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Відтак, питання, пов’язані з правовим регулюванням недержавного 

пенсійного забезпечення, вимагають проведення нових наукових розробок, 

спрямованих на вирішення проблем теоретичного, організаційного і правового 

характеру. 

Враховуючи вищевикладене та зважаючи на відсутність комплексного 

ґрунтовного дослідження даної проблеми в науці права соціального 

забезпечення, вивчення питань правового регулювання недержавного 

пенсійного забезпечення в системі соціальної політики держави є актуальним 

та необхідним для вдосконалення правового регулювання в даній сфері. 

Дисертація Андрійчук О.В. виконана на кафедрі трудового права та права 

соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка відповідно до теми «Доктрина права в 

правовій системі України: теоретичний і практичний аспекти» (№ 11БФ042-

01), затвердженої на період з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2015 р., а також 

теми наукових досліджень кафедри трудового права та права соціального 

забезпечення «Проблеми становлення соціального права в Україні», 

затвердженої 28 березня 2016 р. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій. Надане на рецензування дисертаційне дослідження є 

фундаментальною та комплексною роботою, присвяченою правовому 

регулюванню недержавного пенсійного забезпечення в системі соціальної 

політики держави, а також виробленню пропозицій щодо його покращення. 

Розглянувши дисертацію, можна зробити висновок, що автор дійсно провів 

ґрунтовне комплексне наукове дослідження, що відповідає поставленим меті 

та завданням. 

Методологічною основою дисертаційного дослідження є сукупність 

методів і прийомів наукового пізнання. Їх застосування характеризується 

системним підходом, що дає можливість досліджувати проблеми в єдності 

їхнього соціального змісту і юридичної форми, здійснити системний аналіз 

правового регулювання недержавного пенсійного забезпечення (с.7-8). У 
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роботі автор використовував логіко-семантичний, структурно-семантичний, 

порівняльно-правовий методи, системно-структурний, системно-

функціональний методи, метод сходження від загального до окремого, 

догматичний метод, метод документального аналізу та класифікації та інші 

методи наукового пізнання.  

Науково-теоретичне підґрунтя для виконання дисертації склали 

загальнотеоретичні наукові праці, розробки провідних фахівців у галузі 

трудового права та права соціального забезпечення, інших галузевих правових 

наук. Нормативно-правовим підґрунтям дослідження є Конституція України, 

міжнародно-правові акти, Кодекс законів про працю України та інші закони 

України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, а також 

підзаконні нормативно-правові акти, які регулюють питання недержавного 

пенсійного забезпечення в системі соціальної політики держави.  

Інформаційну та емпіричну основу дослідження становлять 

узагальнення практичного застосування норм закону та підзаконних актів, 

політико-правова публіцистика, довідкові видання, статистичні дані, 

наукові праці фахівців у галузі трудового права та права соціального 

забезпечення тощо. 

Фундаментальність та комплексність роботи проявляється у всебічному 

та поступовому вивченні дисертантом предмету дослідження. Починаючи 

роботу з розгляду теоретико-методологічних аспектів недержавного 

пенсійного забезпечення, автор поступово досліджує його основних суб’єктів, 

а також особливості реформування недержавного пенсійного забезпечення в 

умовах євроінтеграції. 

Викладені в дисертації погляди автора на проблеми правового 

регулювання недержавного пенсійного забезпечення в системі соціальної 

політики держави є достатньо обґрунтованими, зроблені висновки та 

визначені поняття мають відповідний ступінь наукової новизни. Всебічність 

зробленого аналізу підтверджується достатньою кількістю використаних 

автором наукових, інформаційних та правових джерел.  



4 
 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є одним з перших комплексних наукових досліджень правового 

регулювання недержавного пенсійного забезпечення в системі соціальної 

політики держави. Результатом дослідження стало формулювання 

дисертантом низки нових теоретичних положень та висновків, що мають 

суттєве значення для практичної та правотворчої діяльності у сфері права 

соціального забезпечення. Новація роботи визначається своєчасною 

постановкою проблеми, всебічним поглибленим розглядом сучасних 

міжнародних тенденцій регулювання досліджуваних правовідносин. 

