
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького

Національної академії наук України

ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ 
ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

В УКРАЇНІ

Монографія

Київ

Ін Юре

2012 



3

УДК ____

ББК ____

        П__

Науковий редактор:
Хуторян Н. М. — доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент 

НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, провідний 
науко вий співробітник відділу проблем цивільного, трудового і підприєм-
ницького права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН 
України

Рецензенти:
Лазор В. В. — доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент 

НАН України, академік НАПрН України, професор кафедри правознав-
ства Східноукраїнського національного університету імені В. Даля;

Семчик В. І. — доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу 
екологічного права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН 
України

 
Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні : монографія / 

Хуторян Н. М., Вишновецька С. В., Дріжчана С. В., Іншин М. І., 
Кравчук Т. В., Коробенко Н. П., Лаврів О. Я., Лазор Л. І., Сімутіна Я. В., 
Стадник М. П., Скоробагатько А. В., Татаренко Г. В., Швець В. О., 
Шумило М. М. / за ред. д-ра юрид. наук, проф. Н. М. Хуторян. — К. : 
Ін Юре, 2012. — 540 с.

ISBN 978-966-313-462-8

У монографії визначено принципи пенсійного забезпечення, поняття 
правовідносин з пенсійного забезпечення та здійснено класифікацію їхніх 
видів, вказано тенденції розвитку законодавства з пенсійного забезпечен-
ня та зазначено соціальну потребу його кодифікації, висвітлено проблеми 
правового регулювання пенсійного забезпечення за віком, по інвалідності, 
у разі втрати годувальника, визначено поняття та види пенсій за накопичу-
вальною системою загальнообов’язкового державного пенсійного страху-
вання, поняття, види та суб’єкти недержавного пенсійного забезпечення, 
види договорів у системі недержавного пенсійного забезпечення, особли-
вості пенсійного забезпечення окремих категорій громадян (державних 
службовців, працівників прокуратури, суддів, наукових та науково-педаго-
гічних працівників, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської ката-
строфи, льотного складу авіації тощо.

Здійснено конкретні пропозиції щодо удосконалення пенсійного зако-
нодавства.

Видання розраховане на наукових працівників та юристів-практиків, 
студентів, аспірантів, широке коло читачів.

ББК

 © Хуторян Н. М., Вишновецька С. В., 
     Дріжчана С. В. та ін., 2012 

ISBN 978-966-313-462-8 © Ін Юре, 2012

П__

Передмова

Конституційне визнання людини, її прав і свобод найвищою 

цінністю, проголошення України правовою соціальною держа-

вою передбачають забезпечення державою соціального захисту 

непрацездатних громадян, до найбільш численної категорії яких 

належать пенсіонери. Це висуває особливі вимоги до правового 

регулювання пенсійних відносин, його якості й ефективності.

В Україні продовжується реформа законодавства з пенсійного 

забезпечення. Прийнято низку нових законів, зокрема Закон 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», Закон 

«Про недержавне пенсійне забезпечення». Нові закони далекі від 

досконалості, оскільки вони не забезпечують того основного 

завдання, яке покладалося на пенсійну реформу, — забезпечити 

гідне життя непрацездатних осіб. Практичне застосування цих 

законів призвело до різкої диспропорції в пенсійному забезпе-

ченні осіб, які вийшли на пенсію до введення в дію цих законів, і 

осіб, які виходять на пенсію зараз.

Наряду з цими новими законами продовжують діяти і старі 

закони, зокрема Закон України «Про пенсійне забезпечення», що 

призводить до неоднозначного розуміння тих чи інших норм та 

неправильного застосування їх на практиці. Крім того, нове зако-

нодавство, на жаль, не регулює такого виду пенсійного забезпе-

чення, як пенсійне забезпечення за вислугу років або на пільгових 

умовах. Цей вид пенсійного забезпечення регулюється старим 

Законом «Про пенсійне забезпечення» щодо вчителів, артистів, 

працівників, які працювали на роботах зі шкідливими і важкими 

умовами праці. Це призвело до того, що донині не визначено дже-

Рекомендовано до друку 
Вченою радою Інституту держави і права 
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(протокол № 3 від 2 лютого 2011 р.)
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рело фінансування цих пенсій, оскільки не створено спеціальних 

корпоративних фондів, з яких би здійснювалося пенсійне забез-

печення цього виду.

Спеціальне, окреме правове регулювання пенсійного забезпе-

чення деяких категорій пенсіонерів (державних службовців, суд-

дів, працівників прокуратури, працівників ОВС тощо) призвело 

до невиправданої різниці в розмірах пенсій вказаних категорій 

громадян та пенсій, які отримують громадяни за загальним 

Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страху-

вання». Так, розмір пенсій державних службовців іноді в 10, 20, 40 

разів перевищує розмір пенсій інших пенсіонерів, що є соціально 

несправедливим. Такої різниці в розмірах пенсійного забезпечен-

ня не спостерігається в жодній високорозвиненій зарубіжній кра-

їні. Тобто пенсійне законодавство не забезпечує єдності умов 

пенсійного забезпечення для різних категорій пенсіонерів.

Деякою мірою ліквідувати ці недоліки мав прийнятий новий 

Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення 

реформування пенсійної системи» від 8 липня 2011 р. Проте, на 

жаль, правове регулювання пенсійного забезпечення не покра-

щилося, а для багатьох категорій суттєво погіршилося.

Багато питань у сфері пенсійного забезпечення взагалі лиши-

лося поза межами правового регулювання. Потребують свого 

переосмислення і теоретичні надбання юридичної науки в галузі 

права соціального забезпечення. Зокрема, необхідно удосконали-

ти категоріальний апарат, який вироблений як науковцями, так і 

законодавцем, оскільки такі поняття, як пенсійне забезпечення, 

пенсія, утримання та інші ґрунтуються на старих концепціях, без 

врахування реальних ринкових відносин. У зв’язку з цим виникає 

необхідність дослідження проблем правового регулювання пен-

сійного забезпечення в Україні.

Метою цього монографічного видання є розвиток теорії права 

соціального забезпечення та удосконалення правового регулю-

вання пенсійного забезпечення в Україні. 

У монографії визначено поняття пенсійного забезпечення в 

Україні, сформульовано принципи пенсійного забезпечення, 

поняття правовідносин із пенсійного забезпечення та здійснено 

класифікацію їхніх видів, визначено тенденції розвитку законо-

давства з пенсійного забезпечення та вказано на соціальну потре-

бу його кодифікації. Виявлено проблеми правового регулювання 

пенсійного забезпечення за віком, по інвалідності, у разі втрати 

годувальника в солідарній пенсійній системі та сформульовано 

пропозиції, спрямовані на їхнє вирішення. 

Особливу увагу у книзі приділено недержавному пенсійному 

забезпеченню: визначено поняття недержавного пенсійного 

забезпечення та його види, дано загальну характеристику право-

вого статусу суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення та 

правового статусу окремих суб’єктів (недержавних пенсійних 

фондів, учасників недержавного пенсійного забезпечення, вклад-

ника як суб’єкта правовідносин з недержавного пенсійного забез-

печення). Сформульовано поняття і види договорів у сфері пен-

сійного забезпечення, визначено особливості договору страху-

вання пенсії у накопичувальній системі загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування, пенсійного контракту у сис-

темі недержавного пенсійного забезпечення, договору страхуван-

ня додаткової пенсії у системі недержавного пенсійного забезпе-

чення, договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку у 

системі недержавного пенсійного забезпечення.

Один із центральних напрямків монографічного дослідження 

займають особливості правового регулювання пенсійного забез-

печення окремих категорій громадян (наукових та науково-

педагогічних працівників, державних службовців, суддів, праців-

ників ОВС, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, льотного складу авіації, працівників прокуратури). 

Розроблено пропозиції щодо удосконалення категоріального апа-

рату з пенсійного забезпечення, чинного законодавства, що регу-

лює пенсійне забезпечення, та практики його застосування. 

Монографію підготували: передмова та підрозділи 6.1. та 6.3. 

розділу 6 — д. ю. н. Хуторян Н. М., підрозділ 1. 1. розділу 1 — 

к. ю. н. Стадник М. П., підрозділ 1.2. розділу 1 — к. ю. н. 

Лаврів О. Я., підрозділ 1.3. розділу 1 та підрозділ 2.2. розділу 2 — 

к. ю. н. Коробенко Н. П., підрозділ 1.4. розділу 1 — Сімутіна Я. В., 

підрозділ 2.3. розділу 2 — к. ю. н. Кравчук Т. В., розділ 3 — к. ю. н. 

Дріжчана С. В., розділ 4 — д. ю. н. Лазор Л. І. та к. ю. н. 

Татаренко Г. В., розділ 5 — к. ю. н. Татаренко Г. В., підрозділ 2.1. 
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розділу 2 та підрозділ 6.2. розділу 6 — к. ю. н. Шумило М. М., під-

розділ 6.4. розділу 6 — к. ю. н. Швець В. О., підрозділ 6.5. розді-

лу 6 — к. ю. н. Вишновецька С. В., підрозділ 6.6. розділу 6 — 

д. ю. н. Іншин М. І., підрозділ 6.7. розділу 6 — к. ю. н. 

Скоробагатько А. В.

Розділ 1

Теоретико-правові проблеми 
пенсійного забезпечення в Україні

1.1. Поняття пенсійного забезпечення в Україні

Суспільно-політичні та суспільно-економічні зміни, що від-

булися в державі за останні десятиліття, перехід до ринкової еко-

номіки, демократизація суспільства зумовили активізацію науко-

вих пошуків у сфері соціально-забезпечувальних відносин. 

Особливої актуальності набула ця проблема із прийняттям нової 

Конституції України, яка у ст. 1 проголосила себе суверенною і 

незалежною, правовою, соціальною державою. Інтеграція України 

у світове співтовариство, приведення національного законодав-

ства у сфері пенсійного забезпечення до міжнародно-правових 

норм позитивно вплинули на активізацію наукових досліджень у 

цій сфері. Особливо це є актуальним в період економічної кризи, 

в якій перебуває світове співтовариство загалом, а Україна зокре-

ма. Тому проблема соціального захисту населення, пенсійного 

забезпечення громадян стала наріжним каменем соціальної полі-

тики держави на сучасному етапі. Вказані обставини зумовили 

проведення пенсійної реформи.

Проведення пенсійної реформи, перегляд та розробка цілої 

низки теоретичних положень, вироблення категорійного апарату, 

приведення національного законодавства до міжнародно-

правових норм сприятиме реалізації конституційних положень, 
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Розділ 1. Теоретико-правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні

закріплених у ст. 46 Конституції України, згідно з якою громадяни 

мають право на соціальний захист, що включає право на забезпе-

чення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездат-

ності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них 

обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених 

законом. Це право гарантується загальнообов’язковим держав-

ним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків гро-

мадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та 

інших джерел соціального забезпечення, створенням мережі дер-

жавних, комунальних, приватних закладів для догляду за непра-

цездатними.

Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є осно-

вним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не 

нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом1.

Конституалаізація права громадян на пенсійне забезпечення 

актуалізує цілу низку як теоретичних, так і практичних проблем у 

цій сфері. Особливо важливим є вироблення категорійного апа-

рату і насамперед таких понять, як «пенсія», «пенсійне забезпе-

чення».

Конституція України у ст. 46 передбачає право громадян 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. Це право 

гарантується через систему загальнообов’язкового державного 

соціального страхування за рахунок страхових внесків громадян, 

підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших 

джерел соціального забезпечення2. Тобто на конституційному 

рівні гарантується реалізація права на соціальний захист. Як 

слущно зазначається в науці права соціального забезпечення, 

пенсійне забезпечення є однією зі складових соціального захисту 

населення і відображає характерні ознаки цієї вищої системи, що 

становить систему взаємопов’язаних грошових фондів, органів та 

установ, суб’єктів забезпечення, видів забезпечення та правових 

1 Конституція України від 28 червня 1996 р. — К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 
С. 25.

2 Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

актів1. При цьому, слід погодитися із позицією П. М. Рабіновича 

та О. Панкевича2, О. В. Лавріненка3, С. М. Прилипка4, які вважа-

ють, що термін «соціальне забезпечення» є більш вдалим, ніж 

«соціальний захист», і тому в Основному Законі слід застосовува-

ти термін «право на соціальне забезпечення».

У тлумачному словнику В. І. Даля «забезпечувати» визначаєть-

ся як «надати все необхідне, захистити від збитків, недостачі, 

потреби, від небезпеки, що комусь загрожує»5. В іншому словни-

ку поняття «забезпечити (створювати умови для здійснення чого-

небудь)» прирівнюється за змістом до слів «гарантувати», 

«постачати»6. Вітчизняні словники слово «забезпечувати» тлума-

чать 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»7. Отже, поняття «забезпечення» має досить широ-

ке тлумачення. Воно охоплює багато відтінків діяльності, 

пов’язаної зі створенням належних умов функціонування соці-

альних систем, управлінських структур тощо8.

Важливим є з’ясування відмінностей пенсійного забезпечен-

ня від соціального забезпечення. Як правило, в юридичній науці 

переважає точка зору, що відносини з пенсійного забезпечення 

посідають провідне місце в соціальному забезпеченні. Проте, 

визначаючи правовідносини, які становлять предмет права соці-

ального забезпечення, вчені по-різному тлумачать пенсійне 

1 Шайхатдинов В. Ш. Право социального обеспечения Российской Федерации : учебное 
пособие / Владимир Шамилевич Шайхатдинов. — Вып. 1. — Екатеринбург : УрАГС, 
1996. — С. 10.

2 Рабінович П., Панкевич О. Соціальне право: деякі питання загальної теорії / П. Рабінович, 
О. Панкевич // Право України. –2003. — № 1. — С. 104–105.

3 Лавріненко О. В. Сучасний понятійний апарат науки соціального забезпечення: проблеми 
термінологічної уніфікації та напрями її вирішення / О. В. Лавріненко // Економіка, 
фінанси, право. — 2004. — № 9. — С. 37.

4 Прилипко С. М. Проблеми теорії права соціального забезпечення : монографія / 
Сергій Миколайович Прилипко. — Х. : ПП «Берека Нова», 2006. — С. 56–57.

5 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка / Владимир Иванович 
Даль. — М. : Русский язык, 1980. — Т. 4. — С. 577.

6 Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров; редкол. : А. А. Гусев и 
др. –4-е изд — М.: Советская энциклопедия, 1987. — С. 745.

7 Словник української мови : в 10 т. — К., 1972. — Т. 5. — С. 19.
8 Клемпарський М. М. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників органів 

внутрішніх справ : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05. / Клемпарський Микола 
Миколайович. — Х., 2004. — С. 22.
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Розділ 1. Теоретико-правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні 1.1. Поняття пенсійного забезпечення в Україні

забезпечення як складову галузі права соціального забезпечен-

ня. Так, українські вчені Т. З. Гарасимів1, С. М. Прилипко2 пен-

сійне забезпечення зараховують до інститутів права соціального 

забезпечення. Аналогічна позиція прослідковується і в працях 

російських науковців В. Ш. Шайхатдінова3, М. О. Буянової4, 

М. Л. Захарова та Е. Г. Тучкової5. В дослідженнях інших вчених6 

пенсійне забезпечення належить до підгалузі права соціального 

забезпечення. Більше того, І. М. Сирота7, а за ним і М. Д. Бойко8, 

досліджуючи предмет, метод та принципи права соціального 

забезпечення, доходять висновку про існування пенсійного 

права. Вони зазначають, що пенсійне право являє собою таку 

сукупність правових норм, яка відокремилася в межах галузі 

права соціального забезпечення і регулює якісно однорідні від-

носини у певній сфері соціального захисту населення. Можливість 

віднесення пенсійного права до підгалузі права соціального 

забезпечення у їхніх роботах пояснюється тим, що «це структур-

не утворення набуло необхідних ознак підгалузі права, принци-

пів, предмета і методу правового регулювання, правових інсти-

тутів і підстав виникнення, змін і припинення правовідносин з 

пенсійного забезпечення». Звичайно, що такі погляди мають 

наукову цінність. Але при цьому не можна погодитися із існу-

1 Гарасимів Т. З. Право соціального забезпечення України (Загальна частина) / 
Тарас Зеновійович Гарасимів. — Дрогобич : Видавнича фірма «Відродження», 2004. — 
С. 68, 100.

2 Прилипко С. М. Проблеми теорії права соціального забезпечення : монографія / Сергій 
Миколайович Прилипко. — Х. : ПП «Берека Нова», 2006. — С. 145–146.

3 Шайхатдинов В. Ш. Право социального обеспечения Российской Федерации : учебное 
пособие / Владимир Шамилевич Шайхатдинов. — Вып.1. — Екатеринбург : УрАГС, 
1996. — С. 10.

4 Право социального обеспечения России : учебник / Буянова М. О., Гусов К. Н., Кобзева 
С. И. и др. ; под ред. К .Н. Гусова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ПБОЮЛ 
Грачев С. М., 2001. — С. 22.

5 Захаров М. Л. Право социального обеспечения России : учебник / М. Л. Захаров, 
Э. Г. Тучкова. — М. : Изд-во БЕК, 2001. — С. 66.

6 Андреев В. С. Право социального обеспечения в СССР : учебник. / Виталий Семенович 
Андреев. — М. : Юрид. лит-ра, 1980. — С. 40; Советское право социального обеспече-
ния : учебное пособие / Зайкин А. Д., Иванова Р. И., Тарасова В. А., Егоров А. Н., 
Коняхин Л. Г. ; под ред. А. Д. Зайкина. — М. : Издательство МГУ, 1982. — C. 53; 
Сташків Б. І. Теорія права соціального забезпечення : навч. посіб. / Борис Іванович 
Сташків. — К. : Знання, 2005. — С. 86.

7 Сирота І. М. Право пенсійного забезпечення в Україні : курс лекцій / І. М. Сирота. — К. : 
Юрінком Інтер, 1998. — С. 14–15.

8 Право пенсійного забезпечення в Україні : навчальний посібник / Микола Дмитрович 
Бойко. — 2-ге вид., випр. і доп. — К. : Атіка, 2006. — С. 5–8.

ванням відмінного від предмета та методу права соціального 

забезпечення предмета та методу пенсійного права, оскільки, як 

слушно зазначає С. М. Прилипко, «усім відносинам із соціаль-

ного забезпечення притаманний єдиний предмет правового 

регулювання, а також метод, який полягає в чіткій державній 

регламентації щодо надання соціального забезпечення в різних 

організаційно-правових формах всім тим, хто потребує такої 

допомоги та підтримки»1.

В юридичній науці поняття «соціальне забезпечення» та «пен-

сійне забезпечення» завжди трактувалися неоднозначно і до сьо-

годні відсутнє єдине загальноприйняте їх тлумачення.

Протягом достатньо тривалого часу вчені, які займалися дослі-

дженням проблем соціального забезпечення, розробляли та 

обґрунтовували понятійну категорію «соціальне забезпечення». 

Тому доцільно прослідкувати, як у зв’язку із розвитком відносин 

із соціального забезпечення змінювалися та розвивалися підходи 

до розуміння зазначеної дефініції. Отже, під соціальним забезпе-

ченням розуміють:

— діяльність публічної адміністрації, яка має за мету позбавити 

певних соціальних небезпек, які погрожують життю і певному 

рівню існування широкого кола громадян, шляхом надання цим 

громадянам грошової або натуральної допомоги2;

— форму розподілу матеріальних благ в обмін на витрачену 

працю з метою задоволення життєво необхідних особистих потреб 

(фізичних, соціальних, інтелектуальних) осіб похилого віку, хво-

рих, інвалідів, дітей, утриманців, які втратили годувальника, 

безро бітних, усіх членів суспільства з метою охорони здоров’я і 

нормального відтворення робочої сили за рахунок спеціальних 

фондів, створюваних у суспільстві, у випадках і на умовах, вста-

новлених у соціальних, зокрема правових, нормах3;

— систему матеріального забезпечення й обслуговування гро-

мадян у старості, хворобі, інвалідності, на випадок втрати году-

1 Прилипко С. М. Предмет права соціального забезпечення : дис. ... докт. юрид. наук : 
12.00.05 / Прилипко Сергій Миколайович. — Х., 2007. — С. 143–144

2 Дурденевский В. Н. Лекции по праву социальной культуры / Всеволод Николаевич 
Дурденевский. — М., Л. : Гос. изд-во, 1929. — С. 110.

3 Иванова Р. И. Правоотношения по социальному обеспечению в СССР : монография / 
Розалия Ивановна Иванова. — М. : Изд-во Московского ун-та, 1986. — С. 22.
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вальника, виховання дітей та в інших передбачених законодав-

ством випадках1;

— сукупність певних соціально-економічних заходів, по  в’я-

заних із забезпеченням громадян у старості та у разі непрацездат-

ності, з турботою про матір та дітей, із медичним обслуговуван-

ням та лікуванням як важливими засобами оздоровлення, про-

філактики та відновлення працездатності2;

— сукупність суспільних відносин з розподілу позабюджетних 

фондів соціального призначення і перерозподілу частини держав-

ного бюджету з метою задоволення потреб громадян у випадку 

втрати джерел існування, понесення додаткових витрат або від-

сутності необхідного прожиткового мінімуму через об’єктивні 

соціально значущі причини3;

— передбачену законодавством систему матеріального забез-

печення та обслуговування громадян у разі повної або часткової 

втрати працездатності, старості, а також членів сім’ї, які втратили 

годувальника. Важливими видами соціального забезпечення є: 

пенсії, допомоги, пільги, утримання непрацездатних громадян у 

будинках для пристарілих та інвалідів4;

— організаційно-правову діяльність держави щодо матері-

ального забезпечення, соціального утримання, обслуговуван-

ня, надання медичної допомоги за рахунок спеціально створе-

них фінансових джерел особам, які зазнали соціального ризику, 

внаслідок якого втратили здоров’я та (або) засоби до існування 

і не можуть матеріально забезпечити себе та своїх утриман-

ців5;

— один із способів розподілу частини валового внутрішнього 

продукту шляхом надання громадянам матеріальних благ з метою 

вирівнювання їхніх особистих доходів у випадках настання соці-

1 Батыгин К. С. Право социального обеспечения. Общая часть : учебн. пособие / 
Константин Степанович Батыгин. — М. : Академия труда и социальных отношений, 
1998. — С. 7.

2 Андреев В. С. Право социального обеспечения в СССР : учебник / Виталий Семенович 
Андреев. — М. : Юрид. лит-ра, 1980. — С. 10.

3 Мачульская Е. Е. Право социального обеспечения / Елена Евгеньевна Мачульская. — М. : 
Международный центр финансово-экономического развития, 1997. — С. 7.

4 Сирота І. М. Право пенсійного забезпечення в Україні : курс лекцій / І. М. Сирота. — К. : 
Юрінком Інтер, 1998. — С. 260.

5 Болотіна Н. Б. Право людини на соціальне забезпечення в Україні: проблема термінів і 
понять / Н. Б. Болотіна // Право України. — 2000. — № 4. — С. 38.

альних ризиків за рахунок коштів цільових фінансових джерел в 

обсязі та на умовах, що суворо нормуються суспільством, держа-

вою, для підтримки їхнього повноцінного соціального статусу1;

— форму вираження соціальної політики держави, спрямовану 

на матеріальне забезпечення громадян із держбюджету та спеці-

альних позабюджетних державних фондів у випадку настання 

обставин, які визнаються державою на певному етапі розвитку 

соціально значущими, з метою вирівнювання соціального стано-

вища цих громадян порівняно з іншими членами суспільства2;

— систему закріплених у законодавстві соціально-економічних 

заходів, що гарантують матеріальне забезпечення громадян у ста-

рості, у період тимчасової непрацездатності, в разі втрати году-

вальника та в інших передбачених законодавством випадках3;

— організаційно-правову діяльність держави, спрямовану на 

матеріальне забезпечення осіб, які не мають виходу на ринок 

праці, не застраховані в системі загальнообов’язкового соціаль-

ного страхування, зазнали соціального ризику, внаслідок чого 

втратили здоров’я та (або) засоби до існування і не можуть мате-

ріально забезпечити себе та своїх утриманців4;

— сукупність суспільних відносин, у межах яких особам, не 

здатним до забезпечення самих себе і своєї сім’ї в силу об’єктивних 

та визнаних суспільством причин, надається частина суспільних 

коштів в обсязі, достатньому для задоволення їхніх соціально зна-

чущих потреб5;

— систему суспільних відносин із задоволення першочергових 

і найнеобхідніших потреб тих громадян та їхніх сімей, які з 

об’єктивних, визнаних суспільством (державою) поважних при-

чин опинилися у складній (здебільшого негативній) життєвій 

1 Захаров М. Л. Право социального обеспечения России : учебник / М. Л. Захаров, 
Э. Г. Тучкова. — С. 21.

2 Право социального обеспечения России : учебник / Буянова М. О., Гусов К. Н., 
Кобзева С. И. и др. ; под ред. К. Н. Гусова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ПБОЮЛ 
Грачев С. М., 2001. — С. 14.

3 Клемпарський М. М. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників органів 
внутрішніх справ : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05. / Клемпарський Микола 
Миколайович. — Х., 2004. — С. 25.

4 Ярошенко І. С. Право соціального забезпечення : навч. посіб. / Ірина Станіславівна 
Ярошенко. — К. : Вид-во Київського нац. економ. ун-ту (КНЕУ), 2005. — С. 7.

