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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Просування України по шляху системних соціальних 
перетворень, проголошення пенсійної реформи зумовлюють об’єктивні процеси 
пов’язані із реформуванням правового регулювання відносин у сфері пенсійного 
забезпечення. У зв’язку із цим, потребує переосмислення система джерел 
пенсійного права, виходячи із об’єктивної необхідності підвищення ефективності, 
дієвості,прозорості права на пенсійне забезпечення та інших тісно пов’язаних із 
ним прав. 

В умовах проведення в Україні пенсійної реформи, основоположне 
призначення джерел пенсійного права полягає у належному її законодавчому 
забезпеченні, утвердженні чіткої,  узгодженої системи законодавства, урахування 
судової практики у цій сфері. Актуальність порушеної проблематики посилюється 
тим, що за станом на 01.01.2018 р. у Пенсійному фонді України на обліку 
перебувало 11 711,3 тис. пенсіонерів та об’єктивними тенденціями щодо зростання 
чисельності осіб пенсійного віку, необхідності підвищення рівня, якості їх життя. 

Також слід зауважити, утвердження системи джерел пенсійного права 
пов’язано із необхідністю належної імплементації міжнародних (європейських) 
соціальних стандартів, усунення протиріч та неузгодженостей у законодавчому 
регулюванні пенсійного забезпечення, активізації процесу кодифікації пенсійного 
законодавства. Крім того, розвиток системи джерел пенсійного права потребує 
належного наукового осмислення, врахування доктринальних положень права 
соціального забезпечення. 

Науково-теоретичну базу дослідження проблем щодо джерел пенсійного права 
склали праці таких вчених-правників як: В.М. Андріїв, Н.Б. Болотіна, 
С.Я. Вавженчук, В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, С.В. Вишновецька, Т.З. Герасимів, 
Ю.М. Гришина, І.П. Жигалкін, І.В. Зуб, Т.А. Занфірова, М.І. Іншин, С.В. Кобернюк, 
В.Л. Костюк, І.М. Ласько, С.С. Лукаш, А.Р. Мацюк, О.В. Москаленко, 
Н.О. Мельничук, О.М. Обушенко, П.Д. Пилипенко, Є.Ю. Подорожній С.В. Попов, 
С.М. Прилипко, О.І. Процевський, О.П. Сайнецький, С.М. Синчук, Б.І. Сташків, 
О.В. Тищенко, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, С.М. Черноус, М.М. Шумило, 
Л.П. Шумна, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та ін. Доречно підкреслити, що наукові 
праці цих та інших дослідників мають концептуальне значення для розуміння 
правового регулювання пенсійного забезпечення, тенденцій його розвитку. Водночас, 
новітні процеси здійснення комплексної пенсійної реформи, підвищення 
ефективності, прозорості, доступності  права на пенсійне забезпечення, дозволяють 
констатувати важливість активізації досліджень джерел пенсійного права. 

Окремі аспекти зазначеної проблематики розкриваються у дисертаційних 
дослідженнях С.В. Кобернюк «Джерела права соціального забезпечення» (2014), 
І.М. Ласько «Система джерел права соціального забезпечення України» (2015), 
М.М. Шумило «Правовідносини у сфері пенсійного забезпечення в Україні» 
(2016), та ін. Водночас, у більшості із зазначених робіт джерела пенсійного права 
спеціально не досліджувалися. Отже, до цього часу у вітчизняній науці права 
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соціального забезпечення ще не було здійснено спеціального комплексного 
дослідження джерел пенсійного права. 

Таким чином, актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлена 
необхідністю розвитку теорії права соціального забезпечення щодо джерел 
пенсійного права, удосконалення чинного законодавства України з урахуванням 
міжнародних (європейських) соціальних стандартів, а також правозастосовчої 
практики у цій сфері. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 
виконана на кафедрі муніципального права та адміністративно-правових 
дисциплін Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського 
Національного університету «Острозька академія» згідно з кафедральною темою 
«Адміністративний метод правового регулювання у фінансових, адміністративних 
та трудових відносинах», (державний реєстраційний номер 0113U001049). 

Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії сталого 
розвитку «Україна–2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 
року № 5/2015, Стратегії розвитку наукових досліджень Національної академії 
правових наук України на 2016–2020 рр., схваленої постановою загальних зборів 
Національної академії правових наук України від 3 березня 2016 року. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є з’ясування 
сутності, особливостей джерел пенсійного права, їх ролі у правовому регулюванні 
відповідних відносин, законодавчому забезпеченні пенсійної реформи, а також 
внесення пропозицій по вдосконаленню законодавства та правозастосовчої 
практики. 

Для досягнення зазначеної мети у дисертації вирішувалися такі завдання: 
– з’ясувати сутність права на пенсійне забезпечення; 
– розкрити поняття та ознаки джерел пенсійного права; 
– охарактеризувати класифікацію джерел пенсійного права; 
– визначити поняття, ознаки та принципи законодавства як джерел 

пенсійного права; 
– визначити поняття та особливості законів у системі джерел пенсійного 

права; 
– виявити особливості підзаконних нормативно-правових актів як джерел 

пенсійного права; 
– охарактеризувати місце рішень органів судової влади у системі джерел 

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

систему джерел пенсійного права; 
– визначити особливості кодифікації пенсійного законодавства; 
– розробити конкретні пропозиції щодо вдосконалення джерел пенсійного права. 
Об’єктом дослідження є нормативно-правові акти, у тому числі акти 

законодавства, рішення органів судової влади як джерела пенсійного права. 
Предметом дослідження є система джерел пенсійного права України. 
Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження 

є сукупність загальнонаукових та спеціальних методів і прийомів наукового 
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пізнання, використання та застосування яких дало змогу отримати науково 
обґрунтовані висновки. Системний та структурно-функціональний методи 
використано у частині дослідження сутності пенсійного забезпечення, поняття, 
ознак джерел пенсійного права, здійснення їх класифікації (підрозділи 1.1–1.4). 
Методи абстрагування та узагальнення застосовувались у процесі дослідження 
окремих джерел пенсійного права (підрозділи 2.1–2.3). Порівняльно-правовий 
метод було використано для з’ясування напрямів імплементації міжнародних 
соціальних стандартів у систему джерел пенсійного права, впливу рішень 
Європейського суду з прав людини. Загальнонаукові методи аналізу та синтезу 
було використано для визначення особливостей окремих видів джерел пенсійного 
права (підрозділи 3.1, 3.2). Формально-логічний метод став підґрунтям для 
дослідження проблем кодифікації пенсійного законодавства, внесення пропозицій, 
спрямованих на удосконалення правового регулювання пенсійного забезпечення 
(підрозділ 3.2). Метод раціональної критики було застосовано для аналізу окремих 
нормативно-правових актів, проектів законів, виявлено їх переваги, а також 
недоліки (підрозділи 2.1–2.3, 3.2). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 
першим у вітчизняній юридичній науці права соціального забезпечення 
комплексним правовим дослідженням загальнотеоретичної характеристики та 
сучасного стану джерел пенсійного права. У результаті проведеного дослідження 
сформульовано низку наукових положень та висновків: 

