

працює лише солідарна система загальнообов'язкового державного 

пенсійного страхування, основний тягар навантаження щодо формування 

бюджету Пенсійного фонду України лягає на меншу частину населення 

держави, а також на Державний бюджет України. Тому, очевидно, що 

подальші зміни до пенсійного законодавства будуть спрямовані на 

зменшення навантаження на працездатне населення та на Державний 

бюджет України. 

Тенденція досконалішого впровадження трирівневої пенсійної 

системи по суті реалізовується сьогодні. Так, одним із проявів даного 

напряму є  запровадження накопичувальної системи пенсійного 

страхування із 1 січня 2019 року з набуттям чинності відповідного 

положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 № 2148-VIII [148]. 

Також передбачається подальший розвиток даної системи, а також системи 

недержавного пенсійного забезпечення, оскільки в держави відсутні 

можливості й надалі здійснювати підтримку бюджету Пенсійного фонду 

України у тих самих обсягах, в яких вона здійснюється сьогодні. 

Тенденція кодифікації пенсійного законодавства шляхом прийняття 

Пенсійного кодексу України по суті є доволі оптимістичним прогнозом. 
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По-перше, про існування такої тенденції свідчить проект Пенсійного 

кодексу України № 4290а від 16.07.2014 [365]. По-друге, чимало 

вітчизняних науковців наголошують на тому, що прийняття Пенсійного 

кодексу України  вирішить більшість із існуючих проблем правового 

регулювання пенсійного забезпечення. По-третє, однією із основних 

проблем правового регулювання пенсійного забезпечення є складність та 

заплутаність пенсійного законодавства. Тому, на нашу думку, вітчизняний 

законодавець ще повернеться до питання прийняття Пенсійного кодексу 

України. 

Тенденція скорочення витрат держави на утримання пенсіонерів 

мала місце в Україні протягом останніх декількох років. Так, дефіцит 

бюджету Пенсійного фонду України становив у 2015 році 31,8 мільярдів 

гривень, у 2016 році – 85,6 мільярдів гривень, у 2017 році – 56,1 мільярдів 

гривень. У 2018 році дефіцит бюджету Пенсійного фонду згідно із 

затвердженим бюджетом Пенсійного фонду на 2018 рік становив 21,4 

мільярдів гривень [348]. Тобто, ці цифри свідчать про те, що дійсно 

витрати держави на утримання пенсіонерів поступово скорочувались, і з 

часом дефіцит бюджету Пенсійного фонду України міг зникнути взагалі. 

Втім, в Законі України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 

23.11.2018 № 2629-VIII [349] до Державного бюджету України на 2019 рік 

закладена сума в 166,5 мільярдів гривень. Тобто, значно більше, ніж було 

до того. Разом із тим, довгоочікуване запровадження накопичувальної 

системи пенсійного страхування із 1 січня 2019 року свідчить про те, що 

законодавець намагається скоротити втрати на утримання пенсіонерів. 

Тому, зробимо припущення, що тенденція скорочення витрат держави на 

утримання пенсіонерів у майбутньому продовжиться. 

Тенденцію зменшення кількості сфер, для яких притаманне 

спеціальне пенсійне забезпечення ми вже відзначали в даній роботі. 

Зокрема, раніше у низці спеціальних нормативно-правових актів 
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встановлювались особливі порядки пенсійного забезпечення щодо низки 

категорій працівників. У багатьох випадках спеціальне пенсійне 

забезпечення до цих пір має місце – свідченням цього зокрема є положення 

Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 

служби, та деяких інших осіб» від 09.04.1992 № 2262-XII [184] та стаття 13 

Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-XII 

[36]. Разом із тим, у низці сфер спеціальне пенсійне забезпечення було 

скасоване. Наприклад, згідно із пунктом 12 статті 20 Закону України «Про 

статус народного депутата України» від 17.11.1992 № 2790-XII [270], 

пенсійне забезпечення народних депутатів здійснюється відповідно до 

Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» 

від 09.07.2003 № 1058-IV [50]. Аналогічна норма встановлена в статті 90 

Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [185], 

нормах Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 

року № 1402-VIІI [165], Законі України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» від 26.11.2015 № 848-VIII [186] та інших нормативно-правових 

актах. Також існує висока ймовірність того, що така політика держави 

продовжиться і в майбутньому. А отже, у нас дійсно є підстави 

стверджувати про існування даної тенденції. 