5 Право социального обеспечения : учебник / Доброхотова Е. Н., Иванкина Т. В., Лав ри-
кова М. Ю. и др.; под ред. В. М. Филипповой. — М. : Юристъ, 2006. — С. 19.



14 15

1.1. Поняття пенсійного забезпечення в УкраїніРозділ 1. Теоретико-правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні

ситуації, шляхом надання їм матеріального забезпечення чи 

допомоги в різних організаційно-правових формах. Під обстави-

нами, які призводять до складної життєвої ситуації, слід розуміти 

вік, хворобу, часткову або повну втрату працездатності, безробіт-

тя, інвалідність, бідність, безпритульність, малозабезпеченість, 

самотність, сирітство, тимчасову непрацездатність, смерть году-

вальника, стихійне лихо, техногенну катастрофу, нещасний випа-

док на виробництві, професійне захворювання та інші визначені 

на законодавчому рівні обставини1.

Зважаючи на вищезазначене, можна зробити висновок, що 

хоча думки вчених щодо розуміння поняття та змісту соціального 

забезпечення і відрізняються, проте, як слушно наголошується в 

юридичній літературі, можна виокремити спільні ознаки, харак-

терні для соціального забезпечення, а саме: «...соціальне забез-

печення являє собою: 1) матеріальне забезпечення певних катего-

рій громадян; 2) право на соціальне забезпечення виникає у тих 

громадян, що в силу певних причин не в змозі утримувати себе 

самі; 3) для здійснення матеріального забезпечення використову-

ються спеціальні фонди; 4) особи, які мають право на соціальне 

забезпечення, встановлюються у визначеному законом порядку; 

5) факти, за наявності яких виникає право на соціальне забезпе-

чення, також є чітко окресленими законом»2. Стосовно ж пенсій-

ного забезпечення, то необхідно визнати, що всі автори розділя-

ють думку, що пенсійне забезпечення є складовою соціального 

забезпечення. Підтвердженням цього є також певні міркування, 

викладені нижче.

На сьогодні питання пенсійного забезпечення є одним із най-

болючіших у нашій державі, оскільки низький рівень заробітної 

плати, інфляційні процеси в країні та високий рівень старіння 

населення не дозволяють особі після виходу на пенсію розрахову-

вати на достатньо високий рівень пенсійного забезпечення для 

задоволення своїх потреб. В умовах реформування в Україні пен-

сійної системи пенсійному забезпеченню приділяється особлива 

1 Прилипко С. М. Предмет права соціального забезпечення : дис. ... докт. юрид. наук : 
12.00.05 / Прилипко Сергій Миколайович. — Х., 2007. — С. 153–154.

2 Дідковська Т. О. Пенсійне забезпечення працівників на роботах зі шкідливими та важки-
ми умовами праці : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05. / Дідковська Тетяна Олек-
сандрівна. — Х., 2008. — С. 13–14.

увага, адже це безпосередньо стосується майже 14 мільйонів пен-

сіонерів, а також осіб, у яких у майбутньому виникне право на цей 

вид забезпечення. У зв’язку із цим передусім потребує детального 

розгляду саме понятійна категорія «пенсійне забезпечення».

Слід зазначити, що законодавчого визначення поняття пенсій-

ного забезпечення в Україні не існує. Це питання знайшло належ-

не відображення в юридичній літературі.

Так, під пенсійним забезпеченням громадян розуміється мате-

ріальне забезпечення, яке надається із Пенсійного фонду та 

Державного бюджету відповідно до встановлених державою пра-

вил особам пенсійного віку і непрацездатним громадянам, а 

та кож тим, які втратили годувальника, з огляду на визнану сус-

пільством об’єктивно існуючу необхідність надавати таким гро-

мадянам утримання за рахунок коштів, асигнованих на ці цілі 

державою1.

У свою чергу М. Д. Ждан під пенсійним забезпеченням розуміє 

«гарантовану державою можливість у разі настання соціальних 

страхових ризиків, закріплених у законі, щомісячно отримувати 

грошові кошти в розмірі, що, як правило, відбиває минулий заро-

біток, які забезпечують гідне життя пенсіонерів»2.

Дослідниця Т. О. Дідковська пенсійне забезпечення визначає 

як комплексні організаційно-правові заходи, метою яких є задо-

волення життєвих потреб шляхом здійснення грошових виплат 

громадянам, які мають право на їхнє отримання, а також гаранту-

вання пенсіонерам здійснення свого права, державний захист та 

охорона їхніх прав3.

Власне визначення формулює і Т. В. Кравчук, а саме: «Пенсійне 

забезпечення — це форма матеріального забезпечення фізичних 

осіб — суб’єктів як загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування, так і недержавного пенсійного забезпечення у вигля-

ді пенсій та соціальних послуг, які формуються за рахунок страхо-

1 Трудовое право : энциклопедический словарь / гл. ред. С. А. Иванов. — М. : Сов. 
энциклопедия, 1979. — С. 74.

2 Ждан М. Д. Особливості реалізації права на пенсію науковими (науково-педагогічними) 
працівниками : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ждан Микола Дмитрович. — Х., 
2007. — С. 39.

3 Дідковська Т. О. Пенсійне забезпечення працівників на роботах зі шкідливими та важки-
ми умовами праці : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05. / Дідковська Тетяна Олек санд-
рівна. — Х., 2008. — С. 23.
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вих внесків, що сплачуються за кошт юридичних та/або фізичних 

осіб, державного й місцевого бюджетів, цільових фондів та акуму-

люються на банківських рахунках Пенсійного і Накопичувального 

фондів, недержавних пенсійних фондів, банківських установ»1.

Під пенсійним забезпеченням А. А. Казанчан розуміє вид соці-

ального забезпечення населення, який пов’язаний з виплатою щомі-

сячних і, як правило, довічних грошових виплат — пенсій — непра-

цездатним громадянам у зв’язку із настанням певних найбільш 

несприятливих соціальних обставин — старості, інвалідно сті, втрати 

годувальника та інших, передбачених чинним законодавством2.

Зважаючи на вищезазначене, вважаємо, що до ознак, прита-

манних 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 регу-

лярно 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 забезпе-

чення; 6) метою призначення пенсійного забезпечення є задово-

лення життєвих потреб особи, яка втратила основні джерела засо-

бів до існування.

1.2. Принципи права пенсійного забезпечення

Побудова правової, соціальної держави потребує реформуван-

ня національної законодавчої бази, зокрема й пенсійного законо-

давства, яке б відповідало умовам ринкової економіки та міжна-

родним стандартам.

1 Кравчук Т. В. Пенсійне забезпечення у разі втрати годувальника у солідарній пенсійній 
системі України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кравчук Тетяна Володимирівна. — 
О., 2008. — С. 29.

2 Казанчан А. А. Поняття та види пенсійного забезпечення громадян України / 
А. А. Казанчан // Ученые записки Таврического национального университета 
им. В. И. Вернадского. — Том 23 (62). Серия «Юридические науки». — 2010. — № 1. — 
С. 145.

Характерною особливістю сучасного пенсійного законодав-

ства є посилення ролі керівних положень — принципів пенсійно-

го забезпечення, які найбільш повно відображають зміст інститу-

ту права соціального забезпечення, його значення, основні напря-

ми розвитку в умовах дії ринкових законів. Без урахування прин-

ципів, на яких формується українське пенсійне забезпечення, не 

можна ні належно його тлумачити, ні ефективно застосовувати 

його норми, особливо в умовах ринкових перетворень.

Реформа пенсійного законодавства вимагає знову й знову 

звертатися до цього питання, оскільки саме принципи, закріплені 

у нормативному акті, формують сучасний державний підхід до 

правового регулювання пенсійних відносин у нашій країні. Пра-

вильно сформульовані і закріплені у нормативних актах принци-

пи сприятимуть єдності розуміння норм права, а також дадуть 

змогу усунути прогалини під час застосування правових норм.

Саме зараз, коли триває робота з реформування пенсійного 

законодавства, це питання особливо актуальне. Від того, наскіль-

ки розробленим буде вчення про принципи пенсійного забезпе-

чення, може залежати ефективність правового регулювання від-

носин у цій сфері. За цих умов виникає необхідність теоретичного 

переосмислення й визначення переліку та змісту принципів пен-

сійного забезпечення, які відображають найважливіші його поло-

ження та визначають основні напрями розвитку.

Розгляд питання про принципи пенсійного забезпечення 

пов’язаний із необхідністю дослідження загальних теоретичних 

положень про поняття принципів права, їхню класифікацію та 

значення, зміст та роль принципів у функціонуванні права.

Незважаючи на те що проблема принципів права широко 

висвітлювалася у науковій, монографічній літературі як із загаль-

ної теорії права, так і з галузевих дисциплін, у науці досі немає 

єдності розуміння цієї категорії. Навіть загальна теорія держави і 

права не просунулася істотно вперед у дослідженні проблеми 

принципів права, зокрема з таких питань: чи можуть принципи 

права слугувати джерелами права; наділені вони нормативністю 

чи їм властиве виключно констатуюче значення; принципи права 

і правові принципи — тотожні поняття чи ні. Тому ця категорія 

потребує однозначного окреслення, оскільки принципи є визна-
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чальним орієнтиром усієї правотворчої, правозастосовної й пра-

воохоронної діяльності державних органів. Принципи права 

вносять одноманітність у всю систему юридичних норм і забез-

печують єдність правового регулювання суспільних відносин, 

цементують усі компоненти юридичної надбудови1.

У літературі існує розмаїтість дефініцій принципів права. 

Зокрема, одні вчені звертають увагу на те, що принципи — це 

категорія об’єктивна, інші тлумачать принципи як основні ідеї і 

навіть як поняття, що виражають сутність історичного типу дер-

жави2. Окремі визначення підкреслюють, що принципи є сферою 

правосвідомості, причому професійної правосвідомості юристів, 

які працюють у відповідній правовій системі3. Деякі вчені не мис-

лять юридичних начал поза безпосереднім (вольовим) змістом 

чинного права, яке розуміється досить широко4.

У радянській юридичній літературі під принципами права в 

найбільш загальному значенні розуміли «відправні», «наукові», 

«вихідні», «керівні» ідеї, які лежать в основі права, втілені в нор-

мах права5. Поняття принципів права відображалося переважно 

як винятково ідеологічне. Власне, під принципами розуміли не 

правові, а політичні ідеї, що утруднювало їхнє розуміння та 

осмислення.

Як видно, питання принципів права є складним, до вивчення 

та дослідження якого необхідно підходити з різних боків. Водночас 

необхідно все ж таки внести у поняття та визначення принципів 

права, що діють у правовій сфері, певну однозначність.

1 Колодій А. М. Принципи права України : монографія / А. М. Колодій. — К. : Юрінком 
Інтер, 1998. — С. 27.

2 Смирнов О. В. Основные принципы советского трудового права / О. В. Смирнов. — М. : 
Юрид. лит., 1977. — С. 5–33.

3 Скурко Е. В. Принципы права в современном нормативном понимании / Е. В. Скурко. — 
М. : Издательство «Юрлитинформ», 2008. — С. 6.

4 Алексеев С. С. Проблемы теории права : курс лекций в 2-х т. / С. С. Алексеев. — 
Свердловск : Свердл. юрид. ин-т, 1972. — С. 102–105; Лукашева Е. А. Принципы соци-
алистического права / Е. А. Лукашева // Сов. государство и право. — 1970. — № 6. — 
С. 21–23.

5 Васильев А. М. Правовые категории. Методологические аспекты разработки системы 
категорий теории права / А. М. Васильев. — М. : Юрид. лит., 1976. — С. 216–222; 
Лившиц Р. З., Никитинский В. И. Принципы советского трудового права / Р. З. Лившиц, 
В. З. Никитинский // Сов. государство и право. — 1974. — № 8. — С. 31–39; 
Смирнов О. В. Основные принципы советского трудового права / О. В. Смирнов. — М. : 
Юрид. лит., 1977. — С. 8; Андреев В. С. Основные принципы трудового права / 
В. С. Андреев // Советское трудовое право : учебник — М. : Высш. шк., 1976. — С. 30.

Принципи права — одна з головних складових юридичної час-

тини надбудови суспільства. Особливе місце принципів у право-

вій сфері зумовлене тим, що вони становлять узагальнене знання 

про основне у праві.

Учені-правознавці одностайні у загальній характеристиці прин-

ципів права, зазначаючи, що це об’єктивно притаманні праву кате-

горії1. Продовжуючи цю думку, слід зазначити, що система суспіль-

них відносин регулюється не спонтанно, а відповідно до певних 

принципів, які органічно притаманні цій системі права. Принципи 

права стають реальними та дієвими регуляторами поведінки людей, 

які добре засвоюють загальні вимоги права, не завжди знаючи кон-

кретні норми права. Тобто йдеться про суб’єк тивне сприйняття 

принципів. Ґрунтуючись на цьому, принципи права необхідно роз-

глядати з урахуванням як єдності, так і особливостей обох вказаних 

аспектів — об’єктивного і суб’єк тив ного.

Характеризуючи принципи права, деякі автори в одному і тому 

ж значенні вживають вислови «правові принципи» і «принципи 

права»2, інші розділяють ці категорії3. Низка учених як аргумент 

для розрізнення принципів права і правових принципів пропонує 

використовувати властивість нормативності4. Прихильником 

розмежування принципів права та правових принципів є україн-

ський учений П. Д. Пилипенко, який підкреслює, що принципи 

права є первинними щодо права юридичного і становлять його 

сутність та зміст. На відміну від принципів права, правові прин-

ципи визначаються у самому юридичному праві, а тому є вторин-

1 Колодій А. М. Принципи права України : монографія / А. М. Колодій. — К. : Юрінком 
Інтер, 1998. — С. 25; Теория государства и права / под ред. В. М. Корельского, 
В. Д. Перевалова. — М., 1998. — С. 237; Захаров А. Л. Межотраслевые принципы 
права / А. Л. Захаров. — Самара : Самар. отд-ние Литфонда, 2004. — С. 11.

2 Алексеев С. С. Проблемы теории права : курс лекций в 2-х т. / С. С. Алексеев. — 
Свердловск : Свердл. юрид. ин-т, 1972. — С. 103; Гусов К. Н. Трудовое право России : 
учебник. — 2-е изд., доп., испр. / К. Н. Гусов, В. Н. Толкунова. — М. : Юристъ, 1997. — 
С. 50; Сыроватская Л. А. Трудовое право : учебник. / Л. А. Сыроватская. — М. : Высш. 
шк., 1995. — С. 43; Захаров А. Л. Межотраслевые принципы права / А. Л. Захаров. — 
Самара : Самар. отд-ние Литфонда, 2004. — С. 12.

3 Лукашева Е. А. Принципы социалистического права / Е. А. Лукашева // Сов. государство 
и право. — 1970. — № 6. — С. 21–29.

4 Якушин В. А. Субъективное вменение и его значение в уголовном праве / В. А. Якушин. — 
Тольятти : ТолПИ, 1998. — С. 10; Малеин Н. С. Правовые принципы, нормы и судебная 
практика / Н. С. Малеин // Государство и право. — 1996. — № 6. — С. 13.
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ними, похідними1. Такої ж позиції дотримується і вчений 

Т. З. Гарасимів2.

Ми поділяємо погляд, що вживання цих понять як ідентичних 

не є цілком виправданим. Однак вважаємо, що правові принципи 

містяться в природі певного суспільного ладу і відповідають на 

питання, що повинна закріплювати правова система. Будучи 

об’єктивно зумовленими, правові принципи є тим підґрунтям, на 

якому вибудовується система права. Це ті вимоги, що висувають-

ся до системи права і які формуються до її виникнення. Вони 

набувають характеру вихідних положень. Без існування цих поло-

жень (правових принципів) неможливо створити систему права. 

Принципи права, на відміну від правових принципів, відобра-

жені у системі права. Причому ці принципи можуть бути відобра-

жені як прямо, так і опосередковано, коли їхній зміст випливає з 

багатьох норм. Принципи права нерозривно пов’язані із розумін-

ням права як єдиної цілісної системи і є внутрішньою основою 

єдності цієї системи, її інститутів і окремих правових норм. Тому 

шукати прояв усіх принципів права в кожній нормі права чи окре-

мому інституті є не зовсім правильною позицією. Актуальною у 

зв’язку із цим є думка А. М. Васильєва, який стверджував: «Не 

можна вважати, що правові ідеї-принципи повністю реалізуються 

в системі правових норм»3. І, як слушно зауважує Л. С. Явич, 

можливі випадки, коли їхня фактична суть буває завуальованою і 

можна лише здогадуватися, що вони існують4. Відомо, що прин-

ципи права не завжди перебувають на поверхні і мають відкритий 

характер, попри те вони притаманні будь-якій правовій системі. 

Принципи або можуть прямо закріплюватися у законодавчих 

актах (безпосереднє формування їх у нормах права — текстуальне 

закріплення), або заповнюють собою зміст правових норм (виве-

дення принципів права зі змісту нормативно-правових актів — 

змістове закріплення).

1 Пилипенко П. Д. Проблеми теорії трудового права : монографія / П. Д. Пилипенко — Л. : 
Вид. центр Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка, 1999. — С. 56.

2 Гарасимів Т. З. Принципи права соціального забезпечення України / Т. З. Гарасимів. — 
Дрогобич : Видавнича фірма «Відродження», 2002. — С. 42.

3 Васильев А. М. О правовых идеях-принципах / А. М. Васильев // Сов. государство и 
право. — 1975. — № 3. — С. 15.

4 Явич Л. С. Общая теория права / Лев Самойлович Явич. — Л. : Изд-во ЛГУ им. 
А. А. Жданова, 1976. — С. 150.

Більше того, наявність системи права зовсім не означає (через 

ті чи інші об’єктивні причини), що в ній обов’язково і в повному 

обсязі повинні бути сформульовані та закріплені принципи права, 

хоча це і вельми бажано, принаймні щодо провідних принципів. 

Важливо, щоб система права певного періоду розвитку держави 

формувалася відповідно до правових принципів того часу.

Таким чином, якщо правові принципи як відправні положення 

сприяють формуванню системи права, існують задовго до її 

виникнення, служать для відображення основних положень пра-

вового регулювання, дають уявлення про те, яким право повинно 

бути, то принципи права визначаються у самій системі права. 

Принципи права можуть міститися в окремих нормах чи відобра-

жатися у групі норм.

Отже, під принципами права слід розуміти керівні, вихідні 

положення, виражені в системі права (такі, що закріплені у нор-

мах права або виводяться з групи норм), які визначають її єдність, 

сутність правового регулювання, загальну спрямованість розви-

тку системи правових норм.

На основі загальнотеоретичного визначення принципів права 

сформулюємо визначення принципів права пенсійного забезпе-

чення, яке повністю базується на тих фундаментальних засадах та 

особливостях принципів права, про які йшлося вище.

Отже, принципами інституту пенсійного забезпечення є керів-

ні, вихідні положення, закріплені у нормах права або такі, що 

виводяться із них, виражають сутнісні властивості та закономір-

ності розвитку сукупності однорідних суспільних відносин, що 

становлять предмет цього інституту в межах предмета галузі соці-

ального забезпечення.

Важливо зупинитися на ще одному моменті, який не можна 

обійти увагою і який дозволить правильно визначити та окресли-

ти принципи пенсійного забезпечення, а саме: розмежування 

принципів права та інших правових категорій. 

Необхідно зазначити, що в науковій літературі принципи права 

трактувалися дещо спрощено. Їх нерідко ототожнювали з право-

вими інститутами1, основними правами й обов’язками працівни-

1 Соколов А. Н. Теория государства и права : опорный конспект : учебное пособие / 
А. Н. Соколов. — Калининград : ФГУИПП «Янтарный сказ», 2002. — С. 22.
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ків1, юридичними гарантіями2, правовими презумціями3. Аналіз 

зазначеної проблеми не належить до завдань цього дослідження, 

тому обмежимося лише окремими зауваженнями загального 

характеру у питанні відмінностей принципів права та зазначених 

вище правових категорій.

Правовий інститут є сукупністю норм, що регулюють окремі 

види однорідних суспільних відносин у межах предмета галузі, а 

принципи права є внутрішньою основою єдності всієї системи 

права й окремих його галузей, інститутів та норм. Безперечно, у 

системі права принципи та інститути нерозривно пов’язані. 

Принципи виявляються у нормах інститутів права, а норми інсти-

тутів права завжди виражають принципи права.

Розуміння принципів права через призму основних прав та 

обов’язків безпідставно звужує сферу їхньої дії і не відображає 

дійсного стану речей. Принципи права, що виражають сутнісні 

системні властивості права, звичайно, не можуть будуватися тіль-

ки на нормах, які визначають правове становище суб’єктів права. 

Їхній діапазон значно ширший. До того ж суб’єктивні права та 

обов’язки є елементами правового статусу, а принципи виража-

ють сутність права — внутрішню властивість системи права, її 

сполучні і керівні начала. На думку О. В. Смирнова, принципи 

права співвідносяться з нормами законодавства, які передбача-

ють суб’єктивні права й обов’язки громадян, як категорії сутності 

і явища4.

Невиправданою, на нашу думку, є також позиція визначати 

принципи права через юридичні гарантії. Так, наприклад, 

М. С. Ша  карян, розглядаючи принципи цивільного процесу, 

зазначає, що самі принципи процесу і є гарантіями — процесу-

альними гарантіями, які забезпечують досягнення матеріальної 

1 Российское трудовое право : учебник для вузов / отв. ред. А. Д. Зайкин. — М., 1997. — 
С. 47–48, 53–60; Захаров М. Л. Право социального обеспечения / М. Л. Захаров, 
Э. Г. Тучкова. — М., 2001. — С. 99–100.

2 Гражданский процесс : учебник для вузов / под. ред. М. С. Шакарян. — М., 1993. — 
С. 32.

3 Теория государства и права / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. — Саратов, 1995. — 
С. 265.

4 Смирнов О. В. Основные принципы советского трудового права / О. В. Смирнов. — М. : 
Юрид. лит., 1977. — С. 49–54.

мети в процесі демократичним шляхом1. Гарантії виступають 

засобами, способами, умовами, за допомогою яких забезпечуєть-

ся здійснення принципів права. Такі гарантії можуть бути закла-

дені в нормативному закріпленні принципів у внутрішньому чи 

міжнародному законодавстві, в забезпеченні його санкціями, у 

вкоріненні його у свідомості суспільства, посадових осіб, свідоме, 

а не нав’язане слідування їм2.

У питанні співвідношення принципів права і правових презум-

цій у праві цікавою є думка Г. А. Борисова, який вважає, що до 

принципів права не слід відносити презумпції, оскільки презумп-

ція означає лише передбачення, а не факт, який здійснився3. 

Також вважаємо обґрунтованим висловлювання А. Л. Захарова, 

що різниця між принципами права і презумціями полягає в тому, 

що принципи права — неспростовні, основоположні, універсаль-

ні правові ідеї. Вони не можуть бути відмінені чи змінені в ході 

вирішення юридичної справи4. Презумпції ж у праві (так звані 

заперечні) — припущення про існування факту доти, доки не буде 

встановлено (доведено) інше5. Попри те що між цими правовими 

категоріями є багато спільного (наприклад, вони визначають 

основні цінності права, регулюють суспільні відносини), різниця 

між ними є очевидною.

Таким чином, проаналізувавши позиції учених-юристів, слід 

зробити висновок про неприпустимість змішування категорії 

«принципи права», що стосується сутнісних властивостей права, 

з іншими правовими категоріями.

Завершити загальнотеоретичний аспект розгляду принципів 

права для отримання цілісної картини потрібно розглядом питан-

ня класифікації принципів, що має важливе значення для визна-

чення системи принципів пенсійного забезпечення.

1 Гражданский процесс : учебник для вузов / под. ред. М. С. Шакарян. — М., 1993. — 
С. 32.

2 Баландин В. Н. Принципы юридического процесса / В. Н. Баландин, А. А. Павлушина. — 
Тольятти, 2001. — С. 42.

3 Борисов Г. А. О понятии принципов, действующих в правовой сфере / Г. А. Борисов // 
Проблемы социалистической законности. — Вып. 7. — Х., 1981. — С. 26

4 Захаров А. Л. Межотраслевые принципы права / А. Л. Захаров. — Самара : Самар. отд-ние 
Литфонда, 2004. — С. 24–25.

5 Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. акад. НАН України 
Ю. С. Шемшученка. — К. : ТОВ Видавництво «Юридична думка», 2007. — С. 704.
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У правовій науці немає єдності щодо питання найменування, 

змісту, кількісного переліку принципів, і, як результат, немає їх -

ньої єдиної класифікації. Так, зокрема, залежно від їхнього харак-

теру принципи поділяють на соціально-економічні, політич ні, 

ідеологічні, релігійні, естетичні і спеціально-юридичні1. 

Залежно від типу права розрізняють принципи права, властиві 

рабовласницькому, феодальному, капіталістичному та соціально-

му праву, а також принципи, що притаманні праву, перехідному 

від одного типу права до іншого2. За формою існування принципу 

чи способом їхнього закріплення у праві виокремлюють тексту-

альний та змістовий способи3.