До найбільш вагомих результатів дисертаційного дослідження можна 

віднести:  

1) усунення недоліків понятійного апарату в досліджуваній сфері та 

надання власних визначень таких термінів як: «учасник недержавного 

пенсійного забезпечення» і «учасник пенсійного фонду» (с.8), «недержавне 

пенсійне забезпечення» та «недержавний пенсійний фонд» (с. 8, 9) та інших;  

2) встановлення ознак недержавного пенсійного забезпечення:  

а)  недержавне пенсійне забезпечення становить третій рівень 

пенсійного забезпечення України, що міститься в нормах Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;  

б) зазначена система функціонує на добровільній основі, що є головною 

відмінністю від системи загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування;  

в) реалізується через формування накопичень, що вносяться до 

недержавних пенсійних фондів;  

г) метою системи є здійснення пенсійних виплат учасникам 

недержавного пенсійного забезпечення, які виплачуються додатково до 

державної пенсії так, в Законі України «Про недержавного пенсійного 

забезпечення» зазначено, що недержавні пенсійні фонди мають статус 

неприбуткової організації, головним призначенням, яких є накопичення, 

управління та виплати внесків;  
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д)  передбачає різні види виплати додаткових пенсій такі, як пенсію на 

визначений строк, одноразову виплату та довічну пенсію;  

е) регулюється законодавством України та актами пенсійного 

законодавства (с. 69);  

3) класифікацію принципів недержавного пенсійного забезпечення на 

принципи, що покликані регулювати відносини з реалізації права на 

недержавне пенсійне забезпечення та принципи, що стосуються охорони 

функціонування та провадження діяльності у сфері недержавного пенсійного 

забезпечення (с. 71).   

У дисертації комплексно та ґрунтовно досліджено нормативно-правове 

регулювання недержавного пенсійного забезпечення в системі соціальної 

політики держави, розкрито зміст та недоліки основних нормативних джерел у 

даній сфері. 

Важливе значення для покращення правового регулювання 

недержавного пенсійного забезпечення має розгляд основних проблем 

названого забезпечення та надання пропозицій по їх вирішенню (підрозділ 

3.2).  

На особливу увагу заслуговують запропоновані автором напрями 

вдосконалення системи недержавного пенсійного забезпечення:  

1) забезпечення стабільності системи за допомогою чіткої програми 

розвитку та підтримки на державному рівні інституту недержавного 

пенсійного забезпечення;  

2) здійснення заходів щодо відновлення довіри населення та впевненості 

в фінансовій стабільності;  

3) розробка та вдосконалення законодавчої бази;  

4) поширення серед населення інформації про переваги недержавного 

пенсійного забезпечення через впровадження національних програм;  

5) роз’яснення через податкові органи, органи місцевої влади змін в 

законодавстві про недержавне пенсійне забезпечення;  

6) впровадження освітньої програми підготовки спеціалістів;  
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7) стимулювання роботодавців до участі в системі недержавного 

пенсійного забезпечення шляхом надання податкових пільг вкладникам-

роботодавцям (с. 191).  

Не менш важливими для покращення правового регулювання 

недержавного пенсійного забезпечення в є й інші висновки, зроблені автором 

дисертації. 

Апробація роботи. Основні результати дисертації, висновки та 

пропозиції знайшли відображення у чотирьох статтях, опублікованих у 

наукових фахових виданнях України, двох статтях – у наукових виданнях 

інших держав, а також в двох тезах доповідей і повідомлень на науково-

практичних конференціях. Вивчення дисертаційного дослідження та його 

автореферату дає підстави для твердження про ідентичність змісту 

автореферату й основних положень дисертації. Оформлення дисертаційного 

дослідження зауважень не викликає. 