Тенденція полегшення страхового навантаження на роботодавців 

знаходить своє підтвердження у раніше наведеному нами в даній роботі 

прикладі - на сьогодні ставка Єдиного соціального внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування становить 22% від 

суми нарахування заробітної плати, а в 2014 році вона становила 34,7% від 

суми нарахування заробітної плати [52]. Не виключено, що в майбутньому, 

за умови розвитку накопичувальної системи пенсійного страхування та 

недержавного пенсійного забезпечення дана тенденція продовжиться. 

Тенденція перетворення ролі держави із забезпечувача населення 

пенсіями, на роль гаранта, регулятора та організатора функціонування 
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пенсійної системи по суті окреслює в своєму змісті більшість із виділених 

нами тенденцій. Вона полягає у тому, що всі подальші зміни до пенсійного 

законодавства України будуть здійснені із метою зменшення ролі держави 

у пенсійному забезпеченню населення. Поступово здійснюється звуження 

функцій держави, та залучення до пенсійної системи недержавних 

елементів для того, щоб розвантажити і без того проблемний Державний 

бюджет України.  

 
 

Висновки до Розділу 5 
 

1. До загальних проблем правового регулювання пенсійного 

забезпечення віднесемо наступні: 

1) розгалуженість системи пенсійного законодавства, що ускладнює 

розуміння пенсійної системи для пересічних громадян (М.М. Шумило 

надав назву даному явищу «інфляції пенсійного законодавства»); 

2) надання переваг у пенсійному забезпеченні окремим категоріям 

громадян (існування спеціального пенсійного забезпечення); 

3) прив’язка розміру пенсії за віком до рівня прожиткового мінімуму, 

що не узгоджується із зростанням заробітної плати, реальними 

фінансовими можливостями Пенсійного фонду та страховими внесками 

впродовж трудової діяльності. 

2. Проблемами  функціонування окремих рівнів системи пенсійного 

забезпечення, зокрема накопичувальної системи загальнообов'язкового 

державного пенсійного страхування та недержавного пенсійного 

забезпечення є: 

1) гальмування введення в експлуатацію другого рівня пенсійної 

системи, що, у свою чергу стримувало функціонування належним чином 

недержавних пенсійних фондів; 

2) погано розвинута система недержавного пенсійного забезпечення. 
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3. До тенденцій розвитку правового регулювання пенсійного 

забезпечення належать наступні: 

1) тенденція збільшення навантаження на працездатне населення 

через поступове старіння населення;  

2) тенденція досконалішого впровадження трирівневої пенсійної 

системи; 

3) тенденція кодифікації пенсійного законодавства шляхом 

прийняття Пенсійного кодексу України; 

4) тенденція скорочення витрат держави на утримання пенсіонерів; 

5) тенденція зменшення кількості сфер, для яких притаманне 

спеціальне пенсійне забезпечення; 

6) тенденція полегшення страхового навантаження на роботодавців; 

7) тенденція перетворення ролі держави із забезпечувача населення 

пенсіями, на роль гаранта, регулятора та організатора функціонування 

пенсійної системи. 
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ВИСНОВКИ 

 
У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне 

узагальнення й нове вирішення наукової проблеми, яке полягало в тому, 

щоб на підставі аналізу чинного національного законодавства та 

здобутків у правовій доктрині розкрити проблеми правового 

регулювання пенсійного забезпечення, а також розробити пропозиції 

щодо їх вирішення. За результатами дослідження сформульовано 

нижченаведені основні висновки. 