Найчастіше у науковій юридичній літературі трапляється кла-

сифікація принципів права за сферою їхнього поширення. За цим 

критерієм розрізняють загальноправові (трапляються також тер-

міни «загальні» та «основні») принципи, міжгалузеві, галузеві та 

принципи інститутів права (внутрішньогалузеві). Прихильниками 

такого поділу принципів права (включаючи деякі варіації) є пере-

важна більшість учених, зокрема Р. З. Лівшиць, В. І. Нікітінський4 

та багато інших науковців, тому його можна вважати класичним 

для вітчизняної юриспруденції. У регулюванні суспільних відно-

син із пенсійного забезпечення знаходять прояв всі названі групи 

принципів права. Саме тому принципи права пенсійного забез-

печення будуть розглядатися нами з позиції класифікації їх на 

загальноправові (основні), міжгалузеві, галузеві та інституційні 

принципи права.

Існування і дія основоположних загальних принципів права 

мають системний характер, вони тісно взаємодіють. Система 

за гальних принципів права динамічна. Дати вичерпний перелік 

загальних принципів права неможливо, бо вони не завжди мають 

1 Кельман М. С. Загальна теорія держави і права : підручник / М. С. Кельман, О. Г. Мурашин, 
Н. М. Хома. — Л. : «Новий Світ — 2000», 2004. — С. 287.

2 Общая теория государства и права : академический курс в 2-х томах. — Том 2. Теория 
права / под ред. проф. М. Н. Марченко. — М. : Изд-во «Зерцало», 1998. — С. 23–24.

3 Семенов В. М. Конституционные принципы гражданского судопроизводства / 
В. М. Семенов — М. : Юрид. лит., 1982. — С. 28.

4 Лившиц Р. З., Никитинский В. И. Принципы советского трудового права / Р. З. Лившиц, 
В. З. Никитинский // Сов. государство и право. — 1974. — № 8. — С. 31–33; 
Смирнов О. В. Основные принципы советского трудового права / О. В. Смирнов. — М. : 
Юрид. лит., 1977. — С. 45.

достатню чіткість і стабільність змісту. Водночас серед найбільш 

відомих основних принципів права, на нашу думку, слід виокре-

мити такі: законність, справедливість, гуманізм, недопустимість 

дискримінації, демократизм, рівність, свобода, повага до прав 

людини, єдність юридичних прав та обов’язків, відповідність 

права загальнолюдським цінностям, пріоритет норм міжнародно-

го права над нормами національного права, взаємна відповідаль-

ність держави й особи тощо. Названі принципи взаємопов’язані і 

кожен із них може бути витлумачений та застосований тільки у 

контексті всіх інших.

Загальноправові, або основні, принципи є дійсно головними, 

мають всезагальний характер і значною мірою визначають систе-

му принципів будь-якої галузі, інституту права, зокрема і пенсій-

ного забезпечення. Саме це і зумовлює необхідність розглянути 

детальніше прояв загальноправових принципів у принципах пен-

сійного забезпечення. 

Отже, до загальноправових необхідно віднести принцип закон-

ності, оскільки під час побудови всіх без винятку правовідносин 

необхідно дотримуватися чинного законодавства. Зміст принци-

пу законності проявляється двояко. По-перше, у неухильному 

дотриманні і виконанні законів та підзаконних правових актів 

всіма державними, громадськими органами й організаціями, 

юридичними особами будь-яких форм власності, посадовими 

особами, представниками громадськості і громадянами, які під-

падають під дію цих актів. Зокрема, управління пенсійного фонду 

в районах, містах і районах у містах не можуть самостійно зміню-

вати розміри пенсій, передбачені законами; розширювати чи 

зменшувати перелік професій з особливо шкідливими умовами 

праці, що дає право на отримання пільгової пенсії; розгляд доку-

ментів про призначення пенсії повинен здійснюватися у встанов-

лений законом строк тощо. І, по-друге, у несуперечливості підза-

конних актів законам; актів локальної нормотворчості — актам 

органів державної влади (винесення управліннями пенсійного 

фонду на місцях управлінських рішень відповідно до законів та 

встановленої процедури). 

Законність вимагає також, щоб під час здійснення працівника-

ми органів пенсійного фонду своїх функцій не було місця суб’єк-
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тивізму та сваволі, натомість з боку осіб, які звернулися за при-

значенням пенсії, має бути своєчасне звернення до органів пен-

сійного фонду, подання документів, які містять достовірні відо-

мості для призначення відповідного виду пенсії.

Конституційну прописку отримав і загальноправовий прин-

цип рівності усіх перед законом (ч. 1 ст. 24)1. У процесі правозас-

тосовної діяльності повинно бути забезпечене однакове застосу-

вання законів щодо всіх без винятку осіб, зокрема і в судовій 

діяльності. У пенсійних правовідносинах суб’єкти рівні в реаліза-

ції наданих їм прав та обов’язків, тому що між ними не встанов-

люються відносини влади та підпорядкування. Обидві сторони 

зобов’язані виконувати приписи законів. Рівність тут проявляєть-

ся у виконанні волі законодавчої влади, яка за допомогою право-

вого регулювання прагне досягнути певних цілей. Принцип рів-

ності у праві пенсійного забезпечення виявляється також у вста-

новленні рівних для всіх учасників суспільного життя підстав 

виникнення права на трудову пенсію.

Усім громадянам гарантується рівність можливостей, що забез-

печується встановленням пільг і гарантій для окремих категорій 

осіб, які особливо потребують соціального захисту у зв’язку зі 

станом здоров’я (інваліди), виконанням трудових обов’язків в 

особливо шкідливих чи небезпечних умовах, втратою годувальни-

ка, що і буде зумовлювати різний розмір пенсійного забезпечен-

ня. У реальному житті всі люди різні у своїх здібностях та можли-

востях, що і буде зумовлювати їхню нерівність. За рівних умов та 

рівних можливостей одні працівники порівняно з іншими змо-

жуть 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 застра-

хованих осіб щодо одержання пенсійних виплат і виконання 

обов’язків з оплати страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування.

Загальноправовим принципом є неприпустимість дискриміна-

ції, тобто встановлення відмінностей у правовому регулюванні і 

1 Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради 
України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

правозастосуванні з порушенням встановлених законодавством 

заборон. Конституція України (ч. 2 ст. 24) встановлює, що не 

може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольором 

шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етніч-

ного та соціального походження, майнового стану, місця прожи-

вання, за мовними або іншими ознаками. Під час дослідження 

цього питання, як слушно зазначає Н. Б. Болотіна, слід звернути 

увагу на те, що розрізняють пряму і непряму дискримінацію. 

Пряма дискримінація має місце тоді, коли не надається чи обмеж-

ується реалізація права на пенсію громадянину за зазначеними у 

Конституції ознаками, тобто коли окрема особа чи група осіб роз-

цінюється менш сприятливо, ніж інша, на підставі певної особис-

тої емоційної ворожості. А непряма дискримінація проявляється 

в тому, що деякі положення законодавства мають вигляд ней-

тральних за ознаками статі, належності до громадянства, місця 

проживання тощо, але насправді можуть містити непряму дис-

кримінацію на етапі здійснення прав1.

Такий загальноправовий принцип, як принцип справедливос-

ті, проголошує: не всім одне й те ж, а кожному своє залежно від 

особистого вкладу у вирішення того чи іншого питання2.

З цього погляду справедливість означає вимогу відповідності 

між правами і обов’язками індивідів (соціальних груп), між пра-

цею і винагородою, між трудовою пенсією і трудовим внеском, 

між мінімальним і максимальним розміром пенсії тощо. Невід по-

відність у цих співвідношеннях оцінюється як несправедливість. 

Варто зазначити, що в умовах сучасного пенсійного забезпе-

чення, за недосконалості його механізму названий принцип набу-

ває надзвичайної актуальності. Так, поряд із основним Законом 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхуван-

ня», який поширюється на більшу частину пенсіонерів України, 

діє надмірна кількість нормативних актів у сфері пенсійного 

забезпечення, які визначають правовий статус окремих категорій 

працівників і передбачають особливі, додаткові, нерідко такі, що 

1 Болотіна Н. Б. Право соціального захисту України : навч. посіб. — 2-ге вид., перероб і 
доп. — К. : Знання, 2008. — С. 137.

2 Спиркин А. Г. Философия : учеб. для студ. вузов / А. Г. Спиркин. — М. : Гардарика, 1998. — 
С. 665.
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суперечать загальним положенням, пільги та гарантії виникнення 

і реалізації пенсійного права не лише за критерієм трудового вне-

ску, а й за критерієм винятковості соціальних груп. Невиправдано 

одночасно застосовуються різні механізми обчислення вислуги 

років чи трудового стажу для різних категорій працівників.

Відмінності щодо механізму розрахунку середнього заробітку 

як підстави обчислення пенсії, розміру загальної пенсії за віком 

відповідно до страхового стажу та спеціальних пенсій, зокрема 

пенсії за вислугу років, свідчать про невідповідність соціальної 

зумовленості чинного пенсійного законодавства принципу спра-

ведливості.

Таким чином, прояв принципу справедливості вбачається 

передусім у вимогах забезпечити рівноправність громадян у від-

носинах пенсійного забезпечення. Це означає, зокрема, створен-

ня державою системи рівних організаційно-правових умов для 

реалізації права на пенсію кожним громадянином. З позиції соці-

альної справедливості потрібно дотримуватися принципу єдності 

загальних умов для різних категорій громадян і обґрунтованої 

диференціації пенсій. Пенсійне законодавство повинно бути 

узгоджене із Конституцією України, якою передбачається надан-

ня однакових конституційних прав усім громадянам держави. 

Щодо пенсійного забезпечення, то це означає персоналізацію 

пенсійних пільг залежно від чітко сформульованих критеріїв, пе -

релік яких має бути встановлений законом.

Для пенсійного забезпечення характерним є і такий загально-

правовий принцип, як принцип пріоритетності норм міжнарод-

ного права над нормами національного права. 

У частині 1 ст. 9 Конституції України закріплено положення 

про те, що чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість 

яких надана Верховною Радою України, є частиною національно-

го законодавства України. Отже, міжнародно-правові основи 

правового регулювання соціального захисту, закріплені в між-

народно-правових актах, є, як це випливає з нашого законодав-

ства, частиною правової системи України в цілому і права пенсій-

ного забезпечення зокрема.

Нині цей принцип знайшов відображення у ст. 4 Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», згідно із 

якою якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість 

якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, 

ніж передбачені законодавством України про пенсійне забезпечен-

ня, застосовуються норми міжнародного договору1. Тому в основу 

принципів права пенсійного забезпечення України можуть і повинні 

також бути покладені основні положення, закріплені у Європейському 

кодексі соціального забезпечення, прийнятому у Страсбурзі 16 квіт-

ня 1964 р.2, у Хартії основних соціальних прав трудящих, прийнятій 

в 1989 р., які містять норми, присвячені медичній допомозі, допо-

мозі за старістю, за хворобою, у разі виробничої травми, з інвалід-

ності, в разі втрати годувальника3.

Особливе значення для регулювання пенсійних відносин 

мають акти Міжнародної організації праці (МОП): декларації, 

конвенції, рекомендації. Так, згідно із Преамбулою Статуту МОП 

її завданнями, окрім іншого, є захист тих, хто працює, від хвороб, 

професійних захворювань і нещасних випадків, пенсій за віком та 

по інвалідності тощо. Отримали міжнародне визнання положен-

ня конвенцій МОП, які встановлюють принципи запровадження 

системи соціального забезпечення. Зокрема, це Конвенція МОП 

№ 19, прийнята в 1925 р., про рівноправність у галузі відшкоду-

вання при нещасних випадках4; Конвенція МОП № 118, прийня-

та в 1964 р., про рівноправність громадян країни та іноземців і 

осіб без громадянства в галузі соціального забезпечення5; 

Конвенція МОП № 48, прийнята в 1965 р., яка дозволила підсу-

мувати різні періоди праці щодо різних видів пенсій (за старістю, 

у разі втрати годувальника та з інвалідності)6; Конвенція МОП 

1 Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 
2003 р. № 1058-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2003 — № 49–51. — Ст. 376.

2 Європейський кодекс соціального забезпечення : Страсбург, 16 квітня 1964 р. [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://www.coe.kiev.ua/docs/cets/cets048.htm.

3 Хартія основних соціальних прав працівників вiд 9 грудня 1989 р. [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_044.

4 Конвенція МОП № 19 від 8 вересня 1926 року про рівноправність громадян країни та іно-
земців у галузі відшкодування працівникам під час нещасних випадків [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.
cgi?nreg=993_176.

5 Конвенція МОП № 118 від 25 квітня 1964 року про рівноправність громадян країни та іно-
земців і осіб без громадянства у галузі соціального забезпечення [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=993_017.

6 Конвенція МОП № 48 від 10 серпня 1938 року про запровадження міжнародної системи 
співробітництва у збереженні прав мігрантів на пенсію по інвалідності, старості та на 
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№ 157, прийнята в 1982 р., про встановлення міжнародної систе-

ми збереження прав у галузі соціального забезпечення1.

Такий загальноправовий принцип, як принцип гуманізму, про-

голошує визнання цінності людини як особистості, її права на 

вільний розвиток і прояв своїх здібностей, утвердження блага 

людини як критерію оцінки суспільних відносин2. Згідно зі ст. 3 

Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соці-

альною цінністю. Права і свободи людини та їхні гарантії визнача-

ють зміст і спрямованість діяльності держави. Отже, під час засто-

сування кожної норми права повинно з’ясовуватися, наскільки 

вона відповідає діючим правам і свободам людини і громадянина.

У сфері дії права принцип гуманізму виявляється у закріпленні 

за допомогою законів відносин між суспільством, державою і 

людиною, між членами суспільства на основі поваги до гідності 

особистості, створення умов, що гарантують гідне життя людини. 

На жаль, нині не можна говорити про безумовну реальну реаліза-

цію цього принципу як у сфері соціального забезпечення загалом, 

так і в сфері пенсійного забезпечення зокрема. Так, розмір про-

житкового мінімуму, який є орієнтиром для визначення розміру 

пенсій, не в змозі нині забезпечити людині гідне життя. Розміри 

пенсій не відтворюють реальної вартості життя людини. А це при-

зводить до соціального напруження в суспільстві та незадоволен-

ня громадян соціальною політикою держави.

Тому кожна стаття будь-якого нормативного акта в системі 

пенсійного законодавства України повинна спиратися на те, що 

вона покликана регулювати пенсійні відносини людини як най-

вищої соціальної цінності. Таким чином, загальні (конституційні) 

принципи права є визначальними для міжгалузевих, галузевих та 

інституційних принципів. Проте застосування загальноправових 

принципів повинно здійснюватися із урахуванням норм пенсій-

ного законодавства, що передбачає надання додаткових пільг і 

випадок втрати годувальника [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.
rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=993_153.

1 Конвенція МОП № 157 від 11 серпня 1986 року про встановлення міжнародної системи 
збереження прав у галузі соціального забезпечення [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http: //zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=993_012.

2 Большой энциклопедический словарь. — М., 1997. — С. 320.

компенсацій особам, які потребують особливого соціального 

захисту з боку держави.

Наступна група принципів, яка буде розглянута в межах цієї 

праці, це група міжгалузевих принципів права, тобто таких, які 

можуть бути застосовані у регулюванні не всіх відносин, а тільки 

відносин, що є предметом суміжних галузей права, наприклад, 

трудового, цивільного, права соціального забезпечення. При 

цьому одні і ті ж міжгалузеві принципи права в різних галузях 

права проявляються неоднаково, на підставі конкретних, специ-

фічних для галузі завдань. При цьому міжгалузеві принципи права 

сприяють усвідомленню схожості та відмінностей галузей права і 

окремих правових норм1.

Слід зазначити, що у науковій літературі запропоновано різно-

манітні міжгалузеві принципи, які, на думку вчених, відобража-

ють соціальне призначення права соціального забезпечення, 

об’єктивні закономірності його функціонування та розвитку. Так, 

А. Л. Захаров у своїй монографії, присвяченій дослідженню між-

галузевих принципів права, виокремлює такі принципи в соціаль-

ній сфері, як принцип свободи праці, принцип заборони приму-

сової праці, принцип забезпечення ефективного соціального 

захисту населення та інші2. В цілому підтримуючи автора у визна-

ченні таких міжгалузевих принципів, зазначимо, що, на нашу 

думку, такий принцип, як заборона примусової праці, є не само-

стійним принципом права, а лише складовою принципу свободи 

праці. Свобода праці — це свобода від примусу до неї. Заборона 

примусової праці означає неможливість примушування до вико-

нання будь-якої роботи під загрозою виконання покарання. 

В цьому аспекті цікаво також прослідкувати думку К. Л. То -

машевського, який під свободою праці розуміє керівну морально-

правову ідею, відповідно до якої ніхто не може примушуватися до 

праці, індивід самостійно визначає, трудитися йому чи ні і яким 

саме видом трудової діяльності займатися3.

1 Захаров А. Л. Межотраслевые принципы права / А. Л. Захаров. — Самара : Самар. отд-ние 
Литфонда, 2004. — С. 88.

2 Там само. — С. 102.
3 Томашевский К. Л. Трудовой кодекс Республики Беларусь 1999 г. Основные новеллы 

общих положений и института трудового договора / К. Л. Томашевский // Государство 
и право. — 2002. — № 1. — С. 78–79.
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До міжгалузевих принципів права соціального захисту 

Н. Б. Бо лотіна відносить такі принципи, як визнання і закріплен-

ня основних соціальних прав людини відповідно до загальновиз-

наних міжнародних стандартів, державна гарантованість здій-

снення цих прав та інші1.

Вчені Г. С. Гончарова та С. М. Прилипко до міжгалузевих 

принципів, які охоплюють такі суміжні галузі, як трудове право і 

право соціального забезпечення, зараховують принципи охорони 

здоров’я, державної підтримки сім’ї, материнства, батьківства й 

дитинства, пріоритетності соціального забезпечення дітей, інва-

лідів і громадян похилого віку, обов’язкового соціального страху-

вання осіб, які беруть участь своєю працею в суспільному вироб-

ництві. До принципів права соціального забезпечення і фінансо-

вого права, права соціального забезпечення й адміністративного 

права автори відносять принципи права на охорону здоров’я, на 

освіту, на захист від безробіття, бідності, на підтримку сім’ї, мате-

ринства й дитинства, осіб похилого віку, інвалідів з боку держави 

й суспільства, на захист своїх прав та свобод усіма не заборонени-

ми законом засобами. Указані принципи, за словами учених, є 

загальними для галузей права, що регулюють суспільні відноси-

ни, за допомогою яких громадяни реалізують свої соціально-

економічні права2.

Таким чином, в юридичній науці не вироблено однозначної 

думки про те, які конкретно принципи права є міжгалузевими. 

З урахуванням поглядів широкого кола науковців на проблему 

визначення міжгалузевих принципів права і на підставі конкрети-

зації загальних засад стосовно права соціального забезпечення 

(пенсійного забезпечення як його інституту) та суміжних галузей 

права можна виокремити такі міжгалузеві принципи: свободи 

праці та заборони примусової праці, захисту від безробіття; забез-

печення права на охорону здоров’я; забезпечення права на освіту; 

забезпечення свободи діяльності громадських об’єднань; соціаль-

ного партнерства; пріоритетності соціального забезпечення дітей, 

1 Болотіна Н. Б. Право соціального захисту України : навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і 
доп. — К. : Знання, 2008. — С. 133.

2 Право соціального забезпечення в Україні : підручник / М. І. Іншин, С. М. Прилипко, 
О. М. Ярошенко. — Х. : Видавництво «ФІНН», 2009. — С. 144–145.

інвалідів і громадян похилого віку, обов’язкового соціального 

страхування осіб, які беруть участь своєю працею в суспільному 

виробництві, захисту прав і свобод усіма способами, які не забо-

ронені законом.

Свобода праці належить до природного, невід’ємного права, 

вона існувала до держави і її законів. Свобода праці походить від 

природного стану людини, яка народжується вільною і повинна 

вільною залишатися все життя. Про істинну свободу праці можна 

говорити лише стосовно вільного суспільства.

Міжгалузевий характер цього принципу передбачає свободу 

праці незалежно від того, у якій сфері буде здійснюватися діяль-

ність — створення власної організації, вступ до корпоративної 

ор ганізації у вигляді членства, укладення трудового договору, 

договору підряду чи іншого цивільно-правового договору, вступ 

на державну службу тощо. Свобода праці передбачає також кож-

ному можливість працевлаштування — самостійного або за спри-

янням держави.

Принцип свободи праці закріплено у ст. 43 Конституції України: 

«Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти 

собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно пого-

джується». Свобода праці пов’язана із добровільним вибором роду 

діяльності, професії, місця роботи і свободою кожної людини роз-

поряджатися своїми здібностями до праці. Праця є особистою 

вольовою діяльністю людини. При цьому важливо підкреслити, що 

досягнення особою пенсійного віку не є підставою, за загальним 

правилом, розірвання з нею трудового договору (окрім, наприклад, 

державних службовців, які після досягнення пенсійного віку відпо-

відно до Закону України «Про державну службу» не можуть надалі 

перебувати на державній службі, однак зазначені особи можуть 

реалізувати свою здатність до праці в інший спосіб).

Слід зазначити, що принцип свободи праці не гарантує реаль-

ного забезпечення людини певною роботою. Водночас для осіб із 

різним ступенем втрати працездатності держава гарантує ство-

рення робочих місць у відсотковому відношенні до загальної кіль-

кості працівників підприємства, установи, організації.

Принцип свободи праці у праві пенсійного забезпечення про-

являється у принципі заінтересованості кожної працездатної 
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особи у власному матеріальному забезпеченні після виходу на 

пенсію. У сучасних умовах, коли гостро відчувається нестача ква-

ліфікованих кадрів, наявна потреба у робітничих професіях і вод-

ночас насиченість ринку праці низкою спеціальностей, попит на 

які дедалі менший, саме свобода праці дає змогу вибирати кращі 

умови праці або ж змінювати професію відповідно до потреб 

ринку праці.

Серед міжгалузевих принципів права, які закріплено у 

Конституції України, є принцип забезпечення права на охорону 

здоров’я. Зокрема, ст. 49 Конституції України встановлює, що 

кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та 

ме дичне страхування. Цей принцип є міжгалузевим, тому що 

медичною допомогою користуються не лише наймані працівни-

ки, але будь-які особи, які перебувають на території країни, 

зокрема особи пенсійного віку, тобто принцип не має жодних 

обмежень за суб’єктивним складом. Така медична допомога у дер-

жавних медичних закладах, як це випливає з Конституції України, 

надається громадянам безоплатно за рахунок коштів відповідного 

бюджету, страхових внесків тощо.

Держава бере на себе обов’язок щодо створення умов для 

ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуго-

вування. Водночас, попри конституційність положень про надан-

ня безоплатної медицини у державних та комунальних закладах 

охорони здоров’я, Кабінет Міністрів України постановою № 1138 

від 17 вересня 1996 р. (в редакції постанови від 11 липня 2002 р. 

№ 989) затвердив перелік платних послуг, які можуть надаватися 

у державних та комунальних закладах охорони здоров’я1. Проте 

рівень доходів більшої частини населення нашої країни, зокрема 

пенсіонерів, не завжди дозволяє отримати такі медичні послуги. 

Тому важливим кроком у вирішенні назрілої проблеми буде, 

по-перше, прийняття закону про медичне страхування, по-друге, 

створення державних гарантій надання медичної допомоги тим 

особам, які через скрутне матеріальне становище в силу різних 

1 Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони 
здоров’я та вищих медичних закладах освіти : постанова Кабінету Міністрів України 
№ 1138 від 17 вересня 1996 р.  (в редакції від 11 липня 2002 р. № 989) [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=989-
2002-%EF.

об’єктивних причин не можуть скористатися медичними послу-

гами на платній основі.

Міжгалузевий принцип забезпечення свободи діяльності гро-

мадських об’єднань знаходить свою конкретизацію у праві пен-

сійного забезпечення за допомогою принципу участі громадських 

об’єднань, що представляють інтереси громадян, у підготовці, 

ухваленні й реалізації рішень з питань соціального забезпечення. 

Зокрема, представники громадських об’єднань з боку працедав-

ців та застрахованих осіб входять до складу правління Пенсійного 

фонду, до повноважень якого відповідно до Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (ст. 61), 

окрім іншого, належить розгляд, затвердження бюджету Пенсій-

ного фонду на наступний рік; визначення порядку надходження й 

обліку коштів Пенсійного фонду; контроль за цільовим викорис-

танням коштів Пенсійного фонду; щорічне (а також у разі потре-

би) заслуховування звітів її директора про діяльність дирекції.

Право на об’єднання містить право працівників та працедавців 

без будь-яких відмінностей створювати на свій вибір організації 

без попереднього на те дозволу; право вступати до таких організа-

цій за єдиною умовою підпорядкування їхнім статутам. Це право 

знайшло своє відображення і в ч. 3 ст. 36 Конституції України, яка 

передбачає, що «громадяни мають право на участь у професійних 

спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних 

прав та інтересів». Така вагома громадська організація, як профе-

сійна спілка, наділяється широкими повноваженнями у сфері 

захисту саме соціально-економічних прав. Зокрема, профспілки, 

їхні об’єднання беруть участь у визначенні головних критеріїв 

життєвого рівня, прожиткового мінімуму, а також мінімальних 

розмірів заробітної плати, пенсій, соціальних виплат, політики 

ціноутворення, розробленні соціальних програм, спрямованих на 

створення умов, які забезпечують гідне життя і вільний розвиток 

людини та її соціальний захист. Таким чином, громадські органі-

зації здійснюють дієвий контроль за прийняттям та виконанням 

рішень з питань соціального страхування.