Усе вищезазначене дозволяє зробити висновок, що дисертаційне 

дослідження Андрійчук О.В. написане на високому теоретичному рівні, має 

значну наукову та практичну цінність. Автором сформульовані положення, що 

мають важливе значення для вдосконалення правового регулювання 

недержавного пенсійного забезпечення в Україні. Практичне значення 

одержаних результатів полягає в тому, що вони становлять як науково-

теоретичний, так і практичний інтерес у науково-дослідній сфері, у 

правотворчості, у правозастосовчій діяльності компетентних суб’єктів, а 

також у навчальному процесі вищих навчальних закладів. 

Надаючи загальну позитивну оцінку дисертаційному дослідженню, 

варто вказати на окремі недоліки та дискусійні положення, що містяться в 

тексті роботи. 

1. На с. 28-29 дис. автором запропонована періодизація становлення та 

розвитку інституту недержавного пенсійного забезпечення в Україні. При 

цьому, перший з етапів датовано з 1859 р. по 1917 р., що дисертант пов’язує із 

перебуванням України під протекторатом Росії. Не применшуючи значення 
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історичного підходу при дослідженні особливостей правового регулювання 

недержавного пенсійного забезпечення, все ж відмітимо, що вельми 

дискусійним є віднесення цього періоду до історичного генезису становлення 

інституту недержавного пенсійного забезпечення власне України, що, як 

держава, виникла значно раніше, а здобула незалежність – навпаки пізніше. А 

відтак, підхід дисертанта до визначення першого етапу становлення й 

розвитку інституту недержавного пенсійного забезпечення в Україні, на наш 

погляд, є дещо необґрунтованим.  

2. Автор, на жаль, не досить повно розкрила поняття недержавного 

пенсійного забезпечення, під якою розуміється система суспільних відносин, 

спрямована на поліпшення матеріального становища фізичних осіб, участь в 

якій стимулюється державою, що ґрунтується на добровільному накопиченні 

пенсійних внесків фізичних та юридичних осіб та контроль за якою 

здійснюється державними органами (с. 69). Поза увагою автора залишились 

деякі суттєві аспекти недержавного пенсійного забезпечення: добровільність, 

крім передбачених законом випадків; контроль та нагляд здійснюється не 

лише державними органами, але й іншими суб’єктами тощо. 

3. Не зовсім чітко автором розкрита сутність визначення адміністратора 

недержавного пенсійного фонду як професійного учасника системи 

недержавного пенсійного забезпечення, наділеного чітко визначеними 

правами та обов’язками, який здійснює свої повноваження на умовах Закону 

України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та інших нормативних актів 

України, основною діяльністю якого є укладення пенсійного контракту між 

пенсійним фондом та його вкладниками (с. 154). Адже, згідно зі ст.1 Закону 

України «Про недержавне пенсійне забезпечення», адміністратор 

недержавного пенсійного фонду - юридична особа, що здійснює 

адміністрування недержавних пенсійних фондів на умовах Закону. Оскільки 

авторське визначення категорії «адміністратор недержавного пенсійного 

фонду» не збігається з нормативним, слід додаткового аргументувати 

доцільність його застосування в науці і на практиці. 
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4. Розглядаючи систему пенсійного забезпечення Європейського Союзу, 

автор приходить до висновку, що система додаткового накопичення в 

розвинутих країнах складає два рівні із трьох, тоді коли в нашій державі це 

тільки третій рівень (с. 158). Однак, при цьому здобувачем не надається 

жодних практичних рекомендацій та пропозицій по удосконаленню 

національного законодавства. Натомість, суспільні відносини, які виникають у 

процесі недержавного пенсійного забезпечення, що є об’єктом дослідження, 

потребують вдосконалення та наближення до світової практики.  