1. Особливостями етапу розвитку правового регулювання пенсійного 

забезпечення на українських землях у складі СРСР (1917-1991 рр.) є 

наступні: 1) усі ресурси та повноваження було централізовано та жорстко 

регламентовано; 2) на початкових порах основна увага законодавця 

приділялась максимальному охопленню пенсійним забезпеченням 

різноманітних категорій громадян; 3) було встановлено пенсійний вік; 4) 

нормативно-правове регулювання пенсійного забезпечення здійснювалось 

як в законодавчому, так і в підзаконному порядку; 5) з часом було 

проголошено право всіх громадян на матеріальне забезпечення в старості, 

в разі хвороби чи втрати працездатності, а пенсійне забезпечення стало 

загальним для робітників і службовців; 6) держава набула функцій 

регулятора даної сфери, здійснюючи контроль та управління пенсійного 

забезпечення; 7) держава централізувала свої функції у сфері пенсійного 

забезпечення населення шляхом створення органів, компетентних 

реалізовувати політику у даній сфері, а джерелом фінансування пенсій став 

Пенсійний фонд, який формувався за рахунок коштів, що відраховувалися 

підприємствами і організаціями, а також страхових внесків громадян; 8) 

було встановлено надбавки до пенсії за роботу після досягнення 

пенсійного віку; 9) була створена єдина всеохоплююча система пенсійного 

забезпечення, яка характеризувалась поєднанням принципів соціального 
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страхування і соціальної допомоги, а пенсійна система була остаточно 

відокремлена від держбюджету. 

Етап незалежної України генезису правового регулювання 

пенсійного забезпечення характеризується наступними особливостями: 1) 

ухвалено низку законодавчих актів із метою формування власного 

вітчизняного інституту пенсійного забезпечення; 2) розвиток даного 

інституту відбувався в умовах економічної кризи в державі, та відсутності 

коштів для належного пенсійного забезпечення громадян; 3) роль держави 

змінилась - хоча окремі інститути були їй підконтрольними, проте їх 

управління внаслідок реформ стало децентралізованим; 4) стимульовано 

перехід з неформального і тіньового сектора економіки до легального 

сектора; 5) перерозподілено фінансову відповідальність за соціальне 

забезпечення між державою, працівниками та роботодавцями; 6) подальші 

зміни пов’язуються із новим етапом пенсійної реформи. 

2. Основні етапи розвитку спеціального пенсійного забезпечення: 1) 

спеціальне пенсійне забезпечення за часів Київської Русі (ІХ-Х століття) – 

зародження прототипу сьогоднішніх виплат через втрату годувальника; 2) 

спеціальне пенсійне забезпечення в часи перебування України під впливом 

Російської імперії (ХVIII-ХХ століття) – розповсюдження норм Російської 

імперії в аспекті здійснення спеціального пенсійного забезпечення на 

територію України, що була підвладна їй; 3) спеціальне пенсійне 

забезпечення в часи перебування України під впливом Австро-Угорської 

імперії (ХІХ-ХХ століття) – та частина території України, що відносилася 

до Австро-Угорської імперії, зазнає тотального повторення норм у сфері 

спеціального пенсійного забезпечення; 4) спеціальне пенсійне 

забезпечення в часи перебування України в складі СРСР (1919-1991 рр.) – 

абсолютний вплив правової системи СРСР на УРСР; 5) спеціальне 

пенсійне забезпечення за часів незалежності України (1991-понині) – 

специфіка сучасного стану спеціального пенсійного забезпечення 
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характеризується його самостійністю, однак недосконалістю у зв’язку з 

певною сукупністю чинників, найважливішим з яких є відсутність 

систематизованого законодавства. 

3. Система пенсійного забезпечення – це сукупність правових, 

економічних, організаційних, соціальних інститутів та норм права, які 

мають складну та чітку ієрархічну структуру, що характеризується 

імперативним методом підпорядкування, має на меті надання 

матеріального забезпечення певним категоріям населення у випадку 

настання соціальних випадків, перелік яких затверджений законодавством, 

наділена адміністратором коштів і здійснює виплати з джерел їх 

формування. Її елементом є пенсійне забезпечення, мета якого полягає в 

реалізації правоздатною особою права на той чи інший вид пенсії, виплати. 