Принцип соціального партнерства належить також до міжга-

лузевих принципів, оскільки він визначає зміст норм, що регулю-

ють не лише колективні відносини з приводу застосування найма-
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ної праці, а й відносини, що перебувають поза їхніми межами, 

зокрема сфера соціального забезпечення, соціального страхуван-

ня, охорони здоров’я, забезпечення житлом, регулювання ринку 

праці. 

Співробітництво, взаємодія застрахованих осіб, працедавців в 

особі їхніх представницьких органів здійснюється під час розро-

блення проектів законів та інших нормативних актів і прийняття 

відповідних актів, під час встановлення умов соціального забез-

печення в процесі локального регулювання, зокрема колективно-

договірного, в ході узгодження основних напрямів соціально-

економічної політики держави, під час прийняття управлінських 

рішень у процесі організації та здійснення правозастосовчої 

діяльності.

У сучасних умовах значення соціально-партнерських відносин 

повсякчас зростає. Зокрема, сторони соціального партнерства під 

час укладення соціально-партнерських актів беруть участь в обго-

воренні питань щодо збільшення заробітної плати працівника, 

щодо розмірів страхових внесків на всі види загальнообов’язкового 

державного соціального страхування, вживають заходи для поліп-

шення умов доступу осіб з обмеженими фізичними можливостя-

ми до послуг, що надаються установами та організаціями соціаль-

ної інфраструктури. На рівні колективно-договірного регулюван-

ня соціального забезпечення може передбачатися створення 

корпоративного пенсійного фонду працедавцем або відрахування 

пенсійних внесків працедавців до інших пенсійних фондів, як це 

випливає із Закону України «Про недержавне пенсійне забезпе-

чення» від 9 липня 2003 р.1. На ідеях соціального партнерства 

здійснює свою діяльність, як нами зазначалося вище, Пенсійний 

фонд України. На засадах паритетності представників держави, 

застрахованих осіб і працедавців здійснюється також управління 

страхуванням на випадок безробіття, від нещасного випадку. 

Таким чином, принцип соціального партнерства охоплює весь 

механізм правового регулювання відносин, які належать не лише 

до предмета трудового права, а й охоплюють сферу соціального 

забезпечення, зокрема й пенсійного.

1 Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 9 липня 2003 р. № 1057-IV // 
Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 47–48. — Ст. 372. 

До міжгалузевих принципів слід віднести принцип забезпечен-

ня права кожного на захист своїх прав і свобод способами, не 

забороненими законом, зокрема в судовому порядку. Цей міжга-

лузевий принцип отримав своє вираження в Основному Законі. 

Конституція України (ст. 55) закріплює право кожної людини 

захищати свої права й свободи будь-якими не забороненими 

законом способами. Цей принцип, як було зазначено, є міжгалу-

зевим: оскільки порушення прав і свобод можливе в різних галу-

зях права, то і їхній захист передбачений різними способами.

Принцип забезпечення права кожного на захист у праві пен-

сійного забезпечення конкретизується у принципі охорони права 

громадян на пенсійне забезпечення. Важливо зазначити, що охо-

рона права громадян на пенсійне забезпечення реалізується через 

законодавчо встановлені юридичні гарантії здійснення та віднов-

лення порушених прав громадян у сфері пенсійного забезпечен-

ня. За допомогою цих гарантій забезпечується насамперед право 

оскарження відмови у прийнятті заяви про призначення пенсії чи 

порушення термінів її розгляду. Так, наприклад, право на подання 

скарги на рішення органу, що призначає пенсії, передбачене 

Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» (ст. 105). Така скарга може бути подана не лише в 

органи державної виконавчої влади, а й до суду.

Право на оскарження рішення про накладення штрафу, нара-

хування пені та заяв страхувальників під час узгодження ними 

вимоги про сплату недоїмки зі сплати страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування закріплене 

також у Порядку розгляду органами Пенсійного фонду України, 

затвердженому правлінням Пенсійного фонду України від 19 груд-

ня 2003 р.1. Така скарга може бути подана особами, право яких 

порушено, до органів Пенсійного фонду різних рівнів, якщо 

особа буде вважати, що орган, який розглядав скаргу, прийняв 

рішення, що суперечить законодавству про загальнообов’язкове 

1 Про затвердження Порядку розгляду органами Пенсійного фонду України скарг на 
рішення про накладення штрафу, нарахування пені та заяв страхувальників при узго-
дженні ними вимоги про сплату недоїмки із сплати страхових внесків на 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування : постанова Правління Пенсійного 
фонду України № 21-2 від 19 грудня 2003 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://www.7140654.com/5_1.php.
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державне пенсійне страхування або виходить за межі його компе-

тенції. Таке рішення в подальшому може бути оскаржене в судо-

вому порядку.

Таким чином, принцип забезпечення права кожного на захист 

прав і свобод усіма способами, які не заборонені законом, у сфері 

пенсійного забезпечення сприяє не лише фактичному здійснен-

ню права осіб на пенсію, але й забезпечує охорону та відновлення 

порушеного права.

Окресливши окремі аспекти розгляду міжгалузевих принципів 

та їхньої дії в сфері соціального захисту та пенсійного забезпечен-

ня, слід підсумувати, що в силу більш загального характеру такі 

принципи посідають проміжне місце між загальноправовими і 

галузевими принципами. Ці міжгалузеві принципи виконують 

роль керівних положень також щодо власне принципів інституту 

пенсійного забезпечення. При цьому важливо, щоб принципи 

ін ституту пенсійного забезпечення були узгоджені не тільки між 

собою, а також із міжгалузевими, загальноправовими принципами 

права та принципами міжнародно-правового регулювання праці.

Наступним питанням, яке необхідно розглянути для отриман-

ня цілісної картини з проблематики принципів пенсійного забез-

печення, є розгляд питання змісту галузевих принципів права 

соціального забезпечення та їхнього прояву у сфері пенсійного 

забезпечення, яке є складовою права соціального забезпечення.

Питання класифікації галузевих принципів права соціального 

забезпечення досліджували В. С. Андрєєв, О. Д. Зайкін, 

К. М. Гусов, Н. Б. Болотіна, С. М. Синчук, В. Я. Буряк, 

С. М. Прилипко, Т. З. Гарасимів та інші1. Незважаючи на ґрун-

1 Андреев В. С. Право социального обеспечения в СССР : учеб. для вузов по спец. 
«Правоведение». — 2-е изд., доп. и перераб. / В. С. Андреев. — М. : Юрид. лит., 1987. — 
С. 60–73; Зайкин А. Д. Советское право социалистического обеспечения : учеб. посо-
бие для вузов по спец. «Правоведение» / А. Д. Зайкин, Р. И.Иванов, В. А. Тарасова и 
др. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 1982. — 263 с.; Право социального обеспечения : учеб. 
пособие / под. ред. К. Н. Гусова. — М. : Проспект. — 2000. — С. 48–49; Болотіна Н. Б. 
Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні / Н. Б. Болотіна. — К. : 
Знання, 2005. — С. 192–202; Синчук С. М. Право соціального забезпечення України : 
навч. посіб. / С. М. Синчук. В. Я. Буряк. — К. : Т-во «Знання», КОО, 2003. — С. 15.; 
Право соціального забезпечення в Україні : підручник / М. І. Іншин, С. М. Прилипко, 
О. М. Ярошенко. — Х. : Видавництво «ФІНН», 2009. — С. 136–153; Гарасимів Т. З. 
Принципи права соціального забезпечення України / Т. З. Гарасимів. — Дрогобич : 
Видавнича фірма «Відродження», 2002. — 128 с.

товні праці, питання класифікації галузевих принципів права 

соціального забезпечення не втратило своєї актуальності. Від-

критим залишається як питання про перелік принципів, так і про 

їхній зміст в умовах розвитку ринкової економіки.

На думку В. С. Андрєєва, до принципів права соціального 

забезпечення належать такі принципи: загальність соціального 

забезпечення; багатосторонність та різновидність соціального 

забезпечення; принцип забезпечення за рахунок державних та 

су спільних коштів; принцип високого рівня забезпечення; єднос-

ті та диференціації умов та правових норм про соціальне забез-

печення; принцип реалізації забезпечення самими працівниками 

через органи державного управління та суспільної організації 

тощо1.

Дослідник О. Д. Зайкін визначає та обґрунтовує таку систему 

принципів права соціального забезпечення: поширення соціаль-

ного забезпечення на всіх громадян; різноманітність форм та 

видів соціального забезпечення громадян; здійснення соціально-

го забезпечення за рахунок суспільства; єдність і диференціація 

соціального забезпечення громадян; здіснення соціального забез-

печення в розмірах, які задовольняють основні матеріальні та 

духовні потреби громадян; участь громадян в реалізації права на 

соціальне забезпечення; охорона прав громадян на соціальне 

забезпечення2.

До основних принципів права соціального забезпечення 

С. М. Прилипко зараховує: загальність соціального забезпечення; 

різноманітність видів соціального забезпечення; установлення 

рівня соціального забезпечення, що гарантує гідне життя люди-

ни; участь громадських об’єднань, що представляють інтереси 

громадян, у підготовці, ухваленні й реалізації рішень із питань 

соціального забезпечення; обов’язковість сплати страхувальни-

ками страхових внесків; гарантованість права застрахованих на 

забезпечення по соціальному страхуванню; рівність прав і мож-

1 Андреев В. С. Право социального обеспечения в СССР : учеб. для вузов по спец. 
«Правоведение». — 2-е изд., доп. и перераб. / В. С. Андреев. — М. : Юрид. лит., 1987. — 
С. 60–73.

2 Зайкин А. Д. Советское право социалистического обеспечения : учеб. пособие для вузов 
по спец. «Правоведение» / А. Д. Зайкин, Р. И.Иванов, В. А. Тарасова и др. — М. : 
Изд-во Моск. Ун-та, 1982. — 263 с.
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ливостей та заборону дискримінації1. В цілому підтримуючи 

запровадження автора у визначенні галузевих принципів права 

соціального забезпечення, вважаємо, що віднесення ним остан-

нього принципу (рівності прав і можливостей та заборони дис-

кримінації) до галузевих є дещо невиправданим. Отримавши 

свою конституційну прописку (ст. 24 Конституції України), прин-

цип рівності прав і можливостей та заборони дискримінації про-

являється у всіх галузях права, а не лише в праві соціального 

забезпечення, а тому він належить до загальноправових принци-

пів права.

Своєрідну, але доволі цікаву позицію щодо класифікації прин-

ципів права соціального забезпечення пропонує Т. З. Гарасимів. 

На підставі розмежування принципів права (як загальносоціаль-

ного явища) та правових принципів (як юридичного феномена) 

автор до системи принципів права соціального забезпечення від-

носить: всезагальність права на соціальне забезпечення як осно-

вного права людини; визначення сфери суспільних відносин 

соціальним ризиком; гарантії соціального забезпечення на рівні 

не нижчому від прожиткового мінімуму в державі; переважаючу 

роль централізованого правового регулювання. І, відповідно, сис-

тему правових принципів права соціального забезпечення, на 

думку автора, становлять принципи: державних гарантій права на 

соціальне забезпечення; диференціації умов та обсягу соціально-

го забезпечення в Україні; солідарної відповідальності суб’єктів 

права на соціальне забезпечення; адресність соціального забез-

печення в Україні2.

Здійснюючи класифікацію галузевих принципів права соціаль-

ного захисту, Н. Б. Болотіна виокремлює змістовні принципи 

(всезагальність соціального захисту; всебічність (універсальність) 

соціального захисту; рівність прав та можливостей і заборона дис-

кримінації; диференціація умов та рівня соціального захисту; 

наукова та економічна обґрунтованість соціальних стандартів; 

незменшуваність змісту та обсягу прав у сфері соціального захис-

1 Право соціального забезпечення в Україні : підручник / М. І. Іншин, С. М. Прилипко, 
О. М. Ярошенко. — Х. : Видавництво «ФІНН», 2009. — С. 136–153.

2 Гарасимів Т. З. Принципи права соціального забезпечення України / Т. З. Гарасимів. — 
Дрогобич : Видавнича фірма «Відродження», 2002. — С. 42–43.

ту під час прийняття нових законів) та формальні принципи (збе-

реження прав у галузі соціального забезпечення; захист законних 

сподівань; юридичної ясності; реальності проголошених прав; 

судового захисту права людини на соціальне забезпечення)1. 

Жодною мірою не применшуючи внесок науковця у дослідження 

питання системи принципів права соціального забезпечення, 

зазначимо, що, на нашу думку, немає потреби виділяти окремо 

принцип незменшуваності змісту та обсягу прав у сфері соціаль-

ного захисту під час прийняття нових законів та збереження прав 

у галузі соціального забезпечення, оскільки вважаємо, що саме 

не зменшуваність змісту та обсягу прав буде забезпечувати їхнє 

збереження.

Здійснивши аналіз різних позицій вчених щодо класифікації 

галу зевих принципів права соціального забезпечення, можна зроби-

ти висновок, що найчастіше в якості основних галузевих принципів 

права соціального забезпечення називалися: загальність соціального 

забезпечення; багатосторонність та різновидність соціального забез-

печення; диференціація умов та рівня соціального забезпечення; 

забезпечення його за рахунок державних та су спільних фондів; охо-

рона прав громадян на соціальне забезпечення.

Враховуючи досягнення науки права соціального забезпечен-

ня, до галузевих принципів права соціального забезпечення, які 

отримують подальшу конкретизацію в принципах пенсійного 

забезпечення, на нашу думку, можна віднести такі принципи:

Загальність соціального забезпечення. Зміст цього принципу 

ви ражається в тому, що соціальне забезпечення охоплює всіх 

лю дей (громадян України, іноземців, осіб без громадянства, 

біженців), які живуть в Україні і мають право на встановлені зако-

нодавством відповідні види соціального забезпечення. Тобто 

законодавство не встановлює будь-яких обмежень у праві на 

отримання тих чи інших видів забезпечення, проте встановлює 

умови, за настання яких вони надаються. Цей галузевий принцип 

права соціального забезпечення конкретизується в пенсійному 

праві за допомогою принципу загальності умов пенсійного забез-

печення.

1 Болотіна Н. Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні / 
Н. Б. Болотіна. — К. : Знання, 2005. — С. 192–202.
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Різновидність соціального забезпечення. Зміст цього принципу 

розуміється як можливість отримання кожною людиною того чи 

іншого виду соціального забезпечення у всіх випадках настання 

соціальних ризиків. Законодавством передбачено різноманітні під-

стави (старість; інвалідність; тимчасова непрацездатність; втрата 

годувальника; безробіття; народження дитини; смерть людини; 

потреба у медичній допомозі та лікуванні, виховання дітей в сім’ї; 

материнство і батьківство; вимушене переселення тощо), види 

(допомоги, пенсії) та форми (грошова форма забезпечення — пен-

сії, компенсаційні виплати; натуральна форма — послуги соціально-

побутові, психологічні, соціально-економічні, юридичні, інформа-

ційні, послуги із працевлаштування, з професійної реабілітації осіб 

з обмеженими фізичними можливостями). В інституті пенсійного 

забезпечення цей принцип проявляється у принципі багатоманіт-

ності видів пенсійного забезпечення (пенсії за віком, через інвалід-

ність, у разі втрати годувальника, за вислугу років). 

Диференціація умов і рівня соціального забезпечення. Цей 

принцип розкривається через правові норми, які встановлюють 

різні види соціального забезпечення, умови виплати, розміри. 

Основним змістом принципу є встановлення особливих умов та 

рівня соціального забезпечення для окремих категорій населен-

ня, які закріплюються у спеціальних нормах законодавства. 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 вагітніс-

тю 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 спе-

ціальних положень стосовно тільки певної групи осіб; шляхом 

прийняття особливих правових актів, які поширюються лише на 

певну категорію осіб (наприклад, Закон України «Про пенсійне 

забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких 

інших осіб»). Метою цього принципу є врахування соціального 

призначення того чи іншого виду соціального забезпечення. 

Принцип диференціації умов і рівня соціального забезпечення в 

інституті пенсійного забезпечення розкривається через принцип 

диференціації умов пенсійного забезпечення.

Здійснення соціального забезпечення у розмірах, які забезпе-

чують гідне життя людини. Сутність цього принципу визначаєть-

ся тим, що кожна людина має право на такий життєвий рівень 

(включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд, необхідне соці-

альне обслуговування), який потрібен для підтримки здоров’я й 

добробуту її самої та її сім’ї.

Правову основу цього принципу забезпечують норми як між-

народного права, так і норми національного законодавства. 

Зо крема, положення Загальної декларації прав та свобод людини 

(статті 22, 25) вміщують норми, за якими кожна людини має 

право на такий життєвий рівень, який є необхідним для підтри-

мання здоров’я та добробуту її самої та її сім’ї1. Міжнародний акт 

про економічні, соціальні та культурні права передбачає, що в 

кожній державі повинно бути забезпечено право особи на достат-

ній життєвий рівень для неї і для її сім’ї, включаючи харчування, 

одяг та житло. Норми Конституції України встановлюють право 

осіб на достатній життєвий рівень (ст. 48), закріплюють держав-

ний стандарт визначення обсягу життєвого рівня — не нижчого 

від прожиткового мінімуму в державі (ч. 3 ст. 46). Реалізація зазна-

ченого принципу забезпечується системою соціальних стандар-

тів, які діють в Україні і які зможуть забезпечити людям можли-

вість брати участь у повсякденному житті суспільства, зокрема 

мати доступ до: медичного обслуговування (це дасть їм змогу під-

тримувати або відновлювати оптимальний рівень фізичного, пси-

хічного й емоційного благополуччя); соціальних і правових послуг 

(сприятиме підвищенню їхньої незалежності та посилення захис-

ту); можливостей у галузі освіти, культури, духовного життя та 

відпочинку (сприятиме самореалізації особистості свого потенці-

алу). Однак кризова ситуація, що склалася сьогодні в економіці, і 

неврегульованість ринкових відносин не дають можливості гово-

рити про реальну реалізацію цього принципу в соціальному забез-

печенні, а, радше, свідчать про його декларативний характер.

1 Права людини : міжнародні договори України, декларації, документи. — К. : Наукова 
думка, 1992. — 430 с.
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Як базовий соціальний стандарт визначено прожитковий міні-

мум, який поки що застосовується не для визначення права на 

допомогу, а лише для загальної оцінки рівня життя1. Однак слід 

зазначити, що прожитковий мінімум за своїм визначенням не в 

змозі нині забезпечити людині гідне життя.

Слід зазначити, що в законодавстві (наприклад, у Законі 

України «Про Державний бюджет України на 2011 рік») застосо-

вується також така категорія, як рівень забезпечення прожитко-

вого мінімуму (гарантований мінімум). Проте поняття і зміст 

рівня забезпечення прожиткового мінімуму не подані в нор ма-

тивно-правових актах, а тому відносити його до соціальних стан-

дартів, на нашу думку, не слід. Водночас у грошовому вираженні 

гарантований мінімум є меншим від затвердженого законодав-

ством прожиткового мінімуму. Наприклад, ст. 21 Закону України 

«Про Державний бюджет» від 23 грудня 2010 р.2 у 2011 р. встанов-

лює такий прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на 

місяць: 

— для працездатних осіб: з 1 січня — 941 грн, з 1 квітня — 

960 грн, з 1 жовтня — 985 грн, з 1 грудня — 1004 грн; 

— для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня — 750 грн, з 

1 квітня — 764 грн, з 1 жовтня — 784 грн, з 1 грудня — 800 грн.

Одночасно, ст. 23 Закону «Про Державний бюджет» установ-

лено, що у 2011 р. гарантований мінімум у відсотковому відно-

шенні становить: для працездатних осіб — 21 %, для осіб, які 

втратили працездатність — 75 % відповідного прожиткового 

мінімуму.

У зв’язку із цим підтримуємо пропозицію, висловлену в науко-

вій літературі, про скасування показника «рівень забезпечення 

прожиткового мінімуму» і забезпечення використання соціально-

го стандарту — прожиткового мінімуму відповідно до Конституції 

для всіх соціальних виплат та державних гарантій3.

1 Болотіна Н. Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні / 
Н. Б. Болотіна. — К. : Знання, 2005. — С. 197.

2 Відомості Верховної Ради України. — 2011. — № 7–8. — Ст. 52.
3 Оклей І. В. Імплементація міжнародних норм права в законодавстві про пенсійне забез-

печення: актуальні проблеми розвитку законодавства про працю та соціальне забез-
печення : тези доповідей і наукових повідомлень учасників міжн. наук.-практ. конф., 
22–23 квітня 2009 р. / за ред. В. В. Жернакова. — Х. : Національна юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого, 2009. — С. 418.

Цей принцип знаходить свою подальшу конкретизацію в 

інституті пенсійного забезпечення за допомогою принципу забез-

печення пенсією не нижче рівня прожиткового мінімуму.

Принцип забезпечення реалізації встановлених прав у сфері 

соціального забезпечення. Правовий зміст цього принципу визна-

чається створенням реального економічного та юридичного меха-

нізму його здійснення, основу якого складає законодавство про 

соціальне забезпечення, у нормах якого повинно бути конкретно 

зафіксовано організаційно-правові умови та механізми реалізації 

особами права на соціальне забезпечення. Як слушно зазначає 

Н. Б. Болотіна, у нормі закону має бути конкретно зазначено, у 

яких випадках, за яких умов держава бере на себе безпосереднє 

фінансування встановлених соціальних виплат. При цьому має 

бути визначено розмір покриття і конкретні зобов’язані суб’єкти 

(відповідні органи держави). Як позитивний приклад названо п. 3 

ст. 113 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пен-

сійне страхування», згідно із яким у разі виникнення дефіциту 

коштів Пенсійного фонду для фінансування виплати коштів у 

солідарній системі (перевищення видатків над доходами, зокрема 

з урахуванням резерву коштів Пенсійного фонду) у зв’язку зі 

спрямуванням частини страхових внесків до Накопичувального 

фонду такий дефіцит покривається за рахунок коштів Державного 

бюджету України1. І тут важливо наголосити, що йдеться не про 

державне втручання, а про сприяння задля виконання зобо-

в’язання, визначеного у ст. 46 Конституції України, а саме: гаран-

тій державою соціального забезпечення у зв’язку із віком, у разі 

хвороби, інвалідності, втрати годувальника, для годування дітей 

та в інших випадках, установлених законом.

Основним змістом принципу паритетності у сфері соціального 

забезпечення є положення про те, що діяльність органів, які здій-

снюють обов’язкове державне соціальне страхування, реалізується 

за участю представників держави, застрахованих осіб та роботодав-

ців з однаковою кількістю представників сторін. З цією метою 

фонди обов’язкового державного соціального страхування, які 

існують в Україні, а також Пенсійний фонд України наділяються 

1 Болотіна Н. Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні / 
Н. Б. Болотіна. — К. : Знання, 2005. — С. 139.
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правовою самостійністю і незалежністю від уряду, парламенту та 

інститутів державного управління. Вважається, що коли держава 

частину своїх повноважень передає соціальним партнерам, відбу-

вається зміцнення самої держави. Однак зовсім не потрібно недо-

оцінювати ролі держави як одного із соціальних партнерів. У цьому 

випадку держава виступає гарантом соціального партнерства у 

сфері соціального забезпечення. Свою роль держава здійснює 

через створення правової основи, на якій базуються відносини між 

страховиком і застрахованими, через прийняття відповідних зако-

нів та підзаконних актів, що дає змогу регулювати відносини у 

сфері соціального страхування. Крім того, держава здійснює нагляд 

і контроль за системою соціального страхування.

Принцип захисту прав людини у сфері соціального забезпе-

чення. У разі порушення права на соціальне забезпечення кожна 

особа має право на захист способами, які не заборонені законом, 

за допомогою яких припиняється порушення прав, усуваються 

перешкоди щодо реалізації наданих прав та відновлюються пору-

шені права. Людина може захистити порушене право шляхом 

звернення як до різних органів із розгляду соціальних спорів 

(наприклад, різні Фонди соціального страхування, Пенсійний 

фонд тощо), так і до суду. Наявність розгалуженої системи органів 

з розгляду соціальних спорів сприятиме їхньому більш повному і 

всебічному розгляду, забезпечить можливість оперативного реагу-

вання на факти порушення прав особи на соціальне забезпечен-

ня1. Слід зазначити, що діючий судовий механізм розгляду та 

вирішення спорів з питань соціального забезпечення не є доско-

налим. Зокрема, це стосується відсутності максимально встанов-

леного строку розгляду судами справ за позовами, скаргами з 

питань соціального забезпечення; звільнення від судових витрат 

осіб, які звернулися до суду за відновленням порушених прав у 

сфері соціального забезпечення; забезпечення з боку держави 

участі у розгляді справи професійного захисника — адвоката, на 

що вже звертали увагу окремі автори2. У праві пенсійного забез-

1 Гарасимів Т. З. Принципи права соціального забезпечення України / Т. З. Гарасимів. — 
Дрогобич : Видавнича фірма «Відродження», 2002. — С. 85.