уперше: 
– запропоновано, що законодавче забезпечення сучасного етапу пенсійної 

реформи має бути спрямоване на підвищення ефективності, доступності права на 
пенсійне забезпечення, інших тісно пов’язаних із ним прав з метою підвищення 
рівня та якості життя правомочних осіб; 

– обґрунтовано необхідність розробки та затвердження Національної 
стратегії пенсійної реформи як окремого закону, що забезпечуватиме 
комплексність, системність,  ефективність реформування пенсійного забезпечення,  
кодифікацію пенсійного законодавства,  на основі та з урахуванням міжнародних 
(європейських) соціальних (пенсійних) стандартів; 

– доведено необхідність запровадження міжнародної соціально-правової 
експертизи проектів законів та інших нормативно-правових актів на предмет 
відповідності міжнародним договорам України у сфері соціального забезпечення; 

– запропоновано ініціювати створення інституту уповноваженого з прав 
пенсіонерів і ветеранів як важливу складову забезпечення моніторингу за 
дотриманням актів пенсійного законодавства; 

– обґрунтовано доречність в умовах децентралізації влади надати органам 
місцевого самоврядування право встановлювати окремим категоріям осіб 
тимчасово та/або безстроково додаткові пенсії; 

удосконалено: 
– підходи до класифікації джерел пенсійного права, ураховуючи такі 

чинники як: 1) основоположні критерії: соціально-правова спрямованість; сфера 
дії; суб’єкт нормотворчої діяльності; форма закріплення норм пенсійного 
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забезпечення; 2) домінуючий вплив міжнародних (європейських) соціальних 
стандартів; 3) продовження практики домінування законів; 4) перегляд ролі та 
значення підзаконних нормативно-правових актів, у тому числі нормативно-
правових актів Пенсійного фонду України; 5) підвищення ролі та значення рішень 
органів судової влади; 6) підвищення ролі та значення рішень всеукраїнського 
та/або місцевих референдумів; 

– розуміння пенсійного законодавства як систему нормативно-правових 
актів, які ухвалюються уповноваженими на те органами державної влади та/або 
органів місцевого самоврядування, відповідно до їх повноважень або у порядку 
всеукраїнського та/або місцевого референдуму, спрямовані на правове 
регулювання відносин у сфері пенсійного забезпечення; 

– положення, що джерела пенсійного права варто розглядати у 
матеріальному та формально-правовому аспектах, зокрема: у матеріальному 
аспекті, джерела пенсійного права – це сукупність факторів матеріального, 
соціального, політичного та іншого характеру, які впливають на стан 
нормотворчої діяльності щодо пенсійного забезпечення; у формально-правовому 
аспекті джерела пенсійного права – це зовнішні форми виразу та закріплення 
норм права, які формуються уповноваженими на те суб’єктами нормотворчої 
діяльності з метою ефективного правового регулювання відносин у сфері  
пенсійного забезпечення; 

– розуміння основних ознак пенсійного законодавства: 1) провідна ланка у 
системі джерел пенсійного права; 2) спрямовані на регламентацію відносин у сфері 
пенсійного забезпечення; 3) суб’єктами ухвалення виступають органи державної 
влади та/або органів місцевого самоврядування; 4) можуть ухвалюватися у 
порядку всеукраїнського та/або місцевого референдуму; 5) мають власну систему, 
у якій провідна роль належить законам; 6) підзаконні нормативно-правові акти  
мають відповідати нормам законів; 7) пенсійне законодавство має достатньо 
розгалужений характер, потребує систематизації та/або кодифікації; 8) підлягає 
нагляду та/або контролю; 

дістали подальшого розвитку: 
– положення щодо переліку ознак закону як джерела пенсійного права 

ураховуючи наступне: 1) спрямований на регламентацію відносин у сфері 
пенсійного забезпечення; 2) забезпечує дієвість, ефективність, доступність права 
на пенсійне забезпечення та інших тісно пов’язаних із ним прав; 3) сприяє 
законодавчому впровадженню пенсійної реформи; 4) передбачає специфічну 
процедуру ініціювання, ухвалення, набрання чинності та виконання; 5) виступає 
правовим базисом функціонування системи джерел пенсійного права та є її 
первинним елементом; 6) підлягає конституційному контролю; 7) підлягає 
моніторингу, нагляду та контролю; 

– розуміння нормативно-правових актів Пенсійного фонду України як 
окремого виду нормативно-правових актів, які ухвалюються компетентними 
органами Пенсійного фонду України з питань пенсійного забезпечення, у тому 
числі пенсійного страхування, у передбаченому законодавством  порядку; 



5 

– бачення, що рішення Конституційного Суду України у сфері пенсійного 
забезпечення – це рішення ухвалені Конституційним Судом України відповідно до 
його повноважень, з метою визначення конституційності (неконституційності) 
окремих актів законодавства (окремих положень) у сфері пенсійного забезпечення 
та/або офіційного тлумачення Конституції України; 

– положення щодо переліку основних ознак рішень Конституційного Суду 
України у сфері пенсійного забезпечення: а) забезпечують функціонування 
інституту конституційного контролю; б) відповідають повноваженням 
Конституційного Суду України; в) спрямовані на перевірку конституційності 
(неконституційності) норм Конституції, законів та інших окремих актів 
законодавства (їх окремих положень) у сфері пенсійного забезпечення та/або 
офіційного тлумачення Конституції України; г) полягають у перевірці 
конституційності закону на підставі конституційної скарги; ґ) мають обов’язковий 
характер та не можуть бути оскаржені, є остаточними; д) можуть впливати на 
чинність окремих джерел пенсійного права; е) можуть трактуватись як допоміжні 
(факультативні) джерела пенсійного права; 

– підходи щодо визначення структури та змісту проекту Пенсійного кодексу 
як єдиного кодифікованого закону про пенсійне забезпечення. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що викладені 
у дисертації результати дослідження можуть бути використані: 

а) у науково-дослідній сфері – для подальшого дослідження теоретичних та 
практичних проблем джерел пенсійного права; 

б) у правотворчості – для розробки нових, внесення змін та доповнень у 
чинні нормативно-правові акти, зокрема, для розробки проекту Пенсійного 
кодексу, визначення переліку міжнародних актів, надання згоди на обов’язковість 
яких сприятиме розвитку та збалансуванню системи пенсійного забезпечення; 

в) у правозастосовчій діяльності – з метою вдосконалення практики 
використання положень пенсійного законодавства, зокрема органом 
конституційної юрисдикції при тлумаченні норм права, адміністративними судами 
при визнанні недійсними нормативно-правового акту або окремих його положень; 

г) у навчальному процесі – під час вивчення у вищих та спеціальних 
юридичних навчальних закладах таких навчальних дисциплін, як: «Право 
соціального забезпечення», «Право соціального захисту», «Пенсійне право», при 
підготовці лекційних та семінарських занять, у науково-дослідній роботі студентів, 
слухачів, курсантів, у процесі розробки робочих програм, планів, підручників, 
навчальної та прикладної літератури. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, положення і 
висновки, що складають суть дисертації та виносяться на її захист, отримано та 
сформульовано здобувачем особисто. Автором особисто проведений аналіз 
літератури, визначена тема і завдання дослідження, зібраний науковий матеріал 
для дослідження і здійснена його обробка. Самостійно сформульовані висновки і 
практичні рекомендації, написані та оформлені усі розділи дисертації. 