Основними ознаками пенсії є: 1) регулярність; 2) нормативність; 3) 

соціально-аліментарне призначення; 4) грошова форма вираження; 5) 

призначається за певних умов. 

4. Принцип цільового та ефективного використання коштів 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування полягає в 

раціональній реалізації програмно-цільового методу і здійсненні лише на 

цілі, передбачені нормами права. Учасники системи пенсійного 

забезпечення повинні прагнути досягати цілі, заплановані на основі 

розвитку економіки, і забезпечувати якісне надання соціальних послуг, 

гарантованих державою, та отримувати максимальні результати при 

використанні коштів пенсійного забезпечення. Ефективне використання 

коштів має свій вияв в отриманні максимальних благ від наявних ресурсів. 

Принцип відповідальності суб’єктів системи загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування за порушення норм Закону, а також за 

невиконання або неналежне виконання покладених на них обов’язків є 

втіленням загальноправового принципу юридичної відповідальності, який 

побудовано на суворому дотриманні всіма суб’єктами даних відносин 
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вимог закону, усвідомленні значимості настання наслідків за неналежну 

поведінку, прояви порушень, а також можливості нести відповідальність за 

свої діяння, яка передбачена законодавством України і включає всі види 

юридичної відповідальності. 

Гарантіями правового регулювання пенсійного забезпечення є такі: 

1) гарантія права на пенсійні виплати; 2) гарантія встановлення пенсійного 

віку; 3) гарантія зарахування страхового стажу; 4) гарантія належного 

юридичного захисту у випадку порушення основоположних прав. 

5. Запропоновано таку класифікацію видів систем пенсійного 

страхування:  

1) за способом фінансування: солідарні, накопичувальні та змішані;  

Солідарні системи пенсійного оподаткування побудовані на основі 

принципів солідарності і накопичення, страхові платежі сплачуються до 

централізованого фонду та одразу спрямовуються на виплату пенсій 

пенсіонерам. Страхові внески в солідарній системі пенсійного страхування 

обліковуються в системі персоніфіковано обліку і їх розмір враховується 

при призначенні пенсій, проте вони не є власністю застрахованої особи. В 

накопичувальній системі пенсійного страхування страхові внески, що 

сплачуються до накопичувальних фондів є безпосередньою власністю 

застрахованої особи і обліковуються на її персональному рахунку. 

Акумульовані кошти інвестуються, а дохід від отриманих інвестицій 

спрямовується на покриття інфляції, витрат по адмініструванню фонду та 

на збільшення страхових виплат. Змішана система пенсійного страхування 

побудована одночасно на принципах солідарності та накопичення, а тому 

особа частково отримує пенсійну виплату із солідарної системи пенсійного 

страхування і частково від заощаджених коштів в системі 

накопичувального пенсійного страхування. 

2) за суб’єктним складом або за формою участі: державні, 

недержавні, змішані; 
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У державних системах пенсійного страхування питанням акумуляції 

та розподілу коштів займається спеціально створений орган із відповідною 

компетенцією. Страхові внески сплачуються у спеціальний фонд, дефіцит 

якого потривається державою. Недержавні системи пенсійного 

страхування побудовані на приватних засадах, тобто кошти перебувають в 

управлінні суб’єктів приватного сектору. Участь в системі недержавного 

пенсійного страхування базується на договірних засадах. Проте держава 

здійснює жорсткий контроль та ліцензування діяльності таких суб’єктів. 

Змішана система містить елементи як державного, так і недержавного 

пенсійного страхування. 

3) за формою участі: обов’язкові, добровільні, змішані;  

Обов’язковій системі пенсійного страхування притаманна 

відповідальність за недотримання обов’язку із сплати страхових внесків, а 

обов’язок участі в такій системі передбачений у нормативно-правових 

актах країни. Участь і системі добровільного пенсійного страхування 

базується на договірних засадах і залежить від волевиявлення конкретної 

особи. Відповідальність за не участь у системі добровільного пенсійного 

страхування не передбачена. Змішана система пенсійного страхування 

передбачає обов’язкову участь особи в системі пенсійного страхування 

задля забезпечення мінімальних пенсійних виплат, а можливість 

отримання додаткових пенсійних виплат від участі в системі 

добровільного пенсійного страхування залежить від бажання особи. 