5. До проблем, які гальмують ефективне функціонування третього рівня 

пенсійної системи, дисертантом віднесено: (а) недостатній рівень обізнаності 

населення про систему НПЗ; (б) недоопрацювання нормативно-правової бази 

системи добровільного накопичення; (в) недосконалість законодавчої бази 

щодо інвестиційної діяльності; (г) низький рівень довіри українського 

населення до недержавних фінансових установ; (д) недостатня розвиненість 

фондового ринку; (е) занижений рівень оплати послуг адміністратора (с.178). 

Проте, автору необхідно було зосередити увагу на усуненні причин та умов, 

що спричинюють неефективне функціонування третього рівня пенсійної 

системи в Україні. 

Наведені спірні точки зору і висловлені зауваження не впливають на 

загальну позитивну оцінку дисертації, яка носить самостійний і творчий 

характер, має наукову і практичну цінність. Наявність дискусійних питань, 

насамперед, характеризує складність і актуальність досліджуваної теми та 

власний підхід до її розгляду дисертантом. В досліджені автору вдалося 

досягти його мети.  

Усе викладене дає підстави для висновку про те, що дисертаційне 

дослідження Андрійчук Ольги Вікторівни «Правове регулювання 

недержавного пенсійного забезпечення в системі соціальної політики 

держави» є завершеною працею. Враховуючи досягнення автором мети та 

задач дослідження, в якій отримані нові науково обґрунтовані результати 

щодо розкриття сутності та змісту правового регулювання недержавного 
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зазначених проблем. Підсумовуючи викладене, в проведеному дослідженні 

Ольга Вікторівна Андрійчук здійснила спробу заповнити існуючі прогалини 

в сфері правового регулювання недержавного пенсійного забезпечення, 

надала пропозиції щодо удосконалення його існуючого юридичного 

механізму. 

Загалом автор виявила належний рівень знань юридичної літератури, 

нормативно-правового матеріалу, правозастосовної практики, знайшла низку 

дискусійних проблем, що підлягають осмисленню і вирішенню. 

Дисертантом застосовані різноманітні методи наукового аналізу 

досліджуваних проблем, зроблена критична оцінка положень чинного 

національного та міжнародного законодавства. Заслуговує на окреме 

схвалення те, що автор використовував у роботі такі методи емпіричного 

дослідження, як діалектичний, логіко-семантичний, порівняльно-правовий, 

формально-логічний, історичний, соціологічний, системно-структурний та 

метод узагальнення, за допомогою яких було визначено реальний стан та 

проблемні питання правового регулювання недержавного пенсійного 

забезпечення в системі соціальної політики держави (с. 7-8 дис.). 

Структура роботи обумовлена метою, об’єктом і предметом 

дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, які 

об’єднують десять підрозділів, висновків і списку використаних джерел, які в 

сукупності присвячені дослідженню нормативного регулювання 

недержавного пенсійного забезпечення в системі соціальної політики 

держави. Такий підхід до визначення структури і змісту дослідження є 

логічним, дає можливість всебічно та повно висвітлити значне коло 

актуальних проблем.  

Дисертант методологічно правильно сформулювала мету та завдання 

дисертаційного дослідження. Їх постановка та послідовність дали можливість 

розкрити основний зміст теми наукового дослідження і дозволили 

досліднику сформулювати висновки, яким притаманні всі ознаки новизни. 

Так, заслуговує на схвальну оцінку встановлення автором основних 

чинників неефективного функціонування вітчизняної системи недержавного 
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пенсійного забезпечення, зокрема: 1) недовіра населення до системи 

недержавного пенсійного забезпечення; 2) низькі доходи працюючих верств 

населення, безробіття; 3) недостатня інформованість населення про 

принципи функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення; 

4) необізнаність громадян з фінансових та економічних питань, їх 

незацікавленість в отриманні інформації; 5) відсутність професійної 

підготовки спеціалістів для установ недержавного пенсійного забезпечення; 

6) недосконалість законодавчого регулювання системи недержавного 

пенсійного забезпечення; 7) низький рівень роз’яснювальної роботи щодо 

сутності недержавного пенсійного забезпечення (с. 9 дис.). 