Апробація результатів дослідження. Викладені у роботі основні теоретичні 
положення, висновки та пропозиції обговорювались на кафедрі муніципального 
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права та адміністративно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту 
права ім. І. Малиновського Національного університету «Острозька академія». 
Підсумки розробки досліджуваної у дисертації проблематики, отримані 
узагальнення і висновки були оприлюднені у збірнику матеріалів учасників 
всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та 
соціальних технологій»: «Актуальні проблеми соціального права», а також на 
міжнародних науково-практичних конференціях: «Проблеми правової реформи та 
розбудови громадянського суспільства в Україні» (м. Харків, 20–21 жовтня 
2017 р.), «Малиновські читання» (м. Острог, 17 листопада 2017 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладені у п’яти 
наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях України та виданнях 
іноземних держав, а також у трьох публікаціях наукових повідомлень. 

Структура та обсяг дисертації визначені згідно з її метою та завданнями. 
Дисертація складається з анотації, вступу, трьох розділів, які включають десять 
підрозділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг 
дисертаційного дослідження 239 сторінок, з них основного тексту 210 сторінок. 
Список використаних джерел включає 220 найменувань і займає 23 сторінки. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У Вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначаються її 

мета, завдання, об’єкт, предмет і методологія, висвітлюються наукова новизна 
одержаних результатів, їх практичне значення, зазначається про апробацію 
результатів дослідження, публікації, структуру та обсяг дисертації. 

Перший розділ «Теоретико-правова характеристика джерел пенсійного 
права» складається з чотирьох підрозділів та присвячений характеристиці права 
на пенсійне забезпечення в умовах соціальної та правової держави, вченню про 
поняття, ознаки джерел пенсійного права, їх класифікацію, а також питанням щодо 
поняття, ознак, принципів законодавства у цій царині. 

У підрозділі 1.1 «Право на пенсійне забезпечення в умовах соціальної та 
правової держави» проаналізовано розвиток наукової думки щодо суті права на 
пенсійне забезпечення у праві соціального забезпечення, його значення відносно 
формування новітньої системи джерел пенсійного права. 

Встановлено, що конституційно-правові основи права на пенсійне 
забезпечення ґрунтуються на нормах Конституції України. При цьому, таке право 
випливає із змісту права на соціальний захист. 

Відзначено, що право на пенсійне забезпечення як вид права на соціальний 
захист є системним, багатоаспектним соціальним правом. 

Проаналізовано законодавче розуміння права на пенсійне забезпечення, з 
урахуванням положень Законів України «Про пенсійне забезпечення», «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Обсяг та зміст права на 
пенсійне забезпечення пов’язані із функціонуванням окремих організаційно-правових 
форм та видів соціального забезпечення. Із змісту цього права випливають відповідні 
права (права на окремі види пенсійних виплат (пенсій)) у державному та 
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недержавному, професійному пенсійному забезпеченні, а також пенсійному 
страхуванні. 

У підрозділі відзначено, що право на пенсійне забезпечення ускладнене 
відсутністю системної законодавчої регламентації, оскільки базові закони з цих 
питань мають, переважно, суперечливий та неузгоджений характер.  Підкреслено 
складність змісту права на пенсійне забезпечення. Крім того, наголошено, що в 
умовах сьогодення  спостерігається тенденція щодо звуження права на пенсійне 
забезпечення, зокрема, через відміну окремих професійних (спеціальних) пенсій, 
обмеження прав працюючих пенсіонерів, запровадження оподаткування пенсій 
тощо. Також в умовах сьогодення право на пенсійне забезпечення перебуває під 
впливом проголошених та декларованих пенсійних реформ (1991–2017 рр.). 

Запропоновано авторське визначення права на пенсійне забезпечення у 
широкому та вузькому значеннях. Наголошено на основних ознаках права на 
пенсійне забезпечення. 

У підрозділі 1.2 «Поняття та ознаки джерел пенсійного права» 
аналізуються різні підходи до визначення поняття «джерела пенсійного права» як 
правової категорії, формулюється авторське визначення зазначеного поняття та 
розкривається значення даної категорії. 

 Наголошено на тому, що джерела пенсійного права як одна із найбільш 
важливих складових системи джерел права соціального забезпечення є достатньо 
складним правовим явищем.  

Підкреслено, що політико-правовим фундаментом джерел пенсійного права 
є норми Конституції України, яка має найвищу юридичну силу у системі 
нормативно-правових актів. Відзначено  ключову роль нормотворчих органів у 
впливі на систему джерел пенсійного права. 

Вказано на важливу роль принципу верховенства права у формуванні 
сучасної системи джерел пенсійного права, необхідність організації і проведення 
комплексної пенсійної реформи. 

Запропоновано розглядати джерела пенсійного права у матеріальному та 
формально-правовому аспектах. Основними ознаками (особливостями) джерел 
пенсійного права є наступні: виступають зовнішньою формою виразу та 
закріплення норм пенсійного права; переважно, ними виступають нормативно-
правові акти з питань пенсійного забезпечення; виступають результатом 
нормотворчої діяльності відповідних суб’єктів щодо пенсійного забезпечення; 
спрямовані на правове регулювання сучасних відносин у сфері пенсійного 
забезпечення; визначають механізми реалізації, гарантування, правової охорони 
права на пенсійне забезпечення та інших тісно пов’язаних із ним прав; окреме 
місце посідають міжнародно-правові акти МОП; ключова роль належить законам 
про пенсійне забезпечення; окреме місце посідає закон про Державний бюджет на 
відповідний рік; важлива роль у системі підзаконних нормативно-правових актів 
належить нормативним актам Пенсійного фонду України; допоміжне значення 
мають локальні нормативні акти про працю; підлягають державному нагляду та 
громадському контролю; підлягають конституційному та судовому контролю. 
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У підрозділі 1.3 «Класифікація джерел пенсійного права» аналізуються різні 
підходи до класифікації джерел пенсійного права. 