4) за організаційно-правовими формами: виробничі, професійні, 

індивідуальні;  

У виробничій системі пенсійного страхування роботодавець сплачує 

частину страхових внесків на користь своїх працівників до спеціально 

створеного фонду, який в подальшому інвестує залучені кошти, в тому 

числі в акції самого підприємства на базі якого створено такий страховий 

фонд. Взяти участь в системі професійного пенсійного страхування 
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можуть особи об’єднані за професійною ознакою, тобто асоціація 

працівників конкретної професії може створити спеціальний пенсійний 

фонд для забезпечення додаткових пенсійних виплат. В індивідуальній 

системі пенсійного страхування особа самостійно обирає страховика і на 

підставі укладеного договору реалізує своє право на пенсійне 

забезпечення. 

5) за кількістю учасників: індивідуальні, колективні;  

Особа може взяти участь в системі індивідуального пенсійного 

забезпечення шляхом укладення договору із відповідною страховою 

організацією. В той же час, з метою забезпечення додатковими пенсійними 

виплатами своїх працівників, конкретне підприємство може укласти 

відповідний договір із страховою організацією. 

6) за підставою виникнення: на підставі закону, на підставі договору;  

Право на участь в добровільній системі пенсійного страхування 

може бути реалізовано шляхом укладення договору із відповідною 

страховою організацією, а в системі пенсійного страхування, яка виникає 

на підставі закону, участь в такій системі є обов’язком і не залежить від 

волевиявлення особи.  

7) за кількістю рівнів: однорівневі, багаторівневі;  

Однорівнева система пенсійного страхування побудована лише на 

одній із вище описаних систем, зокрема особа може бути застрахована в 

системі державного пенсійного страхування або взяти участь в лише в 

накопичувальній системі пенсійного страхування. Багаторівнева система 

передбачає страхування особи в декількох системах пенсійного 

страхування паралельно. 

8) за складовими елементами пенсійних виплат: базові, додаткові;  

Базова пенсія спрямована на отримання особою мінімальної 

страхової виплати, яка надає особі можливість забезпечити базові життєві 

потреби. Такий вид пенсійних виплат виплачується переважно в системі 
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державного пенсійного страхування. Додаткова отримується шляхом 

участі особи в накопичувальній системі пенсійного страхування і є 

додатковою по відношенню до основної пенсійної виплати.  

9) за територією дії: загальнодержавні, локальні. 

Загальнодержавна система пенсійного страхування діє на території всієї 

країни, а адмініструванням пенсійних фондів займається спеціально 

створений орган державної влади. Система локального пенсійного 

забезпечення може бути створена в межах конкретно визначеної 

територіальної одиниці (наприклад, федеративної землі). 

6. Виділено наступні особливості спеціального пенсійного 

забезпечення як правового явища: 1) регулярність спеціальних пенсій 

(процес виплат є регулярним); 2) систематичність спеціального пенсійного 

забезпечення (спеціальні пенсії мають систематичний характер, тобто вони 

є постійними); 3) періодичність спеціальних виплат; 4) чітко визначені 

категорії осіб, які можуть бути суб’єктами спеціального пенсійного 

забезпечення. В деяких визначеннях слово «особи» вжито без уточнення 

щодо спеціальних груп суб’єктів. З нашої точки зору, потрібно 

акцентувати увагу саме на тому, що суб’єктами спеціальних пенсій 

виступають не всі громадяни України, коло таких суб’єктів є вичерпним і 

воно передбачається спеціальними законами; 5) зовні спеціальне пенсійне 

забезпечення виражається у грошовій формі, проте може мати дещо інший 

вияв, наприклад, у наданні певних послуг; 6) спеціальні пенсії, як і будь які 

інші, мають індивідуальний характер, тобто їх отримує одна особа, яка 

відповідно до закону має на це право; 7) грошові кошти виділяються із 

спеціально створених фондів (Пенсійного фонду України), Державного 

бюджету чи з обох зазначених джерел – при змішаній системі; 8) розмір 

спеціальної пенсії встановлюється для кожної особи в індивідуальному 

порядку; 9) спеціальні пенсії виплачуються за умови досягнення 

пенсійного віку, набуття відповідного трудового стажу. 
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7. Обґрунтовано, що завдання принципів матеріального та 