2 Ждан М. Д. Генезис механізму вирішення судових спорів з питань соціального забезпе-
чення // Актуальні проблеми розвитку законодавства про працю та соціальне забез-
печення : тези доповідей і наукових повідомлень учасників міжн. наук.-практ. конф., 

печення цей принцип проявляється, відповідно, у принципі 

захисту прав людини у сфері пенсійного забезпечення.

Таким чином, галузеві принципи права соціального забезпе-

чення закладають основу для розвитку всіх її складових, зокрема 

інституту права пенсійного забезпечення. Названі галузеві прин-

ципи відображають основи, які об’єднують окремі норми законо-

давства про соціальне забезпечення в систему галузі і сприяють 

розвитку цього законодавства й застосуванню його норм.

Для розробки цілісної концепції системи принципів інституту 

пенсійного забезпечення, поряд із з’ясуванням класифікації, 

змісту загальноправових, міжгалузевих та галузевих принципів 

права соціального забезпечення, необхідно розглянути інститу-

ційні принципи права, зокрема інституту пенсійного забезпечен-

ня, які структурно належать до права соціального забезпечення.

Слід зазначити, що питанню принципів інституту пенсійного 

забезпечення приділялася увага в юридичній науці. Так, це питан-

ня було предметом дослідження Є. І. Астрахан, М. Л. Захарова, 

І. М. Сироти, М. Д. Ждан1. Проте дослідження принципів інсти-

туту права пенсійного забезпечення не втратило свого дискусій-

ного характеру і зараз, а навпаки, розвиток ринкових умов знову 

загострив актуальність цього питання з огляду на ті зміни, які від-

булися у пенсійних відносинах та їхньому правовому регулю-

ванні.

Слід зазначити, що в юридичній літературі також наявна така 

точка зору, згідно із якою інститути, які характерні для окремої 

галузі права (галузеві інститути), як правило, самостійних прин-

ципів не мають, оскільки вони пронизані галузевими принципа-

ми, які забезпечують нерозривний зв’язок цього інституту з інши-

ми; свої визначені принципи є лише у значних галузевих інститу-

тах (наприклад, у транспортному, страховому, банківському праві), 

22–23 квітня 2009 р. / за ред. В. В. Жернакова. — Х. : Національна юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого, 2009. — С. 415.

1 Астрахан Е. И. Принципы пенсионного обеспечения рабочих и служащих / 
Е. И. Астрахан. — М. : Госюриздат, 1961. — С. 27–31; Захаров М. Л. Советское пенси-
онное право / М. Л. Захаров. — М. : Юрид. лит., 1974. — С. 32–34; Сирота І. М. Право 
пенсійного забезпечення в Україні : курс лекцій / І. М. Сирота. — К. : Юрінком Інтер, 
1998. — С. 43–59; Ждан М. Д. Особливості реалізації права на пенсію науковими 
(науково-педагогічними) працівниками : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / 
М. Д. Ждан. — Х., 2007. — С. 43–58.
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а також у комплексних інститутах права1. Вважаємо, що виявлен-

ня та дослідження принципів окремих інститутів права сприяє 

глибшому пізнанню та виявленню конкретних методів та спосо-

бів правового регулювання тих суспільних відносин, які належать 

до «предмета» того чи іншого інституту відповідної галузі.

До принципів правового регулювання пенсійного забезпечен-

ня І. М. Сирота зараховує: загальність і доступність умов реаліза-

ції права на пенсію; багатоманітність видів пенсійного забезпе-

чення; диференціацію умов і норм пенсійного забезпечення; 

забезпечення на рівні межі малозабезпеченості; здійснення пен-

сійного забезпечення за рахунок коштів державного Пенсійного 

фонду; здійснення пенсійного забезпечення державними органа-

ми; соціально-трудову реабілітацію і стимулювання трудової 

діяльності громадян, які частково втратили працездатність; охо-

рону права громадян на пенсійне забезпечення2.

Визначаючи внутрішньогалузеві принципи, М. Д. Ждан пропо-

нує об’єднати такі принципи права пенсійного забезпечення, як 

здійснення пенсійного забезпечення за рахунок коштів державного 

Пенсійного фонду та здійснення пенсійного забезпечення держав-

ними органами, в один — принцип здійснення пенсійного забез-

печення Пенсійним фондом України. Передача всіх функцій до 

одного органу дозволить всім без винятку зекономити час і кошти. 

При цьому автор зазначає, що застосування цього принципу мож-

ливе лише у сфері державного пенсійного забезпечення, а для 

недержавного пенсійного забезпечення його не можна застосову-

вати. Поряд із цим М. Д. Ждан пропонує таку класифікацію прин-

ципів права пенсійного забезпечення: загальність і доступність 

умов реалізації права на пенсію; принцип особистої відповідаль-

ності працівників за рівень свого матеріального забезпечення під 

час виходу на пенсію; принцип забезпечення пенсією не меншою 

від прожиткового мінімуму; принцип багатоманітності видів пен-

сійного забезпечення; принцип обов’язковості державного пенсій-

ного страхування для всіх найманих та самозайнятих працівників і 

1 Семенов В. М. Понятие и система принципов советского гражданского процессуального 
права // Сб. ученых трудов. — Свердловск, 1964. — Вып. 2. — С. 220–221.

2 Сирота І. М. Право пенсійного забезпечення в Україні : курс лекцій / І. М. Сирота — К. : 
Юрінком Інтер, 1998. — С. 47.

призначення пенсії тільки тим, хто сплачував внески; принцип 

права вибору пенсійних виплат та поєднання пенсійного забезпе-

чення з іншими соціальними виплатами1.

На підставі аналізу пенсійного законодавства та враховуючи 

сучасні тенденції розвитку відносин, що регулюються ним, спро-

буємо виокремити такі принципи інституту права пенсійного 

забезпечення: загальності умов пенсійного забезпечення; багато-

манітності видів пенсійного забезпечення; власної заінтересова-

ності працівників в отриманні належного матеріального забезпе-

чення під час виходу на пенсію; диференціації умов пенсійного 

забезпечення; солідарності пенсійного забезпечення; забезпечен-

ня пенсією не меншою від рівня прожиткового мінімуму; захисту 

прав людини у сфері пенсійного забезпечення.

Принцип загальності умов пенсійного забезпечення виводить-

ся із сукупності норм, які визначають коло осіб, на яких поширю-

ється положення пенсійної системи, незалежно від виду суспіль-

но корисної діяльності, ознак раси, статі, політичних, релігійних 

чи інших переконань, етнічного і соціального походження, май-

нового стану, місця проживання, мовних чи інших ознак.

Суть цього принципу проявляється також у тому, що кожен 

працівник (незалежно від того, найманий працівник чи особа, 

яка забезпечує себе роботою самостійно, зайняті підприємниць-

кою чи творчою діяльністю) з настанням конкретних обставин 

(досягнення віку, інвалідність) та дотриманням встановлених 

умов (наприклад, право на отримання пенсії за віком залежить від 

трудового внеску та участі працівника у фінансуванні витрат на 

пенсійне страхування) має право претендувати на отримання 

пенсії.

Принцип багатоманітності видів пенсійного забезпечення 

виплаває із законодавчого встановлення таких видів пенсій, як 

пенсії за віком, за вислугу років, по інвалідності, у разі втрати 

го дувальника. Поряд із цим законодавством України також перед-

бачено встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною2, 

1 Ждан М. Д. Особливості реалізації права на пенсію науковими (науково-педагогічними) 
працівниками : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / М. Д. Ждан. — Х., 2007. — С. 51, 
57.

2 Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» від 1 червня 2000 р. 
№ 1767-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 35. — Ст. 289.
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що встановлюється як надбавка до розміру пенсії, на яку має 

право особа згідно із законом у законодавчо визначених розмірах. 

Розміри надбавок визначаються відповідними комісіями залежно 

від заслуг особи. Законодавство також закріплює різновид пенсій 

за віком на пільгових умовах, на які мають право особи, незалеж-

но від місця останньої роботи, зайняті повний робочий день на 

підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими й особливо 

важкими умовами праці за Списком № 1 і № 2 виробництв, робіт, 

професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів 

України тощо.

Важливість принципу власної заінтересованості працівників в 

отриманні належного матеріального забезпечення під час виходу 

на пенсію полягає в тому, що людина, розпочинаючи свою трудо-

ву діяльність, самостійно приймає рішення, яким чином їй брати 

участь в економічному процесі і як облаштувати своє життя. 

Водночас вона повинна задумуватися про своє матеріальне забез-

печення у старості, про отримання належного розміру пенсії, яка 

буде покривати звичні для неї витрати. Цей принцип реалізується 

у формі участі працівників у загальнообов’язковому пенсійному 

страхуванні через сплату страхових внесків у солідарній, накопи-

чувальній системах, участі в недержавних пенсійних програмах. 

Саме у такий спосіб люди беруть участь у формуванні коштів для 

майбутніх пенсійних виплат. Адже пенсія призначається лише за 

умови сплати страхових внесків. Розмір пенсійних виплат зорієн-

тований на обсяг індивідуальних внесків, тобто на попередні 

вклади застрахованого, що найкраще відповідає ринковим прин-

ципам справедливості винагороди відповідно до особистого вкла-

ду та особистої відповідальності.

Як уже зазначалося, кожна людина сама несе відповідальність 

за себе, що і передбачено принципом власної заінтересованості 

працівників в отриманні належного матеріального забезпечення 

під час виходу на пенсію. Водночас не слід забувати про можли-

вість настання в житті людини різних чинників (ризиків), які 

породжуються, як правило, незалежними від фізичної особи соці-

альними обставинами, що призводить до втрати чи зменшення 

матеріального прибутку. Тому законодавством передбачено солі-

дарне соціальне страхування від небезпеки, що загрожує існуван-

ню самої людини (хвороба, старість, інвалідність, смерть году-

вальника). Сутність принципу солідарності виражається в тому, 

що частина громадян забезпечується не за рахунок власних нако-

пичень, а за рахунок засобів, які надходять від діяльності працез-

датної частини населення. Трудоактивна частина громадян солі-

даризується із тими громадянами, які через різні обставини 

повністю або частково позбавлені можливості самозабезпечення. 

Можливість реалізації права особи вимагати від держави забез-

печення в разі настання соціального ризику існує завдяки, так би 

мовити, механізму передачі добробуту, який є втіленням ідеї солі-

дарності. Кожен індивід (покоління) робить своєю працею вне-

сок у суспільний добробут, щоб за необхідності суспільство мало 

можливість здійснити підтримку конкретного індивіда1.

Принцип диференціації умов пенсійного забезпечення вира-

жає 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 шкід-

ливих умовах.

Правове регулювання пенсійних відносин значної частини 

населення, як правило, здійснюється загальними нормами зако-

нодавства. Проте єдність правового регулювання пенсійних від-

носин охоплює також питання особливостей призначення пенсій 

окремим категоріям працівників із урахуванням умов праці, стажу 

роботи, трудового каліцтва чи професійного захворювання тощо.

Диференціація 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 пра-

ві 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 

1 Яковюк І. В. Соціальна держава: питання теорії і шляхи її встановлення : дис. … канд. 
юрид. наук : 12.00.01 / І. В. Яковюк. — Х., 2000. — С. 104, 105.
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внесків до Пенсійного фонду1. Як бачимо, під час призначення 

пенсії застосовується досить широкий рівень диференціації.

Слід зазначити, що нині диференційоване правове регулюван-

ня призначення пенсій характеризується надмірно широкою сис-

темою пільгового пенсійного забезпечення, що не завжди є 

виправданим. 

Наявність значної кількості актів у сфері пенсійного забезпе-

чення, зокрема пільгового, не завжди сприяє належному право-

вому регулюванню пенсійних відносин і, як наслідок, знижує 

роль принципу, що розглядається. Основним критерієм диферен-

ціації умов та норм державного пенсійного забезпечення повинен 

визнаватися трудовий внесок особи залежно від виду суспільно 

корисної праці.

Під час проведення реформи пенсійного забезпечення слід 

пам’ятати, що необґрунтована диференціація призводить до роз-

порошеності правових актів у регулюванні умов призначення 

пенсій, надання зайвих пільг або невиправданого погіршення 

положення громадянина, що в кінцевому результаті також знижує 

ефективність правових норм і підриває основи соціальної спра-

ведливості. Диференціація не повинна бути надмірною і не пови-

нна стати перешкодою на шляху розвитку системи пенсійного 

забезпечення в цілому.

Принцип забезпечення пенсією не меншою від рівня прожит-

кового мінімуму випливає із галузевого принципу забезпечення 

реалізації встановлених прав у сфері соціального забезпечення. 

Цей принцип отримав свою конституційну прописку. Зокрема, 

Конституцією України передбачено, що пенсії, інші види соці-

альних виплат і допомог, що є основним джерелом існування, 

повинні забезпечувати рівень життя не нижчий від прожиткового 

мінімуму, встановленого законом. Таким чином, держава гаран-

тує громадянам лише встановлення мінімального розміру пенсії, 

яка не повинна бути меншою за мінімальний прожитковий рівень 

і яка повинна підтримувати їхній рівень життя. При цьому, як ми 

1 Скоробагатько А. В. До питання диференціації правового регулювання пенсійного забез-
печення // Актуальні проблеми розвитку законодавства про працю та соціальне забез-
печення : тези доповідей і наукових повідомлень учасників міжн. наук.-практ. конф.; 
22–23 квітня 2009 р. / за ред. В. В. Жернакова. — Х. : Національна юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого, 2009. — С. 429.

зазначали раніше, сама людина повинна бути зацікавлена у своє-

му матеріальному забезпеченні у старості. І в цьому питанні дер-

жава повинна сприяти такій зацікавленості. Зокрема, шляхом: 

стимулювання трудової діяльності не лише працездатних осіб, а й 

громадян, які частково втратили працездатність; забезпечення 

належної винагороди за виконану роботу; встановлення залеж-

ності розмірів пенсій від страхового стажу і розміру заробітної 

плати. Державне сприяння проявляється і в законодавчому закрі-

пленні накопичувальної системи пенсійного страхування (надасть 

можливість примножити страхові внески громадян і передати 

накопичений капітал у їхню власність із правом його успадкуван-

ня, а також підвищити їхню особисту заінтересованість у сплаті 

таких внесків) та недержавного пенсійного забезпечення (з метою 

отримання громадянами додаткових пенсійних виплат до пенсій, 

які вони отримують відповідно до загальнообов’язкового пенсій-

ного страхування). Проте введення накопичувального механізму 

слід проводити за наявності таких умов: економічної стабільності 

в державі, удосконалення оплати праці, ліквідації її заборгованос-

ті, зменшення податкового навантаження, сприяння зайнятості 

населення. Завдяки цьому працівники зможуть брати участь у 

накопичувальній системі, а в майбутньому — розраховувати на 

належну пенсію.

Принцип захисту прав людини у сфері пенсійного забезпе-

чення спрямований на відновлення порушених прав під час 

реалізації людиною свого права на пенсійне забезпечення. 

Важливу роль у захисті громадян на пенсійне забезпечення віді-

грають правові гарантії, які виражаються не лише у встановлен-

ні державного контролю за реалізацією права громадян на отри-

мання того чи іншого виду пенсії, але й можливості їхнього 

захисту в адміністративному та судовому порядку. Право на 

оскарження рішення органу, що здійснює пенсійне забезпечен-

ня, передбачене Конституцією України, а також Законами 

України «Про пенсійне забезпечення» та «Про звернення 

громадян»1. Але слід зазначити, що цей принцип також ще не 

реалізується повною мірою. Поряд із тими проблемами, на які 

1 Закон України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 р. №393/96-ВР // Відомості 
Верховної Ради України. — 1996. — № 47. — Ст. 256.
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ми звертали увагу під час розгляду галузевого принципу захисту 

прав людини у сфері соціального забезпечення, залишається 

також проблема виконання судових рішень у частині стягнення 

соціальних виплат, зокрема пенсій.

Таким чином, розгляд принципів пенсійного забезпечення як 

певної системи (через загальноправові, міжгалузеві, галузеві та 

інституційні принципи) дасть змогу глибше пізнати сутність 

інституту права пенсійного забезпечення в його теоретичному та 

практичному спрямуванні, а також відобразити дію принципів у 

реальних соціально-економічних процесах суспільства, які можуть 

змінюватися в силу розвитку самого суспільства і створювати 

динамічну систему взаємодії цих принципів.

1.3. Поняття правовідносин з пенсійного забезпечення 
та класифікація їхніх видів

Зміни, що відбулися у системі пенсійного страхування із при-

йняттям Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування», передбачають формування нових, більш 

прийнятних з погляду сьогодення підходів до визначення поняття 

пенсійних правовідносин та їхньої класифікації, з’ясування пра-

вової природи об’єкта пенсійних правовідносин і визначення 

суб’єктів зазначених правовідносин.

Оскільки правовідносини є одним із ключових понять у право-

вій науці, то вони були тією чи іншою мірою предметом розгляду 

і вивчення багатьох вчених-юристів. Проте визначення самого 

поняття правовідносин та їхні класифікація викликали і продо-

вжують викликати серед них численні дискусії. Загалом же можна 

стверджувати, що в юридичній науці існує два основних підходи 

до визначення терміна «правовідносини».

Так, С. Ф. Кечек’ян розглядав правовідносини як особливі іде-

ологічні відносини, що виникають внаслідок дії норм права на 

поведінку людей і які становлять зв’язок прав однієї особи із 

кореспондуючими їм обов’язками іншої особи. Як пояснив сам 

автор, специфіка таких правовідносин «полягає у тому, що із їх 

виникненням для одних осіб (правомочних) відкривається перед-

бачена нормами права та забезпечена державою можливість вико-

ристовувати у своїх інтересах та цілях поведінку інших осіб 

(зобов’язаних), для яких відповідна поведінка перетворюється на 

суспільно необхідну»1.

Погоджуючись із тим, що правовідносини є особливими ідео-

логічними відносинами, Ю. К. Толстой у своєму монографічному 

дослідженні вказує на необхідність визначення їх як таких, що 

виникають у результаті настання передбачених правовою нормою 

юридичних фактів, як відносини, за допомогою яких (через які) 

право регулює фактичні суспільні відносини2. Тобто правовідно-

шення виступає посередником між нормою права і суспільними 

відносинами. Але таке розуміння правовідносин викликало спра-

ведливі зауваження Р. Й. Халфіної3, О. С. Іоффе та М. Д. Шар-

городського4, які зазначають, що Ю. К. Толстой розглядає право-

відносини у відриві від реальних конкретних відносин.

Саме Р. Й. Халфіна5, О. С. Іоффе та М. Д. Шаргородський6 

зайняли протилежну Ю. К. Толстому позицію у питанні визна-

чення терміна «правовідносини». Вони розглядають правовідно-

шення як суспільне відношення, врегульоване нормами права. 

Такого погляду дотримується більшість науковців у теорії права, 

хоча серед них і спостерігаються певні незначні розходження у 

формулюванні самого поняття та визначенні певних ознак, при-

таманних правовідносинам.

Так, О. С. Іоффе та М. Д. Шаргородський визначають правовід-

ношення як врегульоване правом суспільне відношення між кон-

кретними особами, взаємна поведінка суб’єктів якого закріплена 

юридично, а його здійснення забезпечується засобами державної 

1 Кечекьян С. Ф. Правоотношения в социалистическом обществе / Степан Федорович 
Кечекьян ; Институт права им. А. Я. Вышинского. — М. : Издательство АН СССР, 
1958. — С. 5, 6.

2 Толстой Ю. К. К теории правоотношения / Юрий Константинович Толстой ; 
Ленинградский Ордена Ленина государственный университет им. А. А. Жданова. — 
Л. : Изд-во Ленингр. государственного ун-та, 1959. — С. 20.

3 Халфина Р. О. Общее учение о правоотношениях / Раиса Осиповна Халфина ; Институт 
государства и права АН СССР. — М. : Юридическая литература, 1974. — С. 101.

4 Иоффе О. С. Вопросы теории права / О. С. Иоффе, М. Д. Шаргородский. — М. : 
Государственное издательство Юридическая литература, 1961. — С. 181. 

5 Халфина Р. О. Общее учение о правоотношениях / Раиса Осиповна Халфина ; Институт 
государства и права АН СССР. — М. : Юридическая литература, 1974. — С. 79.

6 Иоффе О. С. Вопросы теории права / О. С. Иоффе, М. Д. Шаргородский. — М. : 
Государственное издательство Юридическая литература, 1961. — С. 182.
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охорони1. Також вони вказують на низку специфічних властивос-

тей, що виникають у суспільних відносинах внаслідок набуття пра-

вової форми та відображають їхні особливості, а саме: 1) правовід-

ношення завжди є відношенням між конкретними особами. 

Учасники будь-якого правового відношення завжди можуть бути 

визначені конкретно, оскільки вони в усіх випадках є визначеними 

особами, що виступають у цьому відношенні як носії прав та 

обов’язків; 2) воно характеризується чіткою визначеністю взаємної 

поведінки його учасників. Якщо перед нами правове відношення, 

то ми точно знаємо, яку поведінку один із його учасників може 

вимагати від іншого суб’єкта; 3) правовідношення завжди виникає 

на основі юридичних норм, встановлених або санкціонованих дер-

жавою. Суспільні відносини тому і стають правовими відносинами, 

що вони регулюються юридичними нормами, які виходять від дер-

жави; 4) здійснення правовідношення забезпечується засобами 

державної охорони. Суспільне від ношення, що прийняло вигляд 

правового відношення, із моменту його виникнення спирається у 

його здійсненні на примусову охорону з боку держави2.

Як результат дії норми права правовідносини розглядаються і 

Л. С. Явічем, для якого правовідносини є різновидом суспільних 

відносин, що за своєю формою виступають як індивідуально 

визначені зв’язки правомочних та зобов’язаних осіб, а за безпо-

середнім змістом є взаємодією цих осіб, які реалізовують свої 

суб’єктивні права та виконують покладені на них юридичні 

обов’язки. На відміну від інших суспільних відносин, правовідно-

сини: а) завжди мають вольовий характер і належать до юридич-

ної надбудови економічного базису; б) дії їхніх суб’єктів здійсню-

ються (повинні здійснюватися) у межах суб’єктивних прав та 

юридичних обов’язків; в) виникають під час настання відповід-

них юридичних фактів, залежно від них вони змінюються та при-

пиняються; г) є особливою формою втілення у життя того, що 

встановлено як зведена у закон воля панівних класів, формою 

реалізації об’єктивного і суб’єктивного права3.

1 Иоффе О. С. Вопросы теории права / О. С. Иоффе, М. Д. Шаргородский. — М. : 
Государственное издательство Юридическая литература, 1961. — С. 186.

2 Там само. — С. 184–185.
3 Явич Л. С. Общая теория права / Лев Самойлович Явич. — Л. : Изд-во ЛГУ им. 

А. А. Жданова, 1976. — С. 212.

Через призму правового зв’язку між особами розглядає право-

відносини С. С. Алєксєєв, який вважає, що це індивідуалізований 

суспільний зв’язок, що виникає на основі норм права між особа-

ми, що характеризуються наявністю суб’єктивних юридичних 

прав та обов’язків, і підтримується (гарантується) примусовою 

силою держави. Відповідно до цього визначення, на думку 

С. С. Алєксєєва, правовідносинам притаманні такі специфічні 

ознаки: це зв’язок, що виникає на основі норм права між особа-

ми, виникає він між особами через їхні суб’єктивні юридичні 

права та обов’язки, підтримується (гарантується) примусовою 

силою держави та має тією чи іншою мірою індивідуалізований, 

визначений за суб’єктами характер1.

На основі сформульованих у працях О. С. Іоффе, М. Д. Шар-

городського, Р. О. Халфіної, С. С. Алєксєєва позицій із питань 

теоретичного обґрунтування поняття правовідносин у сучасній 

російській правовій науці фактично утвердилася сформульована 

В. І. Лєушиним2 думка про те, що правові відносини — це так, що 

виникає на основі норм права, суспільний зв’язок, учасники 

якого мають суб’єктивні права і юридичні обов’язки, забезпечені 

державою.

Українські вчені-правознавці на сучасному етапі визначають 

правовідносини в основному як врегульовані нормами права сус-

пільні відносини, учасники яких є носіями суб’єктивних прав і 

юридичних обов’язків, що охоплюються і гарантуються держа-

вою3, або як специфічні вольові суспільні відносини, що виника-

ють на основі відповідних норм права, учасники яких взаємо-

пов’язані суб’єктивними правами та юридичними обов’язками4. 

Але О. Ф. Скакун запропонувала фактично об’єднати існуючі в 

юридичній науці підходи до визначення терміна «правовідноси-

1 Алексеев С. С. Общая теория права : курс в 2 т. / Сергей Сергеевич Алексеев. — М. : 
Юридическая литература, 1981. — Т. ІІ. — 1982. — С. 82–83.

2 Теория государства и права : учебник для юрид. вузов и факультетов / под ред. 
В. М. Корельского и В. Д. Перевалова. — М. : Издательская группа ИНФРА-М — 
НОРМА, 1997. — С. 338.

3 Теорія держави і права. Академічний курс : підручник / Зайчук О. В., Заєць А. П., 
Журавський В. С. та ін. ; відп. ред. О. В. Зайчук. — К. : Юрінком Інтер, 2006. — 
С. 432.