Встановлено, що критерії класифікації джерел пенсійного права тісно 
пов’язані із загальними підходами визначеними у теорії права та права соціального 
забезпечення. 

Усі критерії для класифікації джерел пенсійного права запропоновано 
поділити на дві групи: загальні, які можуть бути застосовані до даної правової 
категорії у всіх галузях права, та спеціальні, які визначають особливості 
функціонування системи джерел пенсійного права. Наголошено, що в умовах 
сьогодення важливого значення набувають інтегровані критерії, які відображають 
особливості джерел пенсійного права, їх взаємодію між собою. 

До найбільш суттєвих загальних критеріїв класифікації джерел пенсійного 
права, віднесено такі як: юридична природа; юридична сила; дія відповідного 
джерела; предмет правового регулювання; суб’єкт нормотворчості; територіальний 
критерій; правова форма тощо. 

До найбільш суттєвих спеціальних критеріїв класифікації джерел пенсійного 
права, можна виділити такі як: соціально-правова спрямованість; організаційно-
правова форма пенсійного забезпечення; вид пенсійного забезпечення; 
специфічність повноважень нормотворчих органів; відображення соціально-
правового статусу; специфічність дії тощо. 

У підрозділі 1.4 «Поняття, ознаки та принципи законодавства в системі 
джерел пенсійного права» досліджуються поняття, ознаки та принципи пенсійного 
законодавства. 

Досліджено основні доктринальні підходи до розуміння категорії 
«законодавство». Відзначено роль Конституційного Суду України у легальному 
визначенні цього терміну. 

Відзначено, що пенсійне законодавство, формується, ураховуючи наступне: 
виступає результатом нормотворчої діяльності уповноважених органів влади у 
праві соціального забезпечення; відображає сутність, характер та особливості 
відносин  у сфері пенсійного забезпечення; відображає сутність, характер та 
особливості джерел у пенсійному праві; відображає сутність та особливості 
правового статусу суб’єктів пенсійного права; відображає стан та особливості 
пенсійних правовідносин, тенденції поглиблення пенсійної реформи. 

Наголошено на фундаментальній ролі Конституції та міжнародних договорів 
України у формуванні пенсійного законодавства. Підкреслено динамічність 
розвитку пенсійного законодавства, яке  підпорядковано необхідності проведення 
системної пенсійної реформи. 

Розроблене авторське визначення терміну «пенсійне законодавство», 
наведено перелік основних ознак. До основних принципів пенсійного 
законодавства віднесено наступні: верховенства права; верховенства конституції; 
пріоритетності норм міжнародних договорів; верховенства права на пенсійне 
забезпечення та інших тісно пов’язаних із ним прав; домінування законів по 
відношенню до підзаконних нормативно-правових актів; паритетного поєднання 
державного, недержавного, професійного пенсійного забезпечення, пенсійного 
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страхування; доступності видів пенсійного забезпечення; ефективності захисту 
прав у сфері пенсійного забезпечення. 

Другий розділ «Система основоположних джерел пенсійного права» 
містить чотири підрозділи, присвячений дослідженню найбільш фундаментальних 
джерел пенсійного права. 

У підрозділі 2.1 «Закони у системі джерел пенсійного права» визначаються 
особливості закону як джерела пенсійного права. 

Відзначено, що закон спрямований на: законодавче забезпечення прав 
людини, у тому числі системи соціальних прав; регламентацію найбільш важливих 
суспільних відносин, у тому числі тих, які виникають у сфері пенсійного 
забезпечення; забезпечення сталого та стабільного законодавчого функціонування 
найбільш суттєвих сфер суспільного життя, до яких належить система пенсійного 
забезпечення. 

Підкреслено, що місце законів у системі джерел пенсійного права 
визначається у нормах Конституції України. Основний Закон України, декларуючи 
принцип верховенства права (стаття 8), встановлює, що виключно законами 
України визначаються основи соціального захисту, форми і види пенсійного 
забезпечення (пункт  6 частини  першої статті 92). Наголошено на ключовій ролі 
закону у проведенні пенсійної реформи. 

У підрозділі визначено, що закон як джерело пенсійного права – це 
особливий нормативно-правовий акт, який спрямований на регулювання найбільш 
важливих відносин у сфері пенсійного забезпечення, ухвалюється парламентом 
та/або шляхом всеукраїнського референдуму у спеціальному порядку. Основними 
ознаками закону як джерела пенсійного права визначено такі як: спрямований на 
регламентацію відносин у сфері пенсійного забезпечення; забезпечує дієвість, 
ефективність, доступність права на пенсійне забезпечення та інших тісно 
пов’язаних із ним прав; сприяє законодавчому впровадженню пенсійної реформи; 
передбачає специфічну процедуру ініціювання, ухвалення, набрання чинності та 
виконання; виступає правовим базисом функціонування системи джерел 
пенсійного права, є первинним її елементом; підлягає конституційному контролю; 
підлягає моніторингу, нагляду та контролю. 

Проведено дослідження базових законів про пенсійне забезпечення,  
наведено їх особливості. Підкреслено особливе місце закону про Державний 
бюджет на відповідний рік у системі джерел пенсійного права. Зроблено висновок 
щодо необхідності узгодження законів про пенсійне забезпечення.  

Визначено основні тенденції удосконалення законів як джерел пенсійного 
права, наголошено на важливості розробки, ухвалення Національної стратегії 
пенсійної реформи, здійснення кодифікації пенсійного законодавства. 

У підрозділі 2.2 «Підзаконні нормативно-правові акти у системі джерел 
пенсійного права» досліджуються підзаконні нормативно-правові акти як джерела 
пенсійного права. 

Встановлено, що ключова роль у здійсненні нормотворчої діяльності по 
формування системи підзаконних нормативно-правових актів належить органам 
державної виконавчої влади та місцевого самоврядування. 
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Підкреслено, що підзаконні нормативно-правові акти як джерела пенсійного 
права, по-перше, включають широкий масив нормативно-правових актів, які 
ухвалюються на виконання Конституції та законів України; по-друге, включають 
нормативно-правові акти, які ухвалюються компетентними на те суб’єктами 
(органами) на підставі норм Конституції та законів України, з метою врегулювання 
відносин у сфері пенсійного забезпечення. Основними рисами підзаконних 
нормативно-правових актів у пенсійному праві є наступні: ухвалюються на 
підставі Конституції та законів України; ухвалюються у на виконання норм 
Конституції та законів України; ухвалюються компетентними суб’єктами за 
спеціальною процедурою; не можуть суперечити нормам Конституції та законів 
України; спрямовані на регламентацію відносин у сфері пенсійного забезпечення. 

Досліджено окремі види підзаконних нормативно-правових актів. 
Відзначено ключову роль нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України. 
Підкреслено, що у відповідності до статті 113 Конституції України Кабінет 
Міністрів України відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою 
України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України, у своїй діяльності 
керується цією Конституцією та законами України, а також указами Президента 
України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до 
Конституції та законів України. 