побутового забезпечення окремих категорій громадян на пенсії 

(спеціального пенсійного забезпечення): 1) покликані забезпечувати 

нормальне функціонування системи пенсійного забезпечення як в цілому, 

так і в конкретному її прояві – спеціальному пенсійному забезпеченні; 2) 

матеріальне та соціально-побутове забезпечення громадян окремої 

категорії в разі непрацездатності, незалежно від віку, але зважаючи на 

професійні заслуги; 3) забезпечення прозорості здійснення пенсійного 

забезпечення окремих категорій громадян; 4) поширюють загальноправові 

принципи в сфері спеціального пенсійного забезпечення; 5) підтримка 

соціальної справедливості в даній сфері; 6) допомагають в забезпеченні 

виконання вимог спеціального пенсійного законодавства; 7) забезпечують 

правильну і законну функціональну діяльність основного органу, що 

здійснює як загальне пенсійне забезпечення, так і спеціальне – Пенсійного 

фонду України; 8) визначають систему спеціального пенсійного 

забезпечення як підвид соціального забезпечення населення; 9) визначають 

спектр прийомів та засобів законодавчої техніки, які використовують при 

побудові так званих «соціальних» норм в спеціальному пенсійному 

законодавстві; 10) дають уявлення про метод підгалузі – спеціального 

пенсійного забезпечення окремих категорій громадян; 11) обумовлюють 

системний відбір ознак та рис, притаманних спеціальним пенсіям та іншим 

виплатам. 

8. Форма спеціального пенсійного забезпечення працівників – це 

законодавчо встановлений спосіб організації уповноважених суб’єктів 

пенсійних правовідносин щодо спеціального порядку щомісячного 

отримання окремими категоріями осіб спеціальних пенсій. 

Ознаками форм спеціального пенсійного забезпечення є: 1) наявність 

спеціального законодавства; 2) обов’язковість їх надання зі сторони 

держави; 3) наявність законодавчо визначених юридичних фактів, як 
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підстав виникнення відповідних правовідносин; 4) фінансування з різних 

фондів та бюджетів, залежно від форми відповідного забезпечення; 5) 

наявність визначеного законом спеціального трудового стажу на окремих 

роботах або посадах. 

9. Систему форм спеціального пенсійного забезпечення становлять 

наступні:  

1) форма пенсійного забезпечення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи;  

2) форма пенсійного забезпечення шахтарів;  

3) форма пенсійного забезпечення працівників авіації і льотно-

випробного складу;  

4) працівників водного транспорту;  

5) працівників залізничного транспорту;  

6) військовослужбовців. 

Донедавна до форм спеціального пенсійного забезпечення 

відносились: 1) форма пенсійного забезпечення державних службовців; 2) 

форма пенсійного забезпечення народних депутатів; 3) форма пенсійного 

забезпечення працівників прокуратури; 4) форма пенсійного забезпечення 

суддів. 

10. Недержавне пенсійне забезпечення – це третій рівень системи 

пенсійного забезпечення в Україні, який являє собою добровільне 

накопичення грошового пенсійного забезпечення учасникам трудових 

відносин протягом трудової діяльності за участі недержавних пенсійних 

фондів, страхових організацій, банків та/або страхових організацій, що 

дозволяє отримувати його учасникам додаткові до загальнообов'язкового 

державного пенсійного страхування пенсійні виплати. 

11. Виділено наступні особливості недержавного пенсійного 

забезпечення, які водночас надають можливість розрізняти його із іншими 

видами пенсійного забезпечення, а також розкривають його специфіку: 
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1) воно є складовою накопичувального пенсійного забезпечення; 

2) недержавне пенсійне забезпечення являє собою додаткове 

накопичення грошового пенсійного забезпечення протягом трудової 

діяльності. 