Слід у повній мірі погодитись із автором у тому, що перевагами 

запровадження недержавного пенсійного забезпечення є: 1) недержавні 

пенсії виплачуються разом з державними, що значно підвищує матеріальний 

рівень одержувача таких пенсій; 2) законом передбачається декілька видів 

виплат додаткових пенсій (дострокову та одноразову виплату), що спрощує 

механізм отримання накопичень; 3) учасник системи самостійно встановляє 

розмір додаткової пенсії, що прямо залежить від розміру внесків (с. 68-69 

дис.). 

Заслуговує  уваги сформульоване авторське визначення недержавного 

пенсійного забезпечення – це система суспільних відносин, спрямована на 

поліпшення матеріального становища фізичних осіб, участь в якій 

стимулюється державою, що ґрунтується на добровільному накопиченні 

пенсійних внесків фізичних та юридичних осіб та контроль за якою 

здійснюється державними органами (с. 69 дис.). 

Також, слід підтримати авторську позицію, що шляхами подолання 

проблем в сфері недержавного пенсійного забезпечення: 1) держава повинна 

надавати гарантії функціонування недержавних пенсійних фондів; 2) 

проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з населенням щодо питань 

діяльності недержавних пенсійних фондів; 3) формування популярності 

недержавних пенсійних фондів, що можливе за допомогою висвітлення 

результатів їх діяльності через засоби масової інформації; 4) заохочення 
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роботодавців до участі в системі недержавного пенсійного забезпечення 

шляхом створення власних корпоративних пенсійних фондів або приєднання 

до вже існуючих (с. 153 дис.).  

Досить цікавою є характеристика учасника недержавного пенсійного 

забезпечення – це фізична особа, на користь якої сплачуються (сплачувалися) 

пенсійні внески до пенсійного фонду, на пенсійний депозитний рахунок у 

банку чи до страхової організації і яка має право на недержавне пенсійне 

забезпечення на умовах і в порядку, визначених пенсійним контрактом, 

договором про відкриття пенсійного депозитного рахунка або договором 

страхування довічної пенсії та цим Законом, та яка має право отримувати 

пенсійні виплати із пенсійного фонду, банківської установи чи страхової 

організації згідно із Законом (с. 154 дис.). 

Дисертант влучно формулює визначення адміністратора недержавного 

пенсійного фонду як професійного учасника системи недержавного 

пенсійного забезпечення, наділеного чітко визначеними правами та 

обов’язками, який здійснює свої повноваження на умовах Закону України 

«Про недержавне пенсійне забезпечення» та інших нормативних актів 

України, основною діяльністю якого є укладення пенсійного контракту між 

пенсійним фондом та його вкладниками (с. 154 дис.). 

Цікавою є аргументація автора, що система додаткового пенсійного 

забезпечення користується попитом серед населення, що значною мірою 

характеризує рівень довіри до держави з боку своїх громадян, в багатьох 

випадках така система має обов’язковий характер обрання виду додаткового 

пенсійного заощадження. Чітке функціонування недержавного пенсійного 

забезпечення пов’язано з тим, що впровадження такої системи відбулося 

значно раніше, ніж в нашій державі, однак, не дивлячись на це, на сучасному 

етапі системи додаткового пенсійного забезпечення регулярно 

переглядаються та доповнюються, зважаючи на зміни, які відбуваються в 

соціальній та економічній сферах (с. 169 дис.). 

Необхідно погодитися з автором у тому, що спільними рисами 

національної та зарубіжних систем недержавного пенсійного забезпечення є: 
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дана система є одним з рівнів пенсійного забезпечення країни; в більшості 

випадків має добровільний характер; формується за рахунок накопичення та 

інвестування внесків; більшість фінансових установ мають неприбутковий 

статус; пенсійні заощадження виплачуються додатково до державної пенсії; 

участь в системі недержавного пенсійного забезпечення стимулюється 

державою, переважно через податкові пільги (с. 173 дис.). 