Підкреслено, що в умовах сьогодення, коли відбуваються процеси 
децентралізації влади, об’єктивно перерозподіл повноважень здійснюється на 
користь органів місцевого самоврядування, збільшуються їхні бюджети, видається 
доречним надати право органам місцевого самоврядування встановлювати 
додаткові пенсії.  Як варіант, це право можна поширити  на усі види пенсій у 
солідарній системі пенсійного страхування, а також на професійні (спеціальні) 
пенсії (пенсії за вислугу років). 

Розроблено тенденції удосконалення підзаконних нормативно-правових 
актів як джерел пенсійного права. 

У підрозділі 2.3 «Особливості нормативно-правових актів Пенсійного фонду 
України як джерел пенсійного права» дається характеристика нормативно-
правовим актам Пенсійного фонду України. 

Підкреслено, що соціально-правове призначення Пенсійного фонду України 
пов’язане із наступним: по-перше, сприяє організації та проведення соціальних 
реформ; по-друге, бере участь у організації та проведенні пенсійної реформи; по-
третє, наділяється повноваженнями  у сфері пенсійного забезпечення, у тому числі 
пенсійного страхування; по-четверте, здійснює нормотворчі повноваження у сфері 
пенсійного забезпечення. 

Наголошено, що особливості нормативно-правових актів Пенсійного фонду 
України зумовлені специфікою його правового статусу, у тому числі змістом 
повноважень. Проаналізовано зміст основних повноважень Пенсійного фонду 
України. Відзначено важливість гармонізації відповідних положень про Пенсійний 
фонд України із приписами Закону України «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування». 
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Зроблено висновок, що нормативно-правові акти Пенсійного фонду 
України – це окремий вид нормативно-правових актів, які ухвалюються 
компетентними органами Пенсійного фонду України з питань пенсійного 
забезпечення, у тому числі пенсійного страхування, у передбаченому 
законодавством порядку. Основними ознаками нормативно-правових Пенсійного 
фонду України є наступні: видаються відповідно до Конституції та законів 
України, нормативно-правових актів Президента України та Кабінету Міністрів 
України; належать до системи підзаконних нормативно-правових актів; 
відповідають завданням та повноваженням Пенсійного фонду України; 
спрямовані на забезпечення ефективності, дієвості, доступності права на пенсійне 
забезпечення та інших тісно пов’язаних із ним прав; підлягають державній 
реєстрації; підлягають моніторингу, нагляду та контролю. 

Розроблено тенденції удосконалення нормативно-правових актів Пенсійного 
фонду України. 

У підрозділі 2.4 «Рішення органів судової влади у системі джерел пенсійного 
права» досліджуються рішення уповноважених органів судової влади у системі 
джерел пенсійного права. 

Встановлено, що утвердження в Україні судової гілки влади, зумовлює 
процеси поступового визнання окремих судових рішень джерелом права. Це також 
пояснюється глобалізаційними процесами, а також процесами  гармонізації 
законодавства України та ЄС, які посилюють тенденції до підвищення ролі рішень 
органів судової влади у системі джерел права, в тому числі й пенсійного. 

Підкреслено, що за змістом норм статті 13 Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів» судове рішення, яким закінчується розгляд справи в суді, 
ухвалюється іменем України. При цьому, судові рішення, що набрали законної 
сили, є обов’язковими до виконання. Обов’язковість урахування (преюдиційність) 
судових рішень для інших судів визначається законом. 

У підрозділі доведено, що у системі джерел пенсійного права важливе місце 
посідають рішення Конституційного Суду України. Відзначено, що за змістом 
Конституції України Конституційний Суд України вирішує питання про 
відповідність Конституції України законів України та у передбачених цією 
Конституцією випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції 
України, а також інші повноваження відповідно до цієї Конституції. 

Основними ознаками рішень Конституційного Суду України у сфері 
пенсійного забезпечення є наступні: забезпечують функціонування інституту 
конституційного контролю; відповідають повноваженням Конституційного Суду 
України; спрямовані на перевірку конституційності (неконституційності) норм 
Конституції, законів та інших окремих актів законодавства (їх окремих положень) 
у сфері пенсійного забезпечення та/або офіційного тлумачення Конституції 
України; полягають у перевірці конституційності закону на підставі 
конституційної скарги; мають обов’язковий характер та не можуть бути оскаржені, 
є остаточними; можуть впливати на чинність окремих джерел пенсійного права; 
можуть трактуватись як допоміжні (факультативні) джерела пенсійного права. 
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Відзначено важливу роль рішень Верховного Суду у системі джерел 
пенсійного права, ураховуючи його конституційно-правовий статус, а також 
основні повноваження. По-перше, Верховний Суд є найвищим судом у системі 
судоустрою України, який забезпечує сталість, єдність судової практики у порядку 
та спосіб, визначені процесуальним законом. По-друге, висновки щодо 
застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, є 
обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй 
діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. 

Обґрунтовано, що основними ознаками рішень Верховного Суду у сфері 
пенсійного забезпечення є наступні: забезпечують функціонування інституту 
судового контролю; відповідають повноваженням Верховного Суду; містять 
висновки щодо застосування норм пенсійного права; визначають особливості 
застосування нормативних актів у сфері пенсійного забезпечення; мають 
обов’язковий характер для суб’єктів владних повноважень та, як правило, не 
можуть бути оскаржені; можуть впливати на чинність окремих джерел 
пенсійного права; можуть трактуватись як допоміжні (факультативні) джерела 
пенсійного права. 

Підкреслено, що важлива роль у системі джерел пенсійного права належить 
рішенням Європейського суду з прав людини. Ураховуючи норми Конвенції Ради 
Європи «Про захист прав людини і основоположних свобод» (1950 р.), Закону 
України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з 
прав людини» (статті  2,17), рішення Європейського суду з прав людини є 
обов’язковим для виконання Україною та визнаються джерелом права. Основними 
ознаками рішень Європейського суду з прав людини у сфері пенсійного 
забезпечення є наступні: забезпечують функціонування інституту європейського 
судового контролю; відповідають повноваженням Європейського суду з прав 
людини; містять висновки щодо застосування норм пенсійного права; визначають 
особливості застосування нормативних актів у сфері пенсійного забезпечення; 
мають обов’язковий характер для суб’єктів владних повноважень та, як правило, 
не можуть бути оскаржені; можуть впливати на чинність окремих джерел 
пенсійного права; можуть трактуватись як джерела пенсійного права (допоміжні 
джерела пенсійного права). 

Розглянуто особливості рішень адміністративних судів та їх вплив на 
систему джерел пенсійного права. 