4 Загальна теорія держави і права : навчальний посібник / Колодій А. М., Копєйчиков В. В., 
Лисенков С. Л. та ін. ; за ред. В. В. Копейчикова / Національний педагогічний універ-
ситет ім. М. П. Драгоманова. — стереот. вид. — К. : Юрінком Інтер, 2000. — С. 190.
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ни». І тому правовідношення розглядається нею як урегульоване 

нормами права вольове суспільне відношення, що виражається у 

конкретному зв’язку між правомочними та зобов’язаними 

суб’єктами — носіями суб’єктивних юридичних прав, обов’язків, 

пов  новажень і відповідальності та забезпечуване державою1. 

Серед ознак правовідносин О. Ф. Скакун виокремлює такі: 

«1) вони становлять різновид суспільних відносин, соціальний 

зв’язок; 2) є ідеологічними відносинами — результатом свідомої 

діяльності (поведінки) людей; 3) є вольовими відносинами; 

4) виникають, припиняються або змінюються, як правило, на 

основі норм права у випадку настання передбачених нормою 

фактів; 5) мають, як правило, двосторонній характер і є особли-

вою формою взаємного зв’язку між конкретними суб’єктами 

через їхні права, обов’язки, повноваження та відповідальність, які 

закріплені у правових нормах; 6) охороняються державою, забез-

печуються заходами державного впливу»2.

Кожна із вищезазначених позицій є цінною для визначення 

понятійного апарату теорії права. Але оскільки процес розвитку 

суспільства та правової науки не стоїть на місці, можна спостері-

гати тенденцію до постійного збільшення змісту категорії право-

відносини. Тому на сьогодні необхідно дещо уточнити визначен-

ня поняття «правовідносини». Це дасть змогу більш об’єктивно 

підійти як до визначення пенсійних правовідносин у цілому, так і 

пенсійних правовідносин по інвалідності в солідарній пенсійній 

системі безпосередньо. Вбачається, що під правовідносинами 

слід розуміти врегульовані нормами права реальні вольові індиві-

дуально визначені суспільні відносини, що виникають на підставі 

юридичних фактів, учасниками яких є пов’язані кореспондуючи-

ми суб’єктивними правами та юридичними обов’язками суб’єкти, 

і які гарантуються, забезпечуються та охороняються силою дер-

жави.

Як зазначалося вище, розуміння категорії «правовідносини» є 

загальнотеоретичною основою формування галузевих або вну-

трішньогалузевих понять «правовідносини». При цьому останні 

1 Скакун О. Ф. Теория государства и права : учебник для вузов / Ольга Федоровна Скакун ; 
Университет внутренних дел. — Х. : Консум, 2000. — С. 375.

2 Там само. — С. 375–377.

формуються та розвиваються як відображення, практичний вимір 

галузей права. За допомогою правовідносин забезпечується реаль-

не функціонування норм конкретних галузей права. Водночас 

специфіка правовідносин, що формуються в межах окремих галу-

зей права, зумовлена особливостями предмета та методу право-

вого регулювання, принципів та суб’єктного складу. В силу цих 

чинників і формується специфічний вид правових відносин, що 

наділяються відповідними особливими рисами.

Одним із видів правових відносин є пенсійні правовідносини, 

що формуються на основі, з одного боку, принципів та підходів, 

що притаманні загальнотеоретичному розумінню категорії право-

відносини, а з іншого — особливостей права соціального забез-

печення як галузі права, невіддільною і найбільш суттєвою скла-

довою якої є пенсійне забезпечення. Тому цілком слушним є 

погляд І. В. Гущіна1, В. С. Андрєєва2, С. М. Прилипка3, які під-

креслюють, що пенсійні правовідносини посідають особливе, 

центральне місце в соціальному забезпеченні та є ядром відносин 

із соціального забезпечення.

Пенсійні, як і будь-які інші правовідносини, мають відобража-

ти реальні соціально-економічні, політичні та інші умови життя 

суспільства. Через правовідносини вибудовуються реальні меха-

нізми функціонування пенсійного забезпечення. З таких позицій 

пенсійні правовідносини розглядалися як у радянській, так і в 

сучасній доктрині права соціального забезпечення. А оскільки 

національна та радянська моделі пенсійного забезпечення тісно 

пов’язані між собою, у контексті дослідження науково-теоре тич-

ний інтерес мають підходи до розуміння категорії пенсійних пра-

вовідносин, що мали місце як у радянський період, так і у період 

незалежності України.

У теорії права соціального забезпечення радянського періоду 

висловлювалися різні позиції щодо визначення пенсійних право-

1 Гущин И. В. Правоотношения по социальному обеспечению членов колхозов / Иван 
Витальевич Гущин. — Л. : Издательство Ленинградского университета, 1975. — С. 51.

2 Андреев В. С. Право социального обеспечения в СССР : учебник для студ. вузов, обуч. по 
спец. «Правоведение» / Виталий Семёнович Андреев. — 2-е изд., доп. и перераб. — 
М. : Юридическая литература, 1987. — С. 31.

3 Прилипко С. М. Предмет права соціального забезпечення : дис. ... доктора юрид. наук : 
12.00.05 / Прилипко Сергій Миколайович. — Х., 2007. — С. 156–157.
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відносин. Так, М. С. Сахіпов розглядав їх як відображення і закрі-

плення конкретних економічних розподільчих відносин у сфері 

матеріального забезпечення осіб похилого віку і непрацездатних 

членів суспільства1.

Учений О. Д. Зайкін розумів їх як один із видів суспільних від-

носин з розподілу суспільних фондів споживання, які мали на меті 

задоволення потреб членів соціалістичного суспільства безеквіва-

лентно. У монографії «Правовідносини по пенсійному забезпечен-

ню» він виокремлює низку важливих рис, притаманних пенсійним 

правовідносинам: 1) вони є суспільним відношенням, що може 

існувати тільки за наявності норм пенсійного законодавства, вида-

них державою; 2) мають тривалий характер; 3) є майновими право-

відносинами; 4) мають аліментарний характер2. На основі цього він 

визначає пенсійне правовідношення як таке юридичне відношен-

ня, у якому одна сторона, яка досягла певного віку, або непрацез-

датний громадянин за наявності окремих об’єктивних підстав 

пенсійної аліментації має безумовне право на отримання регуляр-

ної (періодичної) виплати соціально-аліментарного призначення 

(пенсії), а інша сторона — орган ма те ріального забезпечення — 

зобов’язана здійснювати таку виплату та вчиняти на користь пенсі-

онера інші дії, передбачені законом3.

Більш загальне визначення дає В. С. Андрєєв. На його думку, 

пенсійне правовідношення — це юридичне відношення, у якому 

одна сторона (орган, що здійснює соціальне забезпечення) 

зо бов’язана виплачувати пенсію, а інша сторона (громадянин або 

його сім’я) повинна виконувати передбачені законом вимоги, що 

пред’являються до пенсіонера, та отримувати пенсію4. Не можна 

погодитися із думкою Н. М. Стаховської5, яка вважає це визна-

1 Сахипов М. С. Правовое регулирование пенсионного обеспечения колхозников / Мардан 
Сакенович Сахипо в; Академия наук КазССР, Институт философии и права. — Алма-
Ата : Наука, 1966. — С. 15.

2 Зайкин А. Д. Правоотношение по пенсионному обеспечению / под ред. проф. 
Н. Г. Александрова. — М. : Издательство Московского университета, 1974. — 
С. 21–24.

3 Там само. — С. 27–28.
4 Андреев В. С. Право социального обеспечения в СССР : учебник для студ. вузов, обуч. по 

спец. «Правоведение» / Виталий Семенович Андреев. — 2-е изд., доп. и перераб. — 
М. : Юридическая литература, 1987. — С. 121.

5 Стаховська Н. М. Відносини в праві соціального забезпечення : дис. … канд. юрид. наук : 
12.00.05 / Стаховська Наталя Михайлівна. — К., 2000. — С. 104.

чення вдалим. Це пояснюється тим, що у сформульованому 

В. С. Андрєєвим понятті упущено низку важливих моментів, які 

дають змогу відрізняти пенсійне правовідношення від інших 

видів суспільних відносин. Так, не відображено вольового харак-

теру правовідношення та безпосереднього індивідуального зв’язку 

учасників цих відносин через кореспондуючі суб’єктивні права та 

юридичні обов’язки, а також відсутня така важлива ознака, як 

гарантія забезпечення цих відносин з боку держави.

Підтвердженню такої позиції слугують декілька аргумен-
тів. Відомо, що право регулює такі вчинки людей, які контролю-

ються свідомістю і волею індивіда. Пенсійні правовідносини 

виникають через волевиявлення його учасників: правомочний 

суб’єкт — фізична особа — звертається до уповноваженого органу 

Пенсійного фонду України із заявою про призначення пенсії, а 

зобов’язаний суб’єкт (уповноважений орган Пенсійного фонду), 

керуючись нормою права, вирішує питання про призначення або 

відмову у призначенні пенсії. Без прояву волі такі правовідноси-

ни не можуть виникнути. Більше того, у пенсійних правовідноси-

нах реалізується як індивідуальна воля його суб’єктів, яка спря-

мована на досягнення конкретної мети за допомогою норм права 

(суб’єктивна воля), так і державна воля (закріплена у нормах 

права). Тобто пенсійні правовідносини завжди містять у собі 

вольовий елемент.

З метою відображення специфіки саме пенсійних правовідно-

син серед інших врегульованих правом суспільних відносин 

(наприклад, тих же правовідносин цивілістичного характеру, які 

можуть виникати, зокрема, і за відсутності волі суб’єкта як наслі-

док непередбачуваних подій) потрібно виокремлювати і таку 

ознаку, як вольовий характер пенсійного правовідношення.

Індивідуальний зв’язок між суб’єктами пенсійних правовідно-

син проявляється в тому, що: 1) пенсійні правовідносини завжди 

виникають між конкретними індивідуально визначеними 

су б’єктами, які фактично персоніфіковані; 2) суб’єкти пенсійних 

правовідносин мають конкретні, точно визначені права та 

обов’язки. При цьому пенсійні правовідносини завжди мають 

двосторонній характер: право на пенсію фізичної особи корес-

пондує з обов’язком місцевого органу Пенсійного фонду і навпа-
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ки. Але при цьому завжди передусім необхідно вказувати на право 

фізичної особи на пенсійне забезпечення, а не на обов’язок 

зобов’язаного суб’єкта виплачувати пенсію, оскільки без виник-

нення права на пенсію не виникає кореспондуючого обов’язку 

місцевих органів Пенсійного фонду виплачувати цей вид забез-

печення.

Дослідниця Т. М. Кузьміна визначає пенсійне правовідношен-

ня як юридичне відношення, що виникає за волевиявленням 

громадянина та на основі рішення органу спеціальної компетен-

ції, у якому один суб’єкт — правоздатний громадянин або сім’я — 

має право на отримання регулярних виплат соціально-алі-

ментарного характеру та зобов’язаний виконувати вимоги, що 

пред’являються законом до пенсіонера, а другий — забезпечую-

чий суб’єкт — зобов’язаний виплачувати йому пенсію певного 

виду та у визначеному розмірі1.

Науковець Е. Г. Тучкова дає таке визначення пенсійного пра-

вовідношення: це відношення щодо матеріального забезпечення 

у старості, що виникає на основі юридичних фактів у зв’язку з 

непрацездатністю і втратою годувальника, в якому громадяни 

наділені суб’єктивним правом на отримання пенсії за віком, по 

інвалідності, на випадок втрати годувальника, а відповідний дер-

жавний орган несе юридичний обов’язок надати матеріальне 

забезпечення шляхом щомісячної виплати конкретного виду пен-

сії2. Слід зазначити, що, характеризуючи пенсійне правовідно-

шення, Е. Г. Тучкова розглядає його як певний суспільний зв’язок 

між громадянами та органами держави.

Серед сучасних російських вчених-юристів варто звернути увагу 

на позицію В. М. Толкунової. Вона розглядає пенсійні правовідно-

сини як урегульовані нормами права соціального забезпечення 

відносини громадянина (сім’ї) з органом соціального забезпечен-

ня, що виникають на підставі рішення комісії з призначення пен-

сії, за яким громадянин (сім’я) має право регулярно у визначені 

1 Кузьмина Т. М. Советское право социального обеспечения / под ред. проф. 
В. Н. Демьяненко. — Саратов : Издательство Саратовского университета, 1982. — 
С. 106.

2 Тучкова Э. Г. Общие вопросы советского пенсионного права : учебное пособие / Эльвира 
Галимовна Тучкова ; Всесоюзный юридический заочный институт. — М. : ВЮЗИ, 
1986. — С. 34.

строки отримувати призначену пенсію у встановленому розмірі, а 

орган відповідно зобов’язаний її виплачувати1. Але це визначення 

відображає пенсійні правовідносини виключно через призму усіх 

соціально-забезпечувальних відносин, що існують у праві соціаль-

ного забезпечення і, як наслідок, не вирізняє у повній мірі особли-

востей саме пенсійних правовідносин. Крім того, не в усіх випадках 

зобов’язаним суб’єктом є комісія з при зна чення пенсії.

В українській правовій науці на сучасному етапі розвитку 

також здійснюється переосмислення підходів до розуміння понят-

тя пенсійних правовідносин, хоча у багатьох випадках дослідники 

розглядають їх із позицій, що мали місце у радянській період.

Учений С. М. Сивак визначає правовідношення як передбаче-

не пенсійним законодавством суспільне відношення майнового 

характеру щодо розподілу спеціальних фондів соціального забез-

печення, яке виникає між непрацездатною особою і відповідним 

компетентним органом під час настання пенсійних ризиків (ста-

рості, інвалідності, втрати годувальника) та виражається у праві 

особи вимагати виплати пенсії та обов’язку відповідного органу 

виплачувати її2.

Дещо загально розглядає пенсійні правовідносини М. Д. Бойко, 

який вказує, що вони характеризуються, як і інші правовідноси-

ни, тим, що їхні учасники (суб’єкти) наділені певними взаємними 

правами і на них покладені відповідні обов’язки. Обсяг цих прав і 

обов’язків установлено нормами пенсійного права. Такі суспільні 

відносини є правовими відносинами, оскільки виникають лише 

за наявності норм пенсійного права3. Звичайно, зазначені ознаки 

притаманні пенсійним правовідносинам, але вони не відобража-

ють (крім вказівки автора на те, що пенсійні правовідносини є 

правовими відносинами, оскільки виникають лише за наявності 

норм пенсійного права) специфіки цих правовідносин порівняно 

з іншими галузевими правовими відносинами.

1 Право социального обеспечения России : учебник / Буянова М. О., Гусов К. Н., 
Кобзева С. И. и др. ; под ред. К. Н. Гусова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ПБОЮЛ 
Грачев С. М., 2001. — С. 71.

2 Сивак С. М. Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні : дис. ... канд. юрид. 
наук : 12.00.05 / Сивак Світлана Миколаївна. — Л., 1999. — С. 44.

3 Бойко М. Д. Право пенсійного забезпечення в Україні : навчальний посібник / 
Микола Дмитрович Бойко. — 2-ге вид., випр. і доп. — К. : Атіка, 2006. — С. 12.
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На думку І. М. Сироти, «пенсійні правовідносини являють 

собою юридичне відношення, волевиявлення громадянина й 

рішення органу спеціальної компетенції, у якому один суб’єкт — 

правоздатний громадянин або сім’я — має право на одержання 

регулярних пенсійних виплат за рахунок коштів Пенсійного 

фонду й зобов’язаний виконувати вимоги, пропоновані законом 

до пенсіонера, а другий — суб’єкт, що забезпечує, — зобов’язаний 

виплачувати йому пенсію певного виду й у повному розмірі»1.

На дещо інших ознаках у виявленні сутності пенсійних право-

відносин робить акцент Н. М. Стаховська, яка визначає їх як 

тривалі майнові правовідносини, що виникають з приводу надан-

ня престарілим та непрацездатних категоріям громадян (сім’ям) у 

визначених законом страхових випадках пенсійного забезпечен-

ня відповідними державними та недержавними органами за раху-

нок суспільних цільових (страхових) фондів2. Такої ж думки 

дотримується і М. М. Клемпарський3.

Це визначення викликає певні зауваження. По-перше, не можна 

обмежувати пенсійні правовідносини рамками лише майнових 

правовідносин, оскільки при цьому значно звужується їхнє розу-

міння. По-друге, вказавши, що виникнення таких правовідносин 

відбувається з приводу надання пенсійного забезпечення престарі-

лим та непрацездатним громадянам, автор обмежує тим самим 

коло правомочних суб’єктів, які можуть вступати у такі правовід-

носини. Йдеться про осіб, які не досягли пенсійного віку і є пра-

цездатними, але, маючи передбачену законом вислугу ро ків, можуть 

вступати у пенсійні правовідносини. По-третє, ос  кільки пенсійні 

правовідносини можуть виникати з приводу надання пенсійного 

забезпечення лише конкретній фізичній особі, сім’ю недоречно 

відносити до суб’єктів такого забезпечення.

Та, незважаючи на вказані вище застереження, усі зазначені 

позиції науковців заслуговують на увагу. Водночас, враховуючи 

1 Сирота І. М. Право соціального забезпечення в Україні : підручник для студ. ВНЗ, що 
навч. за фахом «Правознавство» / Іван Михайлович Сирота ; Одеська національна 
юридична академія. — 7-ме вид., перероб. і доп. — Х. : Одіссей, 2007. — С. 92.

2 Стаховська Н. М. Відносини в праві соціального забезпечення : дис. … канд. юрид. наук : 
12.00.05 / Стаховська Наталя Михайлівна. — К., 2000. — С. 105.

3 Клемпарський М. М. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників органів 
внутрішніх справ : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Клемпарський Микола 
Миколайович. — Х., 2004. — С. 90.

напрацьовані теоретичні положення попередників, до уваги необ-

хідно брати як особливості та специфіку власне пенсійних право-

відносин, так і зміни, що відбулися у правовому регулюванні 

пенсійного забезпечення у зв’язку із прийняттям базових законів 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхуван-

ня» та «Про недержавне пенсійне забезпечення», адже саме вони 

сприяють необхідності вироблення нових підходів до розуміння 

поняття пенсійних правовідносин1. Вищезазначені ж підходи у 

цілому є такими, що відображають характер та сутність пенсійних 

правовідносин лише у солідарній системі загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування. При цьому залишаються не 

врахованими ті особливості, яких набувають пенсійні правовід-

носини під впливом інших рівнів пенсійного забезпечення.

Саме тому пенсійні правовідносини можна визначити як вре-

гульовані нормами пенсійного законодавства, а в окремих 

випадках спеціальним договором, вольові двосторонні відноси-

ни, що виникають між правомочною особою, яка наділена 

суб’єктивними пенсійними правами й обов’язками, та спеціаль-

но уповноваженими органами у сфері пенсійного забезпечення, 

до компетенції яких належить забезпечення реалізації права 

особи на пенсію.

Досліджуючи пенсійні правовідносини важливо класифікува-

ти їх за видами. У літературі трапляється декілька критеріїв такої 

класифікації, а саме: залежно від тривалості пенсійних правовід-

носин (О. Д. Зайкін2, Е. Г. Тучкова3); залежно від видів виплачува-

ної пенсії (тобто за об’єктом правовідносин) — Е. Г. Тучкова4, 

В. М. Толкунова5, І. М. Сирота6; за видом суспільно корисної 

1 Коробенко Н. П. Поняття пенсійних правовідносин у контексті сучасної пенсійної рефор-
ми / Н. П. Коробенко // Підприємництво, господарство і право. — 2006. — № 12. — 
С. 171.

2 Зайкин А. Д. Правоотношение по пенсионному обеспечению / под ред. проф. 
Н. Г. Александрова. — М. : Издательство Московского университета, 1974. — С. 35.

3 Тучкова Э. Г. Общие вопросы советского пенсионного права : учебное пособие / Эльвира 
Галимовна Тучкова ; Всесоюзный юридический заочный институт. — М. : ВЮЗИ, 
1986. — С. 35.

4 Там само. — С. 36.
5 Право социального обеспечения России : учебник / Буянова М. О., Гусов К. Н., Кобзева 

С. И. и др. ; под ред. К. Н. Гусова. — С. 71.
6 Сирота І. М. Право соціального забезпечення в Україні : підручник [для студ. ВНЗ, що 

навч. за фахом «Правознавство»] / Іван Михайлович Сирота ; Одеська національна 
юридична академія. — 7-ме вид., перероб. і доп. — Х. : Одіссей, 2007. — С. 96.
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діяльності суб’єктів (В. С. Андрєєв1, Т. М. Кузьміна2, Е. Г. Тучкова3); 

за юридичним фактом, що породжує пенсійне правовідношення 

(В. С. Андрєєв4); за характером умов, у зв’язку із якими здійсню-

ється пенсійне забезпечення (Е. Г. Тучкова5); за нормативним 

актом, що регулює пенсійне забезпечення (Т. М. Кузьміна6).

Серед наведених підстав розподілу загальновизнаною ознакою 

класифікації пенсійних правовідносин є розмежування їх за 

видом призначеної та виплачуваної пенсії. Відповідно до цього 

розрізняють чотири види пенсійних правовідносин: 

1) пенсійні правовідносини з приводу виплати пенсії за віком;

2) пенсійні правовідносини з приводу виплати пенсії по інва-

лідності;

3) пенсійні правовідносини з приводу виплати пенсії у зв’язку 

із втратою годувальника;

4) пенсійні правовідносини з приводу виплати пенсії за вислу-

гу років.

Крім зазначених вище критеріїв класифікації заслуговує на 

більш детальну увагу поділ пенсійних правовідносин за предме-

том правового регулювання на матеріальні, процедурні та проце-

суальні. Це пояснюється тим, що не всі науковці підтримують це 

трискладове розмежування в системі соціально забезпечувальних 

правовідносин.

Незаперечним є той факт, що пенсійні правовідносини реалі-

зовуються як матеріальні правовідносини, оскільки за своєю 

суттю матеріальні пенсійні правовідносини — це правовідносни, 

1 Андреев В. С. Право социального обеспечения в СССР : учебник [для студ. вузов, обуч. по 
спец. «Правоведение»] / Виталий Семёнович Андреев. — 2-е изд., доп. и перераб. — 
М. : Юридическая литература, 1987. — С. 129.

2 Кузьмина Т. М. Советское право социального обеспечения / под ред. проф. В. Н. Демьяненко. — 
Саратов : Издательство Саратовского университета, 1982. — С. 116.

3 Тучкова Э. Г. Общие вопросы советского пенсионного права : учебное пособие / Эльвира 
Галимовна Тучкова ; Всесоюзный юридический заочный институт. — М. : ВЮЗИ, 
1986. — С. 36.

4 Андреев В. С. Право социального обеспечения в СССР : учебник [для студ. вузов, обуч. по 
спец. «Правоведение»] / Виталий Семёнович Андреев. — 2-е изд., доп. и перераб. — 
М. : Юридическая литература, 1987. — С. 129.

5 Тучкова Э. Г. Общие вопросы советского пенсионного права : учебное пособие / Эльвира 
Галимовна Тучкова ; Всесоюзный юридический заочный институт. — М. : ВЮЗИ, 
1986. — С. 36.

6 Кузьмина Т. М. Советское право социального обеспечения / под ред. проф. 
В. Н. Демьяненко. — Саратов : Издательство Саратовского университета, 1982. — 
С. 117.

що виникають з приводу надання правомочним особам грошових 

пенсійних виплат. Але разом із матеріальними існують і інші, 

тісно пов’язані з ними нематеріальні відносини, що можуть пере-

дувати або супроводжувати матеріальні та через які особа реалізо-

вує своє право на пенсію. Так, О. Д. Зайкін1, Е. Г. Тучкова2, 

Б. І. Сташків3, Т. В. Кравчук4 до таких зараховують лише проце-

дурні правовідносини з установлення підстав пенсійного забез-

печення, обчислення розміру та виплати пенсії, об’єднавши з 

ними процесуальні відносини із захисту і відновлення порушених 

прав. Вчені-юристи Я. М. Фогель5, І. В. Гущін6, 

М. М. Клемпарський7 виокремлюють тільки процесуальні відно-

сини, які, на їхню думку, пов’язані із процесуальним оформлен-

ням та захистом порушеного права на пенсійне забезпечення. 

Більшість же науковців, і серед них В. С. Андрєєв8, 

В. К. Субботенко9, Р. І. Іванова10, В. М. Толкунова11, І. М. Сирота12, 

1 Зайкин А. Д. Правоотношение по пенсионному обеспечению / под ред. проф. 
Н. Г. Александрова. — М. : Издательство Московского университета, 1974. — 
С. 45–46.

2 Тучкова Э. Г. Общие вопросы советского пенсионного права : учебное пособие / Эльвира 
Галимовна Тучкова ; Всесоюзный юридический заочный институт. — М. : ВЮЗИ, 
1986. — С. 37–38.

3 Сташків Б. І. Теорія права соціального забезпечення : навчальний посібник / Борис 
Іванович Сташків. — К. : Знання, 2005. — С. 285–286.

4 Кравчук Т. В. Пенсійне забезпечення у разі втрати годувальника у солідарній пенсійній 
системі України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кравчук Тетяна Володимирівна. — 
О., 2008. — С. 154.