Також слід підтримати виокремлення таких основних напрямків 

вдосконалення системи недержавного пенсійного забезпечення: а) 

забезпечення стабільності системи чіткою програмою розвитку та підтримки 

на державному рівні інституту недержавного пенсійного забезпечення; 

б) здійснення заходів щодо відновлення довіри населення та впевненості в 

фінансовій стабільності; в) розробка та вдосконалення законодавчої бази; г) 

поширення серед населення інформації про переваги недержавного 

пенсійного забезпечення через впровадження національних програм; 

д) роз’яснення через податкові органи, органи місцевої влади змін в 

законодавстві про недержавне пенсійне забезпечення; е) впровадження 

освітньої програми підготовки спеціалістів; ж) стимулювання роботодавців 

до участі в системі недержавного пенсійного забезпечення шляхом надання 

їм податкових пільг (с. 187 дис.). 

Таким чином, ознайомлення з наукової роботою Андрійчук О.В. дає 

підстави для висновку, що її цілі загалом досягнуті, дисертація є самостійним 

і завершеним науковим дослідженням, в якому отримані нові науково-

обґрунтовані результати, що у сукупності мають істотне значення для 

розвитку науки трудового права та удосконалення законодавства у сфері 

соціального забезпечення. Дисертація виконана на належному науковому і 

професійному рівнях, тема досліджена досить повно. Здобувач показав 

глибокі знання обраної теми, вміння самостійно узагальнювати й аналізувати 

нормативні матеріали, спеціальну літературу, робити правильні, науково-

обґрунтовані висновки, формулювати визначення правових понять і 

пропозиції по вдосконаленню як чинного, так і перспективного 

законодавства. 
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У той же час, рецензована дисертація, як і інші роботи подібного роду, 

містить низку наукових положень, оцінок, висновків, пропозицій і 

рекомендацій, які викликають бажання подискутувати з їх приводу чи просто 

звернути на них увагу. Це, в основному, не суттєві помилки дисертанта, а 

його власне бачення тих чи інших проблем, яке інколи видається 

дискусійним. 

1. Так, досліджуючи суб’єктний склад правовідносин у сфері 

недержавного пенсійного забезпечення у підрозділах 2.2 та 2.3, здобувачці 

доцільно було б надати їх перелік та обґрунтувати поділ на вкладників, 

учасників та інших суб’єктів. В результаті цього робота мала б більшу 

наукову цінність, а висновки набули більшої виваженості та повноти. 

2. У роботі автор спирається на такі категорії, як «контроль» та 

«нагляд» (с. 133-155 дис. та інші), зокрема при дослідженні органів 

державного нагляду та контролю у сфері недержавного пенсійного 

забезпечення тощо. На нашу думку, доцільно було визначити співвідношення 

зазначених категорій, оскільки в деяких випадках дисертант використовує їх 

як синоніми, в інших – наповнює їх різним змістом.  

3. Потребує додаткових пояснень сформульоване автором визначення 

недержавних пенсійних фондів, під якими вона розуміє юридичні установи, 

що ведуть некомерційну діяльність лише з метою формування та 

накопичення пенсійних активів для забезпечення вдалого інвестування з 

приводу подальшої виплати пенсійних внесків, що здійснюється на підставі 

пенсійних контрактів та регулюється законодавством (с. 153, 190 дис.). Адже 

дане визначення не відповідає нормативному, що закріплене у ст.1 Закону 

України «Про недержавне пенсійне забезпечення», а тому необхідно 

уточнити його переваги, порівняно із закріпленим.  

4. Додаткової аргументації потребує зауваження автора, що актуальним 

для України є можливість введення так званої пайової пенсії особистого 

пенсійного забезпечення, головною особливістю якої є відносно малий 

розмір внесків порівняно з великим розміром майбутньої пенсії (с. 166 дис.). 
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