Третій розділ «Тенденції удосконалення джерел пенсійного права» 
складається з двох підрозділів, у яких досліджуються вплив міжнародних 
(європейських) соціальних стандартів на систему джерел пенсійного права, а 
також проблеми кодифікації у цій царині. 

У підрозділі 3.1 «Вплив міжнародних (європейських) соціальних стандартів 
на систему джерел пенсійного права» аналізуються особливості впливу 
міжнародних (європейських) соціальних стандартів на систему джерел пенсійного 
права. 

Наголошено, що за змістом статті  9 Конституції України чинні міжнародні 
договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є 
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частиною національного законодавства України. У відповідності до статті  19 
Закону України «Про міжнародні договори України» чинні міжнародні договори 
України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є 
частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, 
передбаченому для норм національного законодавства. При цьому, якщо 
міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, 
встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті 
законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору. 

Підкреслено, що на міжнародному рівні соціальні стандарти щодо пенсійного 
забезпечення безпосередньо впливають як на зміст нормативних актів пенсійного 
законодавства України, так і на їх правозастосування. Відзначено, що чинне 
законодавство встановлює переваги при застосуванні міжнародних договорів 
України. Так, згідно з положеннями частини 2 статті 4 Закону України «Про 
загальнообов’язкове пенсійне страхування», якщо міжнародним договором України, 
згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші 
норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про пенсійне забезпечення, 
то застосовуються норми міжнародного договору. Тому, наприклад, у випадку 
колізії норм національного законодавства та положень міжнародно-правових актів, 
мають застосовуватися положення міжнародного договору. 

Досліджено науково-теоретичні підходи до розуміння міжнародних 
(європейських) соціальних стандартів у пенсійному праві. Відзначено, що 
ураховуючи міжнародно-договірну базу взаємовідносин України та держав-членів 
ЄС, потребують більш дієвих змін, законодавчо визначені приписи щодо адаптації 
європейських соціальних стандартів. 

Встановлено, що міжнародні (європейські) соціальні (пенсійні) стандарти 
включають мінімальні соціальні норми та нормативи, закріплені в міжнародних 
актах універсального, регіонального або міждержавного рівня, гарантовані нормами 
міжнародного та імплементовані в національне законодавство безпосередньо або в 
якості кількісних та якісних орієнтирів розвитку пенсійного забезпечення. 

Відзначено необхідність вироблення дієвих механізмів імплементації 
міжнародних (європейських) соціальних стандартів у процесі розвитку пенсійного 
законодавства. 

У підрозділі 3.2 «Проблеми кодифікації пенсійного законодавства» 
досліджуються проблеми кодифікації пенсійного законодавства. 

Наголошено, що однією із найбільш нагальних наукових та практичних 
проблем системи джерел пенсійного права є його кодифікація. Відзначено 
позитивні та негативні аспекти кодифікаційних процесів у пенсійному праві. 

Ураховуючи міжнародний досвід, практику, важливість проведення 
пенсійної реформи, необхідність розробки якісного пенсійного законодавства, 
достатньо конструктивною видається позиція щодо кодифікації у пенсійному 
праві. 

Підкреслено, що кодифікація пенсійного законодавства – це складний процес 
систематизації законодавства, що базується на Національній стратегії пенсійної 
реформи, у тому числі міжнародних (європейських) соціальних стандартах, 
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дієвості, доступності права на пенсійне забезпечення, інших тісно пов’язаних із 
ним прав,  та полягає у розробці і прийнятті парламентом єдиного, стабільного 
кодифікованого закону про пенсійне забезпечення. 

Основними принципами кодифікації пенсійного законодавства є: 
верховенство права;  гуманізм; демократизм; пріоритетність права на пенсійне 
забезпечення та тісно пов’язаних із ним прав; обов’язковість урахування концепції 
кодифікації пенсійного законодавства; науковість кодифікаційного процесу; 
універсальність пенсійного забезпечення; доступність видів пенсійного 
забезпечення; доступність прав у сфері пенсійного забезпечення; доступність, 
зрозумілість норм пенсійного права; урахування результатів експертиз та 
обговорень; обов’язковість моніторингу, нагляду та контролю. 

Зроблено висновок, що новітня концепція кодифікації пенсійного 
законодавства має передбачати: 1) розробку Національної стратегії пенсійної 
реформи, на підставі якої варто  визначити концепцію кодифікації пенсійного 
законодавства, з урахуванням досягнень науки права соціального забезпечення, 
позицій експертів, інститутів громадянського суспільства, а також міжнародних ( 
європейських) соціальних (пенсійних) стандартів; 3) проведення громадських, 
науково-правових слухань та експертиз;  4) ухвалення Закону України «Про 
Національну стратегію пенсійної реформи»;  5) розробку проекту Пенсійного 
кодексу України на основі Національної стратегії пенсійної реформи; 6) ухвалення 
сучасного Пенсійного кодексу України. 

Розроблено низку пропозицій  до змісту майбутнього проекту Пенсійного 
кодексу України. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертаційній роботі обґрунтовано та наведено теоретичне узагальнення 

та нове вирішення поставленого наукового завдання, що полягало у з’ясуванні суті 
та змісту системи джерел пенсійного права України, ролі окремих елементів в 
організації та здійсненні пенсійної реформи, а також у правовому регулюванні 
відносин пенсійного забезпечення. У результаті проведеного дослідження, 
зроблено  низку висновків, основними із яких є наступні. 

1. Право на пенсійне забезпечення варто розглядати у широкому та 
вузькому значеннях. У широкому значенні, право на пенсійне забезпечення – це 
системний, комплексний вид права на соціальний захист, що включає можливість 
матеріальної підтримки особи за рахунок джерел пенсійного забезпечення у разі 
настання соціальних (пенсійних) ризиків визначених законом та/або договором, 
тимчасово або постійно на умовах та у порядку, передбаченому чинним 
законодавством України. У вузькому значенні, право на пенсійне забезпечення – 
це право правомочних осіб на отримання пенсійних виплат у солідарній системі 
пенсійного страхування, що включає можливість матеріальної підтримки за 
рахунок джерел пенсійного забезпечення у разі досягнення встановленого 
законом віку, інвалідності, втрати годувальника, з інших визначених законом за 
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рахунок коштів Пенсійного фонду України або інших спеціальних джерел 
відповідно та у порядку, передбаченому законодавством України. 

2. Запропоновано джерела пенсійного права розглядати у матеріальному та 
формально-правовому аспектах. У матеріальному аспекті, джерела пенсійного 
права – це сукупність факторів матеріального, соціального, політичного та іншого 
характеру, які впливають на стан нормотворчої діяльності у сфері пенсійного 
забезпечення. У формально-правовому аспекті, джерела пенсійного права – це 
зовнішні форми виразу та закріплення норм права, які формуються 
уповноваженими на те суб’єктами нормотворчої діяльності з метою ефективного 
правового регулювання відносин у сфері пенсійного забезпечення. 