3) недержавне пенсійне забезпечення характеризується 

добровільною участю його учасників; 

4) участь у системі недержавного пенсійного забезпечення не 

виключає можливість участі в загальнообов'язковому державному 

пенсійному страхуванні; 

5) недержавне пенсійне забезпечення здійснюється недержавними 

пенсійними фондами, страховими організаціями, банками, та/або 

страховими організаціями за договорами страхування довічної пенсії. 

12. Найбільш фундаментальний доктринальний підхід охоплюють 

наступні критерії поділу недержавних пенсійних фондів на види: 

1) за правовою природою: 

- відкритий пенсійний фонд - недержавний пенсійний фонд, 

учасниками якого можуть бути будь-які фізичні особи незалежно від місця 

та характеру їх роботи;  

- корпоративний пенсійний фонд - недержавний пенсійний фонд, 

засновником якого є юридична особа-роботодавець або декілька 

юридичних осіб-роботодавців та до якого можуть приєднуватися 

роботодавці-платники; 

- професійний пенсійний фонд - пенсійний фонд, засновником 

(засновниками) якого можуть бути організації роботодавців, їх об'єднання, 

об'єднання громадян, професійні спілки, їх об'єднання або фізичні особи, 

пов'язані за родом їх професійної діяльності (занять), визначеної у статуті 

фонду; учасниками такого фонду можуть бути виключно фізичні особи, 

пов'язані за родом їх професійної діяльності (занять), визначеної у статуті 

фонду, а також фізичні особи, які є працівниками організацій 
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роботодавців, їх об'єднань, членами або працівниками професійних спілок, 

їх об'єднань, які створили такий фонд. 

2) за структурою управління: 

- однорівневі недержавні пенсійні фонди – у яких, управління 

діяльністю фонду здійснюється без делегування повноважень іншим 

установам; 

- дворівневі недержавні пенсійні фонди – у яких управлінські 

повноваження передаються радою фонду адміністраторові, банку-

зберігачеві чи компанії з управління активами; 

3) за доступністю участі у фонді: 

- відкриті недержавні пенсійні фонди – їх учасниками можуть стати 

всі бажаючі; 

- закриті недержавні пенсійні фонди – перелік учасників 

визначається засновниками фонду; 

- недержавні пенсійні фонди із обмеженим доступом громадян до 

участі – фонди, участь у яких обмежена працівниками певного 

підприємства (корпоративні), професії (професійні), галузі економіки 

(галузеві) або громадянами, що проживають у межах певної території 

(територіальні). 

13. До загальних проблем правового регулювання пенсійного 

забезпечення віднесено наступні: 

1) розгалуженість системи пенсійного законодавства, що ускладнює 

розуміння пенсійної системи для пересічних громадян; 

2) надання переваг у пенсійному забезпеченні окремим категоріям 

громадян (існування спеціального пенсійного забезпечення); 

3) прив’язка розміру пенсії за віком до рівня прожиткового мінімуму, 

що не узгоджується із зростанням заробітної плати, реальними 

фінансовими можливостями Пенсійного фонду та страховими внесками 

впродовж трудової діяльності. 
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14. Вирішення проблеми надання переваг у пенсійному забезпеченні 

окремим категоріям громадян можливо вирішити двома шляхами: 

1. Шляхом прийняття спеціального нормативно-правового акту, який 

або чітко диференціює та обґрунтує відмінності у пенсійному забезпеченні 

різних категорій осіб, або ж встановить однакові стандарти для усього 

працюючого населення.  