5 Фогель Я. М. Право на пенсию и его гаранти / Яков Михайлович Фогель. — М. : 
Юридическая литература, 1972. — С. 48.

6 Гущин И. В. Правоотношения по социальному обеспечению членов колхозов / Иван Витальевич 
Гущин. — Л. : Издательство Ленинградского университета, 1975. — С. 130–131.

7 Клемпарський М. М. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників органів 
внутрішніх справ : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Клемпарський Микола 
Миколайович. — Х., 2004. — С. 91.

8 Андреев В. С. Право социального обеспечения в СССР : учебник [для студ. вузов, обуч. по 
спец. «Правоведение»] / Виталий Семёнович Андреев. — 2-е изд., доп. и перераб. — 
М. : Юридическая литература, 1987. — С. 144–145.

9 Субботенко В. К. Процедурные правоотношения в социальном обеспечении / Вера 
Константиновна Субботенко. — Томск : Издательство Томского университета, 1980. — 
С. 41–43.

10 Иванова Р. И. Правоотношения по социальному обеспечению в СССР : монография / 
Розалия Ивановна Иванова. — М. : Издательство Московского университета, 1986. — 
С. 42–43.

11 Право социального обеспечения России : учебник / Буянова М. О., Гусов К. Н., 
Кобзева С. И. и др. ; под ред. К. Н. Гусова. — С. 73.

12 Сирота І. М. Право соціального забезпечення в Україні : підручник для студ. ВНЗ, що 
навч. за фахом «Правознавство» / Іван Михайлович Сирота ; Одеська національна 
юридична академія. — 7-ме вид., перероб. і доп. — Х. : Одіссей, 2007. — С. 106.
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С. М. Сивак1, Н. М. Стаховська2 та деякі інші, виокремлюють у 

складі пенсійних правовідносин як процедурні, так і процесуаль-

ні правовідносини. Така ситуація дає змогу вказати на дискусій-

ність щодо розуміння зазначеного питання на сучасному етапі 

розвитку правової науки та запропонувати його власне бачення.

Всі нематеріальні правовідносини у сфері пенсійного забезпе-

чення за цільовим призначенням можна поділити на: 1) право-

відносини, спрямовані на реалізацію прав громадян на пенсійне 

забезпечення; 2) правовідносини, спрямовані на охорону прав 

громадян на пенсійне забезпечення. А отже, за допомогою про-

цедурних правовідносин особа реалізує право на пенсію, а за 

допомогою процесуальних правовідносин особа захищає своє 

право на пенсію. Процесуальні правовідносини виникають тільки 

у випадках порушення законного права особи на пенсійне забез-

печення. Процес у цьому випадку розглядається як засіб віднов-

лення порушених прав. Враховуючи це, а також беручи до уваги 

характер, суть, галузеву належність самих матеріальних пенсійних 

правовідносин та специфіку об’єкта і характер як процедурних, 

так і процесуальних правовідносин, нематеріальні правовідноси-

ни у сфері пенсійного забезпечення необхідно поділяти саме на 

процедурні та процесуальні.

У результаті такого поділу пенсійні правовідносини вигляда-

ють логічними, закінченими та такими, через які особа повною 

мірою може реалізувати своє право на пенсію як складову консти-

туційного права на соціальний захист.

Зважаючи на вищезазначене, вважаємо, що під час класифіка-

ції пенсійних правовідносин їх потрібно поділяти саме на матері-

альні, процедурні та процесуальні.

При цьому матеріальні правовідносини як ядро пенсійних пра-

вовідносин доцільно класифікувати за такими ознаками:

— за підставами виникнення — пенсійні правовідносини, що 

виникають у разі: 1) досягнення пенсійного віку; 2) настання 

інвалідності; 3) втрати годувальника; 4) наявності вислуги років;

1 Сивак С. М. Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні : дис. ... канд. юрид. 
наук : 12.00.05 / Сивак Світлана Миколаївна. — Л., 1999. — С. 45.

2 Стаховська Н. М. Відносини в праві соціального забезпечення : дис. … канд. юрид. наук : 
12.00.05 / Стаховська Наталя Михайлівна. — К., 2000. — С. 150.

— за можливим колом правомочних осіб — такі, що поширю-

ються на: 1) загальне коло осіб; 2) спеціальне коло осіб: військо-

вослужбовців і прирівняних до них осіб, державних службовців, 

дипломатичних працівників та інших прирівняних до державних 

службовців осіб, працівників прокуратури, суддів, журналістів, 

наукових працівників та деяких інших осіб;

— за нормативно-правовими актами, якими вони регулюють-

ся: правовідносини, що виникли на підставі законів України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про пен-

сійне забезпечення», «Про недержавне пенсійне забезпечення», 

«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, 

та деяких інших осіб», «Про державну службу», «Про судоустрій і 

статус суддів», «Про прокуратуру», «Про статус народного депута-

та», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про державну 

підтримку засобів масової інформації та соціальний захист жур-

налістів», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраж-

дали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та інших актів;

— за строками дії: такі, що тривають довічно або протягом 

визначеного терміну.

Процедурні у свою чергу поділяються на: 1) правовідносини 

громадян з органами Пенсійного фонду України та іншими спеці-

ально створеними фондами з приводу визначення підстав пенсій-

ного забезпечення; 2) правовідносини громадян з органами 

Пенсійного фонду та іншими спеціально створеними фондами з 

призначення та виплати пенсії; 3) правовідносини громадян з 

органами Пенсійного фонду щодо перерахунку пенсії.

Процесуальні правовідносини розмежовуються на правовідно-

сини: 1) з приводу оскарження рішення місцевого управління 

Пенсійного фонду України до вищого органу Пенсійного фонду; 

2) у зв’язку із вирішенням спору у суді.

Водночас, досліджуючи проблеми класифікації пенсійних пра-

вовідносин, не можна не зазначити, що сучасний стан розвитку 

системи пенсійного забезпечення зумовлює необхідність внесен-

ня відповідних змін та доповнень до наукових уявлень щодо кла-

сифікації пенсійних правовідносин. Попередній аналіз поняття 

пенсійних правовідносин показав, що пенсійні правовідносини 

набули якісно нових, характерних трирівневій системі пенсійного 
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забезпечення рис. У свою чергу встановлення на законодавчому 

рівні накопичувальної системи загальнообов’язкового державно-

го пенсійного страхування та запровадження системи недержав-

ного пенсійного забезпечення поряд із солідарною системою дає 

змогу говорити про формування у межах цих систем окремих 

нових видів пенсійних правовідносин.

Певні зміни під час дослідження питання класифікації пенсій-

них правовідносин були внесені М. Л. Захаровим і Е. Г. Тучковою, 

які вказують, що на сучасному етапі, коли пенсійне забезпечення 

здійснюється за рахунок коштів обов’язкового пенсійного страху-

вання та бюджетних коштів, пенсійні правовідносини можна кла-

сифікувати як відносини страхові і не страхові1. Як стає зрозуміло 

із аналізу їхньої роботи, до страхових правовідносин не можуть 

бути віднесені правовідносини, які виникають у порядку недер-

жавного пенсійного страхування, оскільки правові норми, що їх 

регулюють, належать до цивільного права, а не права соціального 

забезпечення. Дійсно, якщо розглядати розмежування за ознакою 

фінансування через фонди обов’язкового пенсійного страхування 

або бюджетні кошти, із такою позицією слід погодитися. Але пен-

сійні правовідносини на сьогодні охоплюють значно більше від-

носин, ніж мають на увазі зазначені автори, і тому запропонована 

М. Л. Захаровим і Е. Г. Тучковою ознака класифікації є дещо вузь-

кою. Якщо ж передбачити здійснення розмежування за джерелом 

фінансування, то у цю схему — саме як страхові відносини — 

потраплять і відносини з недержавного пенсійного страхування, 

хоча при цьому правові норми, що їх регулюють, містяться й у праві 

соціального забезпечення, й у цивільному праві.

На думку Б. І. Сташківа, правова природа недержавних пенсій-

них правовідносин вказує на те, що вони мають багато спільного із 

соціально забезпечувальними відносинами, оскільки спрямовані 

на забезпечення гідного життя непрацездатних та є доповненням 

до державного соціального забезпечення, тому це дозволяє відне-

сти їх до предмета регулювання права соціального забезпечення2.

1 Захаров М. Л. Право социального обеспечения России : учебник / М. Л. Захаров, 
Э. Г. Тучкова. — М. : Издательство БЕК, 2001. — С. 102.

2 Сташків Б. І. Теорія права соціального забезпечення : навчальний посібник / Борис 
Іванович Сташків. — К. : Знання, 2005. — С. 98.

Подібну точку зору висловлюють також і інші вчені, зокрема 

С. М. Сивак1, І. М. Сирота2, які досліджували цю проблему у своїх 

роботах. Найбільш оптимально підходить до вирішення галузевої 

належності недержавних пенсійних правовідносин 

Б. С. Стичинський, який підкреслює, що зазначені правовідноси-

ни виникають із конституційно закріпленого права громадян на 

соціальний захист, які регулюються правом соціального забезпе-

чення3.

Аналіз же трирівневої системи пенсійного забезпечення в 

Україні дає змогу розподілити пенсійні правовідносини на такі 

види:

— пенсійні правовідносини, що виникають у солідарній систе-

мі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

— пенсійні правовідносини, що виникають у накопичувальній 

системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

— пенсійні правовідносини, що виникають у системі недер-

жавного пенсійного забезпечення.

Одним із найбільш складних та важливих видів пенсійних пра-

вовідносин у праві соціального забезпечення є ті, що виникають 

у солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсій-

ного страхування, ключова роль якої зумовлена тим, що фактич-

но лише вона на сьогодні повною мірою функціонує та забезпечує 

особам, що досягли пенсійного віку, втратили працездатність або 

годувальника, умови реалізації конституційних прав на соціаль-

ний захист та на достатній життєвий рівень.

До особливостей пенсійних правовідносин у солідарній сис-

темі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування 

слід віднести те, що вони: 1) зумовлені функціонуванням солі-

дарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування; 2) виникають за наявності актів пенсійного зако-

нодавства, зокрема законів України «Про пенсійне забезпечен-

1 Сивак С. М. Організаційно-правові основи недержавного пенсійного забезпечення / 
С. М. Сивак // Право України. — 1999. — № 1. — С. 119–121.

2 Сирота І. М. Право соціального забезпечення в Україні : підручник для студ. ВНЗ, що 
навч. за фахом «Правознавство» / Іван Михайлович Сирота ; Одеська національна 
юридична академія. — 7-ме вид., перероб. і доп. — Х. : Одіссей, 2007. — С. 27.

3 Стичинський Б. С. Щодо галузевої належності інституту недержавного пенсійного забез-
печення / Б. С. Стичинський // Право України. — 2003. — № 8. — С. 97.
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ня», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», 

які регламентують функціонування солідарної системи пенсій-

ного страхування, а також інших законів, прийнятих на їхній 

розвиток, та специфічних юридичних складів; 3) виникають із 

приводу специфічного об’єкта, яким є пенсія певного виду; 

4) учасниками цих пенсійних правовідносин є правомочна 

особа, що реалізує право на пенсію, яка передбачена солідарною 

системою за галь нообов’язкового державного пенсійного стра-

хування, та уповноважений орган Пенсійного фонду України; 

5) учасники пенсійних правовідносин у солідарній пенсійній 

системі України наділяються системою взаємокореспондуючих 

пенсійних прав та обов’язків, що складають ядро їхньої пенсій-

ної право суб’єкт ності.

Отже, пенсійні правовідносини в солідарній пенсійній системі 

є двосторонніми, вольовими відносинами, що виникають на умо-

вах, визначених актами пенсійного законодавства, у солідарній 

системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхуван-

ня між правомочною особою, що реалізує право на конкретний 

вид пенсії, та уповноваженим органом у сфері пенсійного забез-

печення, який наділяється компетенцією щодо призначення та 

виплати цього виду пенсії.

Згідно із чинним законодавством України в солідарній системі 

передбачено виплату таких видів пенсій: пенсія за віком, пенсія 

по інвалідності внаслідок загального захворювання (зокрема, 

каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства), 

пенсія у зв’язку із втратою годувальника, пенсія за вислугу років.

Саме тому залежно від виду пенсій, що передбачені солідар-

ною системою загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування, пенсійні правовідносини у цій системі можна кла-

сифікувати так:

— пенсійні правовідносини, що виникають з приводу реаліза-

ції правомочною особою права на пенсію за віком;

— пенсійні правовідносини, що виникають з приводу реаліза-

ції правомочною особою права на пенсію по інвалідності;

— пенсійні правовідносини, що виникають з приводу реаліза-

ції правомочною особою права на пенсію у зв’язку із втратою 

годувальника;

— пенсійні правовідносини, що виникають з приводу реаліза-

ції правомочною особою права на пенсію за вислугу років.

Виокремлення пенсійних правовідносин, що виникають у нако-

пичувальній системі загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування, зумовлюється специфікою реалізації особою права на 

ті види пенсій, які передбачені цією системою пенсійного страху-

вання. Основним із критеріїв класифікації правовідносин у накопи-

чувальній системі загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування виступає конкретний вид пенсії. Відповідно до ст. 9 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне стра-

хування» за рахунок коштів накопичувального фонду, що облікову-

ються на накопичувальних пенсійних рахунках, здійснюються такі 

пенсійні виплати: довічна пенсія з установленим періодом, довічна 

обумовлена пенсія, довічна пенсія подружжя, одноразова виплата.

Таким чином, у накопичувальній системі загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування залежно від виду пенсій, які 

передбачені у ній, можуть бути:

— пенсійні правовідносини, що виникають з приводу реаліза-

ції правомочною особою права на довічну пенсію з установленим 

періодом;

— пенсійні правовідносини, що виникають з приводу реаліза-

ції правомочною особою права на довічну обумовлену пенсію;

— пенсійні правовідносини, що виникають з приводу реаліза-

ції правомочною особою права на довічну пенсію подружжя;

— пенсійні правовідносини, що виникають з приводу реаліза-

ції правомочною особою права на одноразову виплату.

Особливістю пенсійних правовідносин, що виникають з при-

воду реалізації правомочною особою права на один із видів дові-

чної пенсії, є те, що вони мають договірно-правовий характер. 

Відповідно до ст. 55 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» договір страхування довічної 

пенсії укладається між застрахованою особою та страховою орга-

нізацією відповідно до законодавства про страхову діяльність з 

урахуванням вимог, передбачених цим законом, після досягнення 

застрахованою особою пенсійного віку.

Важливим та принциповим критерієм для класифікації пен-

сійних правовідносин у системі недержавного пенсійного забез-
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печення виступає конкретний вид пенсійних виплат, які можуть у 

ній здійснюватися. Аналіз положень Закону України «Про недер-

жавне пенсійне забезпечення» дає змогу виокремити такі види 

пенсій: пенсія на визначений строк, довічна пенсія, одноразова 

виплата.

Отже, пенсійні правовідносини у системі недержавного пен-

сійного забезпечення залежно від виду пенсій, які передбачені у 

ній, можна класифікувати таким чином:

— пенсійні правовідносини з приводу реалізації правомочною 

особою права на пенсію на визначений строк;

— пенсійні правовідносини з приводу реалізації правомочною 

особою права на довічну пенсію (довічний ануїтет);

— пенсійні правовідносини з приводу реалізації правомочною 

особою права на одноразову виплату.

Особливістю цих видів пенсійних правовідносин є те, що реа-

лізація особою права на пенсію можлива за наявності специфіч-

ного юридичного складу, що обумовлюється нормами пенсійного 

законодавства і положеннями договору страхування та пенсійно-

го контракту.

Одним із важливих елементів будь-яких правовідносин є їхній 

об’єкт. Під час аналізу окремих видів пенсійних правовідносин 

питання про їхній об’єкт настільки невіддільне від характеристи-

ки правовідносин, що знаходить відображення й у термінології, 

оскільки для відмежування одних видів правовідносин від інших 

у назві вказується на їхній об’єкт — пенсійні правовідносини1.

Проблема об’єкта пенсійних правовідносин є однією із най-

більш актуальних, важливих та водночас дискусійних. Особливої 

актуальності це питання набуло із запровадженням трирівневої 

системи пенсійного забезпечення.

Потрібно зазначити, що як у радянській правовій школі, так і в 

сучасній російській та українській юридичній науці відсутнє єдине 

універсальне визначення поняття об’єкта правовідносин. Це, 

зокрема, стосується і термінологічного визначення поняття об’єкта 

пенсійних правовідносин. Єдине, із чим погоджуються практично 

усі вчені, так це з тим, що у суспільстві немає і не може бути 

1 Андреев В. С. Социальное обеспечение в СССР (Правовые вопросы) / Виталий Семенович 
Андреев. — М. : Юридическая литература, 1971. — С. 88.

безоб’єктних правовідносин. Лише наявність об’єкта викликає 

необхідність виникнення і здійснення самих правовідносин. При 

цьому слід зазначити, що деякі правознавці, як-от С. Ф. Кечек’ян1, 

Р. Й. Халфіна2, робили спроби заперечити необхідність такої пра-

вової категорії, як об’єкт правовідношення, вказуючи, що об’єкт 

правовідношення збігається із об’єктом суб’єктивного права. Проте 

відсутність об’єкта позбавить сенсу існування будь-яких правовід-

носин, зокрема й пенсійних правовідносин.

У теорії права детально досліджував питання об’єкта правовід-

носин Ю. К. Толстой. Стверджуючи, що будь-яке правовідно-

шення має свій об’єкт, автор визначав загальний об’єкт правовід-

носин як фактичне суспільне відношення, на яке впливають 

правовідносини, та вказував на наявність, крім загального, ще і 

спеціального об’єкта правовідносин — речі або продукту духовної 

творчості. Розмежовуючи об’єкт та зміст правовідношення, він 

зазначав, що об’єктом правовідношення можуть бути як еконо-

мічні (матеріальні), так і ідеологічні відносини3.

О .С. Іоффе та М. Д. Шаргородський під об’єктом правовідно-

син розуміли те, на що спрямоване або на що впливає правовід-

ношення4. При цьому правовідношення може бути спрямоване 

як на юридичні, так і на вольові та матеріальні об’єкти. Але, як 

слушно зазначив С. Ф. Кечек’ян5, який вплив мається на увазі та 

яка його мета, автори не конкретизують.

Не заперечуючи точки зору О. С. Іоффе та М. Д. Шаргородського, 

з якими погоджувався і Ю. К. Толстой6, стосовно визначення 

1 Кечекьян С. Ф. Правоотношения в социалистическом обществе / Степан Федорович 
Кечекьян ; Институт права им. А. Я. Вышинского. — М. : Издательство АН СССР, 
1958. — С. 137–142.

2 Халфина Р. О. Общее учение о правоотношениях / Раиса Осиповна Халфина ; Институт 
государства и права АН СССР. — М. : Юридическая литература, 1974. — С. 212.

3 Толстой Ю. К. К теории правоотношения / Юрий Константинович Толстой ; 
Ленинградский Ордена Ленина государственный университет им. А. А. Жданова. — 
Л. : Изд-во Ленингр. государственного ун-та, 1959. — С. 65–66.

4 Иоффе О. С. Вопросы теории права / О. С. Иоффе, М. Д. Шаргородский. — М. : 
Государственное издательство Юридическая литература, 1961. — С. 230.

5 Кечекьян С. Ф. Правоотношения в социалистическом обществе / Степан Федорович 
Кечекьян ; Институт права им. А. Я. Вышинского. — М. : Издательство АН СССР, 
1958. — С. 139.

6 Толстой Ю. К. К теории правоотношения / Юрий Константинович Толстой ; 
Ленинградский Ордена Ленина государственный университет им. А. А. Жданова. — 
Л. : Изд-во Ленингр. государственного ун-та, 1959. — С. 49.
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об’єкта правовідносин як того, на що спрямоване правовідно-

шення, Л. С. Явіч водночас вказував, що термін «об’єкт» може 

трактуватися також і як те, з приводу чого складаються правовід-

носини (на що мають право суб’єкти правовідношення). У цьому 

розумінні поняття об’єкта правовідношення має самостійне зна-

чення та розкриває соціальне призначення прав і обов’язків 

суб’єктів правовідношення1.

Тобто фактично Л. С. Явіч синтезував думки про розуміння 

об’єкта правовідносин і підтримував теорію множинності цих 

об’єктів. Прихильником такої теорії був і М. Г. Алєксандров, який 

також розглядав поняття об’єкта правовідносин у двох розумін-

нях: у сенсі об’єкта правового впливу, яким завжди була вольова 

поведінка учасників правовідношення, та як зовнішній об’єкт, 

що становить зміст правомочностей та обов’язків у майнових 

правовідносинах2. У подальшому ці думки були розвинені та удо-

сконалені відповідно до розвитку суспільних відносин та системи 

права. На сьогодні об’єктами правовідносин вважаються, як пра-

вило, матеріальні та нематеріальні блага, поведінка та дії суб’єктів, 

продукти духовної творчості, цінні папери та офіційні документи 

(така точка зору висловлена в роботах як українських3, так і росій-

ських4 правників).

На сучасному етапі саме концепція множинності об’єкта (так 

звана плюралістична теорія) домінує в юридичній науці і, на наш 

погляд, є такою, що дає змогу найбільш обґрунтовано підійти до 

визначення та вивчення об’єкта правовідносин. Саме тому спра-

ведливою є критика позиції О. К. Юрченка5, який вважав, що 

ніщо не зміниться від того, чи буде визначений об’єкт як те, на що 

правовідношення спрямоване, або як те, з приводу чого воно 

виникає.

1 Явич Л. С. Общая теория права / / Лев Самойлович Явич. — Л.: Изд-во ЛГУ им. 
А. А. Жданова, 1976. — С. 218.

2 Александров Н. Г. Право и законность в период развернутого строительства коммунизма / 
Николай Григорьевич Александров. — М. : Госюриздат, 1961. — С. 250.

3 Теорія держави і права. Академічний курс : підручник / за ред. О. В. Зайчука, 
Н. М. Оніщенко. — К. : Юрінком Інтер, 2006. — С. 446.

4 Комаров С. А. Теория государства и права : учебно-методическое пособие / С. А. Комаров, 
А. В. Малько. — М.: Издательская группа НОРМА — ИНФРА-М, 1999. — С. 339.

5 Юрченко А. К. Объект изобретательского права / А. К. Юрченко // Очерки по граждан-
скому праву. — Л. : Издательство ЛГУ, 1957. — С. 236.

Як явища (предмети) навколишнього світу, на які спрямовані 

суб’єктивні юридичні права та обов’язки, розглядав об’єкти пра-

вовідносин С. С. Алєксєєв. До них він зараховував явища (пред-

мети) матеріального і духовного світу, що можуть задовольнити 

потреби суб’єктів, тобто інтерес правомочного1. Подібної позиції, 

а саме того, що під об’єктом правовідносин слід розуміти матері-

альні і духовні цінності, здатні задовольняти потреби людей, дер-

жави і суспільства, дотримується і В. О. Котюк2.

Крім вищезазначених думок існують й інші. Деякі автори 

визначають об’єкт правовідносин як матеріальні та нематеріальні 

блага, з приводу яких виникають, існують самі правовідносини, 

це все те, на що спрямовані дії сторін, що становить предмет їхніх 

інтересів3, інші — як певне особисте або соціальне благо, для здо-

буття і використання якого встановлюються взаємні юридичні 

права та обов’язки суб’єктів4, а треті — як матеріальні і нематері-

альні блага, з приводу яких суб’єкти вступають у правовідносини, 

здійснюють свої суб’єктивні юридичні права і суб’єктивні юри-

дичні обов’язки5.

Отже, проведений аналіз теоретичних ідей вчених-правознавців 

щодо розуміння об’єкта правовідносин дає змогу зробити висно-

вок, що об’єкт пенсійних правовідносин потрібно розглядати 

саме з позиції як матеріального блага, з приводу якого виникають 

правовідносини, так і дій суб’єктів, що спрямовуються на отри-

мання цього блага. Оскільки ж пенсійні правовідносини склада-

ються із матеріальних, процедурних та процесуальних відносин, 

об’єктом передусім необхідно вважати матеріальне благо (напри-

клад, пенсію за віком, пенсію по інвалідності), з приводу якого 

виникають ці правовідносини. Якщо ж заперечувати самостій-

ність об’єкта процедурних та процесуальних відносин, то це сут-

1 Алексеев С. С. Общая теория права : курс в 2 т. / Сергей Сергеевич Алексеев. — М. : 
Юридическая литература, 1981. — Т. ІІ. — 1982. — С. 156–157.

2 Котюк В. О. Теорія права : курс лекцій : навч. посібник для юрид. фак. вузів / Володимир 
Олександрович Котюк. — К. : Вентурі, 1996. — С. 73.

3 Общая теория права и государства : учебник / Афанасьев В. С., Герасимов А. П., 
Гойман В. И. и др. ; под ред. В. В. Лазарева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юристъ, 
1996. — С. 189.

4 Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави : навч. посібник / Петро 
Мойсейович Рабінович. — 5-те вид., зі змінами. — К. : Атака, 2001. — С. 78.

5 Скакун О. Ф. Теория государства и права : учебник для вузов / Ольга Федоровна Скакун ; 
Университет внутренних дел. — Х. : Консум, 2000. — С. 396.
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тєво звужує коло засобів, за допомогою яких учасники зазначених 

пенсійних правовідносин змогли б задовольнити свої потреби з 

отримання пенсії.