3. Обґрунтовано, що основними особливостями джерел пенсійного права є 
наступні: виступають зовнішньою формою виразу та закріплення норм пенсійного 
права; переважно  ними виступають нормативно-правові акти з питань пенсійного 
забезпечення; виступають результатом нормотворчої діяльності відповідних 
суб’єктів щодо пенсійного забезпечення; спрямовані на правове регулювання 
сучасних відносин з пенсійного забезпечення; визначають механізми реалізації, 
гарантування, правової охорони права на пенсійне забезпечення та інших тісно 
пов’язаних із ним прав; окреме місце посідають міжнародно-правові акти МОП; 
ключова роль належить законам про пенсійне забезпечення; окреме місце посідає 
закон про Державний бюджет на відповідний рік; важлива роль у системі 
підзаконних нормативно-правових актів належить нормативним актам Пенсійного 
фонду України; допоміжне значення мають локальні нормативні акти про працю; 
підлягають державному нагляду та громадському контролю; підлягають 
конституційному та судовому контролю. 

4. Відзначено доцільним надати органам місцевого самоврядування, у межах 
відповідних місцевих бюджетів, запроваджувати додаткові пенсії, насамперед, 
пенсії за віком. 

5. Необхідно розробити та затвердити Національну стратегію пенсійної реформи 
як окремого закону, що забезпечуватиме комплексність, системність, ефективність 
реформування пенсійного забезпечення на основі та з урахуванням національного та 
міжнародного досвіду, досягнень провідних шкіл соціального права, у тому числі 
міжнародних (європейських) соціальних стандартів. Така стратегія має передбачати: 
1) удосконалення державного пенсійного забезпечення; 2) модернізацію солідарної 
системи пенсійного страхування; 3) запровадження накопичувальної системи 
пенсійного страхування; 4) запровадження професійного (корпоративного) 
пенсійного забезпечення; 5) стимулювання недержавного пенсійного забезпечення; 
6) концепцію кодифікації пенсійного законодавства. 

6. Закон як джерело пенсійного права – це особливий нормативно-правовий 
акт, який спрямований на регулювання найбільш важливих відносин у сфері 
пенсійного забезпечення, ухвалюється парламентом та/або шляхом всеукраїнського 
референдуму у спеціальному порядку. Основними ознаками закону як джерела 
пенсійного права є наступні: спрямований на регламентацію відносин у сфері 
пенсійного забезпечення; забезпечує дієвість, ефективність, доступність права на 
пенсійне забезпечення та інших тісно пов’язаних із ним прав; сприяє законодавчому 
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впровадженню пенсійної реформи; передбачає специфічну процедуру ініціювання, 
ухвалення, набрання чинності та виконання; виступає правовим базисом 
функціонування системи джерел пенсійного права, є первинним її елементом; 
підлягає конституційному контролю; підлягає моніторингу, нагляду та контролю. 

7. Нормативно-правові акти Пенсійного фонду України – це окремий вид 
нормативно-правових актів, які ухвалюються компетентними органами Пенсійного 
фонду України з питань пенсійного забезпечення, у тому числі пенсійного 
страхування, у порядку передбаченому законодавством. Основними тенденціями 
удосконалення нормативно-правових актів Пенсійного фонду України є наступні: 
спрямованість їх на проведення в Україні пенсійної реформи на основі 
консолідації зусиль суспільства і  держави; забезпечення належних, ефективних, 
доступних механізмів виконання положень Конституції, законів України, 
нормативно-правових актів Президента України та Кабінету Міністрів України; 
забезпечення ефективного функціонування системи пенсійного забезпечення, у 
тому числі пенсійного страхування; посилення дієвості, ефективності, доступності 
реалізації, гарантування, правової охорони права на пенсійне забезпечення та 
інших тісно пов’язаних із ним прав; сприяння повноцінному функціонуванню 
трирівневої системи пенсійного забезпечення; удосконалення механізмів 
державного нагляду на контролю; удосконалення механізмів судового і 
громадського контролю. 

8. Тенденціями удосконалення рішень органів судової влади у системі джерел 
пенсійного права є наступні: продовження судової реформи,  зокрема, реформи 
правосуддя на засадах верховенства права, пріоритетності прав та свобод людини 
у сфері пенсійного забезпечення; забезпечення дієвості, ефективності, доступності 
судового розгляду справ у сфері пенсійного забезпечення; розробка дієвих 
механізмів забезпечення реалізації положень Європейського суду з прав людини; 
розробка дієвих механізмів забезпечення реалізації  повноважень Конституційного 
Суду України та Верховного Суду; забезпечення удосконалення пенсійного 
законодавства, ураховуючи рішення органів судової влади. 

9. У межах розробки Національної стратегії пенсійної реформи доцільно 
урахувати конструктивний досвід ЄС, окремих зарубіжних держав, зокрема, ФРН, 
Швеції щодо кодифікації пенсійного законодавства, дотримання високого рівня 
соціальних (пенсійних) стандартів. 

10. Міжнародні соціальні (пенсійні) стандарти – це мінімальні соціальні 
норми, нормативи, закріплені в міжнародних актах універсального, регіонального 
або міждержавного рівня, гарантовані нормами міжнародного права,  
імплементовані в національне законодавство безпосередньо або в якості кількісних 
та якісних орієнтирів розвитку пенсійного забезпечення. 

11. Кодифікація пенсійного законодавства – це складний процес 
систематизації законодавства, що базується на Національній стратегії пенсійної 
реформи, у тому числі міжнародних (європейських) соціальних стандартах, 
дієвості, доступності права на пенсійне забезпечення, інших  тісно пов’язаних із 
ним прав,  та полягає у розробці і прийнятті парламентом єдиного, стабільного 
кодифікованого закону про пенсійне забезпечення. 
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12. Основними принципами кодифікації пенсійного законодавства є: 
верховенство права; гуманізм; демократизм; пріоритетність права на пенсійне 
забезпечення та тісно пов’язаних із ним прав; обов’язковість урахування концепції 
кодифікації пенсійного законодавства; науковість кодифікаційного процесу; 
універсальність пенсійного забезпечення; доступність видів пенсійного 
забезпечення; доступність прав у сфері пенсійного забезпечення; доступність, 
зрозумілість норм; урахування результатів експертиз та обговорень; обов’язковість 
моніторингу, нагляду та контролю. 

13. Обґрунтована доцільність розробки та прийняття Закону «Про 
Національну стратегію пенсійної реформи», з урахуванням міжнародних ( 
європейських)  соціальних стандартів, тенденцій кодифікації пенсійного 
законодавства. 