Вбачається два можливих шляхи реалізації запропонованого: 1) 

прийняття Закону України «Про спеціальне пенсійне забезпечення»; 2) 

прийняття Пенсійного кодексу України. У першому випадку, даний 

нормативно-правовий акт має об’єднати у своєму змісті правове 

регулювання виходу на пенсію різних категорій осіб; розміри, порядок 

нарахування та виплат пенсійного забезпечення. В свою чергу, в проекті 

Пенсійного кодексу України № 4290а від 16.07.2014 розділ IV присвячено 

саме особливостям пенсійного забезпечення деяких категорій осіб, і на 

нашу думку здійснено цілком прийнятно. Вибір такого шляху вирішення 

проблеми надання переваг у пенсійному забезпеченні окремим категоріям 

громадян дозволить по-перше, зробити механізм виплат спеціальних 

пенсій більш прозорим; по-друге, спростить законодавцю процедури 

подальшого зменшення кількості сфер, у яких застосовується спеціальне 

пенсійне забезпечення; по-третє, дозволить більш обґрунтовано обрати 

сфери, в яких спеціальне пенсійне забезпечення є дійсно необхідним. 

2. Шляхом зрівняння усіх громадян у правах на пенсійне 

забезпечення, залишивши єдиним критерієм щодо визначення її розміру – 

розмір заробітної плати, що отримувала особа під час своєї трудової 

діяльності. 

15. Тенденція збільшення навантаження на працездатне населення 

через поступове старіння населення полягає у тому, що в Україні 

співвідношення працездатного та непрацездатного населення змінюється в 

сторону останнього. Враховуючи, що на сьогодні в Україні повноцінно 
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працює лише солідарна система загальнообов'язкового державного 

пенсійного страхування, основний тягар навантаження щодо формування 

бюджету Пенсійного фонду України лягає на меншу частину населення 

держави, а також на Державний бюджет України. Тому, очевидно, що 

подальші зміни до пенсійного законодавства будуть спрямовані на 

зменшення навантаження на працездатне населення та на Державний 

бюджет України. 

Тенденція досконалішого впровадження трирівневої пенсійної 

системи по суті реалізовується сьогодні. Так, одним із проявів даного 

напряму є  запровадження накопичувальної системи пенсійного 

страхування із 1 січня 2019 року з набуттям чинності відповідного 

положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017. Також 

передбачається подальший розвиток даної системи, а також системи 

недержавного пенсійного забезпечення, оскільки в держави відсутні 

можливості й надалі здійснювати підтримку бюджету Пенсійного фонду 

України у тих самих обсягах, в яких вона здійснюється сьогодні. 

Тенденція кодифікації пенсійного законодавства шляхом прийняття 

Пенсійного кодексу України по суті є доволі оптимістичним прогнозом. 

По-перше, про існування такої тенденції свідчить проект Пенсійного 

кодексу України № 4290а від 16.07.2014. По-друге, чимало вітчизняних 

науковців наголошують на тому, що прийняття Пенсійного кодексу 

України  вирішить більшість із існуючих проблем правового регулювання 

пенсійного забезпечення. По-третє, однією із основних проблем правового 

регулювання пенсійного забезпечення є складність та заплутаність 

пенсійного законодавства. Тому, на нашу думку, вітчизняний законодавець 

ще повернеться до питання прийняття Пенсійного кодексу України. 

Тенденція скорочення витрат держави на утримання пенсіонерів 

мала місце в Україні протягом останніх декількох років. Втім, в Законі 
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України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 № 

2629-VIII до Державного бюджету України на 2019 рік закладена сума в 

166,5 мільярдів гривень. Тобто, значно більше, ніж було до того. Разом із 

тим, довгоочікуване запровадження накопичувальної системи пенсійного 

страхування із 1 січня 2019 року свідчить про те, що законодавець 

намагається скоротити втрати на утримання пенсіонерів. Тому, зробимо 

припущення, що тенденція скорочення витрат держави на утримання 

пенсіонерів у майбутньому продовжиться. 

Тенденція перетворення ролі держави із забезпечувача населення 

пенсіями, на роль гаранта, регулятора та організатора функціонування 

пенсійної системи по суті окреслює в своєму змісті більшість із виділених 

нами тенденцій. Вона полягає у тому, що всі подальші зміни до пенсійного 

законодавства України будуть здійснені із метою зменшення ролі держави 

у пенсійному забезпеченню населення. Поступово здійснюється звуження 

функцій держави, та залучення до пенсійної системи недержавних 

елементів для того, щоб розвантажити і без того проблемний Державний 

бюджет України. 
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