Структура Пенсійного кодексу має мати такі основні розділи: «Загальні 
положення», «Принципи правового регулювання відносин у сфері пенсійного 
забезпечення», «Акти пенсійного законодавства», «Право на пенсійне 
забезпечення та тісно пов’язані із ним права», «Соціально-правовий статус 
окремих категорій пенсіонерів», «Державне пенсійне забезпечення», «Загальні 
положення пенсійного страхування», «Солідарна система пенсійного 
страхування», «Пенсії у солідарній системі пенсійного страхування», 
«Накопичувальна система пенсійного страхування», «Пенсії у накопичувальній 
системі пенсійного страхування», «Недержавне пенсійне забезпечення», 
«Пенсії у недержавному пенсійному забезпеченні», «Професійне 
(корпоративне) пенсійне забезпечення», «Пенсії у професійному 
(корпоративному) пенсійному забезпеченні», «Правова охорона та захист 
права на пенсійне забезпечення та інших тісно пов’язаних із ним прав», 
«Нагляд та контроль за дотриманням пенсійного законодавства», «Перехідні та 
прикінцеві положення». 

14. Доцільно запровадити інститут уповноваженого з прав пенсіонерів і 
ветеранів при Президентові України як гаранта прав та свобод людини на території 
України. 
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АНОТАЦІЯ 

 
Мицай М.О. Система джерел пенсійного права України. – На правах 

рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і 
науки України. – Київ, 2018. 

Дисертація є одним з перших у вітчизняній науці права соціального 
забезпечення спеціальним комплексним дослідженням джерел пенсійного права. 

У дисертації визначаються сутність, ознаки та особливості права на пенсійне 
забезпечення. Досліджуються поняття, ознаки джерел пенсійного права, у тому 
числі через призму пенсійних реформ, питання їх класифікації. Окреме місце 
відводиться дослідженню суті та змісту пенсійного законодавства. Аналізуються 
найбільш важливі, основоположні джерела пенсійного права, насамперед, закони та 
їх основні види, система підзаконних нормативно-правових актів, у тому числі 
особливості нормативно-правових актів Пенсійного фонду України. Також 
досліджуються рішення актів органів судової влади у системі джерел пенсійного 
права. Крім того, висвітлюються питання щодо імплементації міжнародних 
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(європейських) соціальних стандартів у пенсійному праві, проблеми кодифікації у 
цій сфері. 

Формулюються пропозиції щодо удосконалення системи джерел пенсійного 
права, наголошується на важливості кодифікації пенсійного законодавства, 
розробки та ухвалення Пенсійного кодексу України. 

Ключові слова: пенсійна реформа; джерела права соціального забезпечення; 
пенсійне право; джерела пенсійного права; конституція; міжнародний договір; 
закони; підзаконні нормативні акти; нормативно-правові акти Пенсійного фонду 
України; пенсійний кодекс. 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Мицай М.А. Система источников пенсионного права Украины. – На 
правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. – 
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 
образования и науки Украины. – Киев, 2018. 

Диссертация является одним из первых в отечественной науке права 
социального обеспечения специальным комплексным исследованием источников 
пенсионного права. 

В диссертации определяются сущность, признаки и особенности права на 
пенсионное обеспечение. Исследуются понятие, признаки источников пенсионного 
права, в том числе через призму пенсионных реформ, вопросы их классификации. 
Отдельное место отводится исследованию сути и содержания пенсионного 
законодательства. Анализируются наиболее важные, основополагающие источники 
пенсионного права, прежде всего, законы и их основные виды, система 
подзаконных нормативно-правовых актов, в том числе особенности нормативно-
правовых актов Пенсионного фонда Украины. Также исследуются решение актов 
органов судебной власти в системе источников пенсионного права. 

В диссертационной работе освещаются вопросы имплементации 
международных (европейских) социальных стандартов в пенсионном праве. 
Обосновывается, что международные социальные (пенсионные) стандарты 
включают минимальные социальные нормы и нормативы, закрепленные в 
международных актах универсального, регионального или межгосударственного 
уровня, гарантированные нормами международного и реализованы в 
национальное законодательство непосредственно или в качестве количественных и 
качественных ориентиров развития пенсионного обеспечения. 

Также в работе отдельное внимание предоставляется вопросам кодификации 
пенсионного законодательства. В частности подчеркивается, что кодификация 
пенсионного законодательства является сложным процессом систематизации 
законодательства, базирующегося на основе соответствующей концепции 
кодификации, в том числе международных (европейских) социальных стандартов, 
действенности и доступности права на пенсионное обеспечение и тесно связанных 
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с ним прав в целях разработки и принятия парламентом единого, стабильного 
кодифицированного закона о пенсионном обеспечении. 

Предлагается признать основными принципами кодификации пенсионного 
законодательства такие как: верховенство права, гуманизма, демократизма; 
приоритетность права на пенсионное обеспечение и тесно связанных с ним прав; 
обязательность учета концепции кодификации пенсионного законодательства; 
научность кодификационного процесса; универсальность пенсионного 
обеспечения; доступность видов пенсионного обеспечения; доступность прав в 
сфере пенсионного обеспечения; доступность, понятность норм; учета результатов 
экспертиз и обсуждений; обязательность мониторинга, надзора и контроля. 

Также в работе акцентировано внимание на вопросах разработки, 
обсуждения и утверждения Пенсионного кодекса Украины, сделаны другие 
выводы и предложения. 

Ключевые слова: пенсионная реформа; источники права социального 
обеспечения; пенсионное право; источники пенсионного права; конституция; 
международный договор; законы; подзаконные нормативные акты; нормативно-
правовые акты Пенсионного фонда Украины; пенсионный кодекс. 

 
SUMMARY 

 
Mytsai  M.O. System of sources of pension law of Ukraine. – The manuscript. 
Thesis for a Candidate Degree in Law, specialty 12.00.05 – labor law; social 

security law. – Taras Shevchenko National University of Kyiv of the Ministry of 
Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The dissertation is one of the first in the national science of social welfare law by a 
special comprehensive study of sources of pension law. 

The thesis defines the essence, features and features of the right to pension 
provision. The concepts, signs of sources of pension law, including the prism of pension 
reforms, the question of their classification, are explored. A separate place is devoted to 
the study of the essence and content of pension legislation. The most important, 
fundamental sources of pension law, first of all, laws and their main types, the system of 
subordinate normative legal acts, including the peculiarities of normative legal acts of the 
Pension Fund of Ukraine, are analyzed. It also explores the decisions of the judiciary’s 
acts in the system of sources of pension law. In addition, issues related to the 
implementation of international (European) social standards in the pension law, the 
problems of codification in this area are highlighted. 

The proposals on improving the system of sources of pension law are formulated, 
the importance of codification of pension legislation, the drafting and adoption of the 
Pension Code of Ukraine is emphasized. 

Key words: pension reform; sources of social security law; pension law; sources 
of pension law; constitution; international agreement; laws; subordinate regulations; 
normative legal acts of the Pension Fund of Ukraine; pension code.  
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