Конкретним матеріальним благом, з приводу якого виникають 

пенсійні правовідносини, а отже, і об’єктом матеріальних пенсій-

них правовідносин є пенсія. На відміну від матеріальних право-

відносин, об’єктом процедурних пенсійних правовідносин висту-

пає не матеріальне благо, а результат юридичної дії уповноваже-

ного суб’єкта — рішення про призначення пенсії. Так, у зв’язку із 

зверненням особи з приводу визнання її інвалідом медико-

соціальна експертна комісія зобов’язана у визначений термін 

провести експертизу втрати працездатності та прийняти рішення 

про встановлення (чи відмову у встановленні) І, ІІ або ІІІ групи 

інвалідності. При цьому саме МСЕК визначає зв’язок інваліднос-

ті із загальним захворюванням. До об’єктів процедурних право-

відносин належать результат дії зі встановлення факту наявності 

страхового стажу у особи, факту здійснення певних видів трудової 

чи іншої суспільно корисної діяльності або місця перебування 

особи. У разі звернення особи за призначенням пенсії до Пен сій-

ного фонду, останній у встановлений законом термін зобов’язаний 

розглянути заяву особи, встановити факт визнання особи інвалі-

дом, факт наявності страхового стажу та інших необхідних фактів 

і прийняти рішення про призначення та виплату пенсії по інва-

лідності внаслідок загального захворювання або про відмову у її 

призначенні. Оскільки процедурні правовідносини зі встанов-

лення юридичних фактів завжди передують основним матеріаль-

ним, то тільки за прийняття позитивного рішення виникають 

пенсійні правовідносини матеріального характеру.

Об’єктом процесуальних правовідносин, що виникають з при-

воду розгляду спору стосовно пенсійного забезпечення, як і у 

процедурних відносинах, виступає не матеріальне благо, а резуль-

тат юридичної дії уповноваженого суб’єкта, яким є рішення ком-

петентного органу по суті спору — рішення вищого органу чи суду 

по суті спору.

Як у радянській правовій літературі, так і у сучасній україн-

ській науці права соціального забезпечення відсутнє єдине визна-

чення поняття пенсії, з яким би погоджувалися усі науковців та 

яке б повною мірою розкривало її особливості. Тому, зважаючи на 

важливість питання правової природи пенсії, необхідно провести 

детальний аналіз розуміння цієї категорії у правовій літературі.

Доцільно звернути увагу на запропоноване визначення пенсії 

Є. І. Астраханом, який визначав пенсію як періодичні виплати, 

що проводяться за рахунок коштів соціального страхування з 

метою матеріального забезпечення робітника, службовця чи його 

сім’ї у зв’язку із завершенням певного великого циклу його трудо-

вої діяльності або у зв’язку із остаточним чи тривалим вибуттям 

його з числа повноцінних працівників1. Важливим у цьому визна-

ченні є те, що Є. І. Астрахан вперше у радянській юридичній науці 

здійснив спробу розглянути поняття пенсії з погляду соціального 

страхування, а не забезпечення, хоча у цілому зазначене визна-

чення все ж таки вказує на виплату пенсії у порядку саме пенсій-

ного забезпечення, а не страхування. Дещо пізніше вчений 

акцентує увагу на таких притаманних пенсії ознаках: виплата 

здійснюється періодично (щомісяця) та за рахунок спеціалізова-

ного джерела; встановлюється з урахуванням трудового стажу 

громадянина та соціальних факторів; призначається за умов, вка-

заних у законі (досягнення передбаченого віку, настання інвалід-

ності, втрата годувальника, наявність трудового стажу певного 

періоду тощо); її виплата гарантується державою; як правило, 

пенсія нараховується на підставі заробітної плати або іншого 

доходу особи; вона є основним джерелом для існування непра-

цездатних пенсіонерів2.

Не вніс ясності у розуміння пенсії А. Є. Пашерстнік, який 

визначив її як забезпечення працівника у період, коли він у силу 

свого фізичного стану (інвалідність, старість) або у випадку 

вислуги років повністю припиняє або має право припинити робо-

ту3. При цьому у визначенні не знайшов відображення ризик 

втрати годувальника.

1 Советское трудовое право : учебник / под ред. Н. Г. Александрова и Д. М. Генкина. — М. : 
Юридическая литература, 1946. — С. 364.

2 Астрахан Е. И. Принципы пенсионного обеспечения рабочих и служащих в СССР / 
Евгений Иванович Астрахан ; Всесоюзный институт юридических наук. — М. : 
Госюриздат, 1961. — С. 19.

3 Пашерстник А. Е. Правовые вопросы вознаграждения за труд рабочих и служащих / Арон 
Ефимович Пашерстник ; под ред. Н. Г. Александрова / Академия Наук СССР, Институт 
права. — М. ; Л. : Издательство Академии Наук СССР, 1949. — С. 141.
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Як грошове утримання, що отримується громадянами із сус-

пільних фондів споживання за наявності у них постійної або стій-

кої непрацездатності, яка або презюмується (за віковою ознакою, 

у зв’язку із вислугою років), або встановлюється через медичне 

обстеження (для визначення інвалідності), та яке призначається 

громадянам за працю у минулому або іншу суспільно корисну 

діяльність і є для них постійним і основним джерелом засобів до 

існування, розумів пенсію В. А. Ачаркан1. При цьому він вважав, 

що не може бути специфічною ознакою пенсії періодичність та 

регулярність її виплати, оскільки це притаманно і заробітній платі 

та стипендії, а також пенсія не є формою матеріального забезпе-

чення, оскільки такою формою є й утримання у будинках інвалі-

дів, протезування2.

Навколо запропонованих В. А. Ачарканом ознак пенсії розгор-

нулася певна дискусія. Так, Я. М. Фогель також вважав, що 

загальною передумовою виникнення пенсійних правовідносин є 

постійна чи тривала непрацездатність3. Натомість В. С. Андрєєв4 

та О. Д. Зайкін5 досить аргументовано та переконливо довели 

спірність такого положення, вказавши на те, що досягнення пен-

сійного віку, а тим більше у разі отримання права на пенсію за 

вислугу років у молодшому віці, не завжди супроводжується втра-

тою загальної або професійної працездатності. Дійсно, презюму-

вання за віковою ознакою або вислугою років непрацездатності 

особи суперечить у багатьох випадках паралельно існуючим пен-

сійним і трудовим відносинам громадян, а отже, ця ознака не 

може застосовуватися для загальної характеристики пенсії. Якщо 

ж мати на увазі пенсію по інвалідності, то саме тривала або 

постійна втрата працездатності, встановлена відповідним орга-

ном, може належать до її головних ознак.

1 Ачаркан В. А. Государственные пенсии / Виктор Адольфович Ачаркан ; Научно-
исследовательский институт труда Государственного комитета Совета Министров 
СССР по вопросам труда и заработной платы. — М. : Юридическая литература, 
1967. — С. 68.

2 Там само. — С. 65–66.
3 Фогель Я. М. Право на пенсию и его гаранти / Яков Михайлович Фогель. — М. : 

Юридическая литература, 1972. — С. 60–61.
4 Андреев В. С. Социальное обеспечение в СССР (правовые вопросы) / В. С. Андреев. — 

М. : Юрид. лит-ра, 1971. — С. 127.
5 Зайкин А. Д. Правоотношение по пенсионному обеспечению / под ред. проф. 

Н. Г. Александрова. — М. : Издательство Московского университета, 1974. — С. 113–116.

Не можна погодитися із В. А. Ачарканом щодо його відмови 

визнавати періодичність виплати як ознаку пенсії. Відповідно до 

українського законодавства пенсія повинна виплачуватися регу-

лярно протягом певного періоду часу (наприклад, протягом життя 

пенсіонера, на період встановлення групи інвалідності, до досяг-

нення особою повноліття) та у чітко обумовлені терміни (кожно-

го місяця у строк не пізніше 25 числа місяця, за який пенсія 

виплачується). Тобто ознака періодичності та регулярності зали-

шається досить актуальною. З іншого боку, при цьому можна 

застосувати термін, який дозволить об’єднати зазначені понятій-

ні категорії та більшою мірою відповідатиме сучасним уявленням 

про пенсію. Йдеться про щомісячні виплати. Така позиція зна-

ходить підтвердження й у працях Є. І. Астрахана1, Р. І. Іванової2, 

В. С. Андрєєва3, О. Є. Мачуль ської4.

Учений В. А. Ачаркан слушно зазначав, що визначення пенсії як 

форми матеріального забезпечення не може застосовуватися, оскіль-

ки воно досить широке і не відображає специфіки пенсії як грошової 

виплати5. Якщо ж уточнити, яка саме форма притаманна пенсії, то 

це дасть змогу безпосередньо вказати на характерну ознаку пенсії. 

Оскільки пенсія може виплачуватися виключно у грошовій формі, і 

саме це відрізняє її від допомог, послуг та соціального обслуговуван-

ня, для яких допускається поєднання грошової та натуральної форми 

забезпечення, вважаємо, що виокремлення такої ознаки, як виплата 

у грошовій формі, є однією із особливостей, що разом з іншими 

дозволить правильно зрозуміти правову природу пенсії.

Як зазначалося вище, відмінну від В. А. Ачаркана позицію у 

розумінні пенсії займає В. С. Андрєєв, який визначив пенсію як 

1 Астрахан Е. И. Развитие законодательства о пенсиях рабочим и служащим. Исторический 
очерк (1917–1970 гг.) / Евгений Иванович Астрахан. — М. : Юридическая литература, 
1971. — С. 59.

2 Иванова Р. И. Правоотношения по социальному обеспечению в СССР. — М. : Изд-во 
МГУ, 1986. — С. 143.

3 Андреев В. С. Право социального обеспечения в СССР : учебник. / Виталий Семенович 
Андреев. — М. : Юрид. лит-ра, 1980. — С. 95

4 Мачульская Е. Е. Право социального обеспечения / Елена Евгеньевна Мачульская. — М. : 
Международный центр финансово-экономического развития, 1997. — С. 57.

5 Ачаркан В. А. Государственные пенсии / Виктор Адольфович Ачаркан ; Научно-
исследовательский институт труда Государственного комитета Совета Министров 
СССР по вопросам труда и заработной платы. — М. : Юридическая литература, 
1967. — С. 66.
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щомісячні виплати аліментарного характеру із фондів для непра-

цездатних громадян у випадках старості, інвалідності, вислуги 

років, втрати годувальника, що призначаються у зв’язку із мину-

лою суспільно необхідною діяльністю у розмірах, як правило, 

співвіднесених із минулим заробітком1. Такого ж підходу притри-

муються І. В. Гущін2, О. Д. Зайкін3, Р. І. Іванова4.

Неоднозначне розуміння серед науковців викликає визначе-

ний В. С. Андрєєвим аліментарний характер пенсії. У радянський 

період вчені, як правило, підтримували таку позицію. Так, її від-

стоювали О. Д. Зайкін5, Т. М. Кузьміна6, Р. І. Іванова7, 

А. Є. Пашерстнік8. Р. І. Іванова навіть сформулювала поняття 

соціальної аліментації як способу надання державою або за її 

дорученням громадськими організаціями життєзабезпечення на 

справедливій основі безкоштовно, безеквівалентно, а не у поряд-

ку дій у відповідь за нову зустрічну працю, в обсязі нормального 

життєвого стандарту, що склався на певному етапі розвитку соці-

алістичного суспільства, без застосування договірних начал із 

фонду соціального забезпечення9. Погоджувалася із соціальною 

аліментацією, але лише як із додатковою, а не основною ознакою 

пенсії, Е. Г. Тучкова10. Учений І. В. Гущін хоча і підтримував 

В. С. Андрєєва у тому, що пенсія має риси аліментарності, все ж 

1 Андреев В. С. Социальное обеспечение в СССР (правовые вопросы) / В. С. Андреев. — 
М. : Юрид. лит-ра, 1971. — С. 128.

2 Гущин И. В. Право членов колхоза на пенсию / Иван Васильевич Гущин. — М. : 
Юридическая литература, 1972. — С. 74. 

3 Зайкин А. Д. Правоотношение по пенсионному обеспечению / под ред. проф. 
Н. Г. Александрова. — М. : Издательство Московского университета, 1974. — С. 122–123.

4 Иванова Р. И. Правоотношения по социальному обеспечению в СССР. — М. : Изд-во 
МГУ, 1986. — С. 143.

5 Зайкин А. Д. Правоотношение по пенсионному обеспечению / под ред. проф. 
Н. Г. Александрова. — М. : Издательство Московского университета, 1974. — С. 24.

6 Кузьмина Т. М. Советское право социального обеспечения / под ред. проф. 
В. Н. Демьяненко. — Саратов : Изд-во Саратовского университета. — 1982. — С. 111.

7 Иванова Р. И. Правоотношения по социальному обеспечению в СССР. — М. : Изд-во 
МГУ, 1986. — С. 143.

8 Пашерстник А. Е. Правовые вопросы вознаграждения за труд рабочих и служащих / Арон 
Ефимович Пашерстник ; под ред. Н. Г. Александрова / Академия Наук СССР, Институт 
права. — М. ; Л. : Издательство Академии Наук СССР, 1949. — С. 141.

9 Иванова Р. И. Правоотношения по социальному обеспечению в СССР. — М. : Изд-во 
МГУ, 1986. — С. 128.

10 Тучкова Э. Г. Общие вопросы советского пенсионного права : учебное пособие / Эльвира 
Галимовна Тучкова ; Всесоюзный юридический заочный институт. — М. : ВЮЗИ, 
1986. — С. 5.

зазначав, що «сумнівно стверджувати у категоричній формі про 

аліментарну природу пенсії»1.

Водночас не вважали пенсію виплатою аліментарного харак-

теру В. А. Ачаркан2, Я. М. Фогель3, М. Л. Захаров4. Підкреслюючи 

принцип безоплатності пенсійного забезпечення, Я. М. Фогель 

пояснює, що немає підстав принцип безоплатності пенсійного 

забезпечення називати «принципом соціально-аліментарного 

забезпечення». Ще із часів римського права аліментними вва-

жалися виключно відносини, які виникали із обов’язку одних 

членів сім’ї надавати утримання іншим. Між аліментами як 

засобом утримання одних членів сім’ї за рахунок інших і пенсі-

ями, які отримуються від держави, немає внутрішньої спіль-

ності ні з правових підстав, в силу яких виникають певні права 

й обов’язки сторін, ні з фактичних і юридичних наслідків, 

навіть незважаючи на спільність мети — надання непрацездат-

ним засобів до існування5. Із зазначеним обґрунтуванням слід 

погодитися. У пізніших роботах В. С. Андрєєв також відмовля-

ється від використання терміна «аліментарність» під час визна-

чення природи пенсії, мотивуючи це тим, що цей термін було 

піддано ґрунтовній критиці з боку вчених6. На сьогодні ж у 

зв’язку із проведення пенсійної реформи, за якої пенсія набу-

ває якісно нових ознак, використання під час її характеристи-

ки ознаки аліментарності є, щонайменше, анахронізмом, запо-

зиченим із радянських часів, а також, фактично, проявом 

нерозуміння самої природи пенсії.

1 Гущин И. В. Право членов колхоза на пенсию / Иван Васильевич Гущин. — М. : 
Юридическая литература, 1972. — С. 57.

2 Ачаркан В. А. Государственные пенсии / Виктор Адольфович Ачаркан ; Научно-
исследовательский институт труда Государственного комитета Совета Министров 
СССР по вопросам труда и заработной платы. — М. : Юридическая литература, 
1967. — С. 57–63.

3 Фогель Я. М. Право на пенсию и его гаранти / Яков Михайлович Фогель. — М. : 
Юридическая литература, 1972. — С. 38–40.

4 Советское пенсионное право : учебное пособие для сред. спец. учеб. заведений и курсов 
повышения квалиф. руковод. работ. сис. соц. обеспеч. / под ред. М. Л. Захарова. — М. : 
Юридическая литература, 1974. — С. 59.

5 Фогель Я. М. Право на пенсию и его гаранти / Яков Михайлович Фогель. — М. : 
Юридическая литература, 1972. — С. 39–40.

6 Андреев В. С. Право социального обеспечения в СССР : учебник. / Виталий Семенович 
Андреев. — М. : Юрид. лит-ра, 1980. — С. 37.
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Справедливо критикуючи В. А. Ачаркана з приводу його розу-

міння пенсії як винагороди за працю1, В. С. Андрєєв2, О. Д. Зайкін3, 

Е. Г. Тучкова4, Р. І. Іванова5 вказують на таку ознаку пенсії, як її 

зв’язок із минулою суспільно необхідною (чи суспільно корис-

ною) діяльністю. Крім того, О. Д. Зайкін6, Е. Г. Тучкова7 та 

Є. М. Доброхотова8 також наголошують на зв’язку пенсії із мину-

лою трудовою діяльністю особи.

Вважаємо, що зв’язок із минулою трудовою діяльністю у сучасних 

умовах не можна використовувати як ознаку пенсії, оскільки ця озна-

ка не дає можливості повною мірою охарактеризувати усі види пенсій. 

Аргументом може слугувати те, що відповідно до українського зако-

нодавства пенсію можуть отримувати особи, які ніколи не працювали. 

Наприклад, пенсію по інвалідності внаслідок трудового каліцтва 

можуть отримувати учні вищих і середніх навчальних закладів, які 

отримали каліцтво під час проходження виробничої практики. Іншим 

прикладом може слугувати встановлене законодавством право на 

пенсію матері, яка народила і виховала п’ятеро і більше дітей, при 

цьому можливо, що вона не працювала жодного дня. Наступним аргу-

ментом недоцільності вказаної ознаки є те, що в Україні призначення 

пенсії безпосередньо пов’язане не із трудовою або іншою суспільно 

корисною діяльності особи, а із тривалістю сплати нею страхових вне-

сків, на основі яких обраховується страховий стаж.

1 Ачаркан В. А. Государственные пенсии / Виктор Адольфович Ачаркан ; Научно-
исследовательский институт труда Государственного комитета Совета Министров 
СССР по вопросам труда и заработной платы. — М. : Юридическая литература, 
1967. — С. 58.

2 Андреев В. С. Социальное обеспечение в СССР (правовые вопросы) / В. С. Андреев. — 
М. : Юрид. лит-ра, 1971. — С. 128.

3 Зайкин А. Д. Правоотношение по пенсионному обеспечению / под ред. проф. 
Н. Г. Александрова. — М. : Издательство Московского университета, 1974. — С. 122.

4 Тучкова Э. Г. Общие вопросы советского пенсионного права : учебное пособие / Эльвира 
Галимовна Тучкова ; Всесоюзный юридический заочный институт. — М. : ВЮЗИ, 
1986. — С. 5.

5 Иванова Р. И. Правоотношения по социальному обеспечению в СССР. — М. : Изд-во 
МГУ, 1986. — С. 143.

6 Зайкин А. Д. Правоотношение по пенсионному обеспечению / под ред. проф. 
Н. Г. Александрова. — М. : Издательство Московского университета, 1974. — С. 123.

7 Тучкова Э. Г. Общие вопросы советского пенсионного права : учебное пособие / Эльвира 
Галимовна Тучкова ; Всесоюзный юридический заочный институт. — М. : ВЮЗИ, 
1986. — С. 5.

8 Доброхотова Е. Н. Советское право социального обеспечения : учебное пособие / 
Доброхотова Е. Н., Филиппова М. В., Янтураева М. А. — СПб. : Издательство Санкт-
Петербургского университета, 1992. — С. 12.

Викликає зауваження і позиція вчених щодо призначення 

(мети) виплати пенсії. Р. І. Іванова розуміє пенсію як основне 

джерело засобів до існування для непрацюючих пенсіонерів1. Як 

зазначалося вище, В. А. Ачаркан вважав її постійним і основним 

джерелом засобів до існування2. В. С. Андрєєв3 та О. Д. Зайкін4 

визначали пенсію як головне джерело засобів до існування.

Інші науковці, беручи до уваги різні категорії пенсіонерів, 

зазначали, що пенсію як основне та постійне джерело засобів до 

існування можна розглядати лише щодо деяких пенсіонерів. Так, 

М. Л. Захаров пояснював, що таке призначення мають пенсії для 

пенсіонерів по старості, інвалідів І і ІІ групи та частково осіб, які 

втратили годувальника5. У Т. М. Кузьміної пенсія — це основне і 

регулярне джерело засобів до існування для інвалідів I і II групи, 

які у більшості своїй не можуть працювати. Для інвалідів III групи 

пенсія є відшкодуванням заробітку, втраченого внаслідок зни-

ження працездатності і необхідності виконувати більш легку 

роботу. У разі втрати годувальника для непрацездатних членів 

сім’ї пенсія є або постійним, або основним джерелом засобів до 

існування6.

Погоджуючись із думкою Е. Г. Тучкової, що не можна будь-яку 

пенсійну виплату розглядати як основне джерело засобів до існу-

вання7, вважаємо, що під час виокремлення загальних ознак та 

формулювання поняття пенсії взагалі неможливо окреслити одна-

кову для усіх її видів мету виплати. Пов’язано це як із видовою 

1 Иванова Р. И. Правоотношения по социальному обеспечению в СССР. — М. : Изд-во 
МГУ, 1986. — С. 142–143.

2 Ачаркан В. А. Государственные пенсии / Виктор Адольфович Ачаркан ; Научно-
исследовательский институт труда Государственного комитета Совета Министров 
СССР по вопросам труда и заработной платы. — М. : Юридическая литература, 
1967. — С. 68.

3 Андреев В. С. Право социального обеспечения в СССР : учебник. / Виталий Семенович 
Андреев. — М. : Юрид. лит-ра, 1980. — С. 120.

4 Зайкин А. Д. Правоотношение по пенсионному обеспечению / под ред. проф. 
Н. Г. Александрова. — М. : Издательство Московского университета, 1974. — С. 123.

5 Советское пенсионное право : учебное пособие для сред. спец. учеб. заведений и курсов 
повышения квалиф. руковод. работ. сис. соц. обеспеч. / под ред. М. Л. Захарова. — 
С. 62–63.

6 Кузьмина Т. М. Советское право социального обеспечения / под ред. проф. 
В. Н. Демьяненко. — Саратов : Изд-во Саратовского университета. — 1982. — С. 33.

7 Тучкова Э. Г. Общие вопросы советского пенсионного права : учебное пособие / Эльвира 
Галимовна Тучкова ; Всесоюзный юридический заочный институт. — М. : ВЮЗИ, 
1986. — С. 6.
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різноманітністю пенсій та їхнім внутрішнім поділом, так і з нео-

днаковим станом працездатності пенсіонерів, що дозволяє бага-

тьом із них продовжувати працювати й отримувати заробітну 

плату. Встановити ж цільове призначення пенсії можливо лише 

щодо конкретних видів пенсій.

На сучасному етапі розвитку української правової науки також 

активно досліджується правова природа пенсії, і фахівці розроби-

ли низку теоретичних визначень поняття «пенсія».

На думку Б. І. Сташківа, пенсія — це щомісячна грошова виплата 

фізичним особам зі спеціально створених для цього пенсійних фон-

дів на умовах і в порядку, передбачених чинними нормативними 

актами і договорами1. Щоправда, Б. І. Сташків окремо не пояснює, 

які ознаки він вважає притаманними пенсії. Але, формулюючи 

поняття трудової пенсії, він також перераховує її характерні риси, до 

яких, на його думку, належать: грошова форма платежу, що прово-

диться державою; виплата здійснюється регулярно, тобто періодич-

но у встановлені законом строки; кошти на виплату пенсії виділя-

ються зі спеціально створених джерел (страхових фондів, держбю-

джету); розмір пенсії залежить від трудового (страхового) стажу, 

величини заробітку, з якого сплачено внесок, умов праці; призна-

чення пенсії здійснюється лише у разі настання передбаченого зако-

ном страхового випадку; участь громадян у створенні фондів, з яких 

виплачується пенсія; чітке визначення законом кола осіб, які мають 

право на пенсію, що не підлягає розширеному тлумаченню; метою 

призначення пенсії є звільнення особи від обов’язкової суспільно 

корисної діяльності шляхом надання матеріального забезпечення, 

яке може замінити основні джерела засобів до існування; порядок 

призначення та виплати пенсії регламентується виключно законом2. 

Такої ж дуки з приводу поняття та ознак пенсії дотримується і 

О. Я. Орловський3.

У цілому зазначені Б. І. Сташківим риси трудової пенсії дають 

змогу зрозуміти її сутність та особливості. Але водночас слід погоди-

1 Сташків Б. І. Пенсія як об’єкт правовідносин в соціальному забезпеченні / Б. І. Сташків 
// Право України. — 1998. — № 11. — С. 91.

2 Там само. — С. 90.
3 Орловський О. Я. Правова природа пенсії / О. Я. Орловський // Науковий вісник 

Чернівецького університету : збірник наукових праць. — Вип. 273 : Правознавство. — 
Чернівці : Рута, 2005. — С. 65.

тися із думкою Т. В. Кравчук1, що не є прийнятним визначення мети 

пенсії як звільнення від суспільно корисної діяльності. Дійсно, не 

можна звільнити від суспільно корисної діяльності (зокрема, трудо-

вої діяльності) осіб, які нею і не займалися, або особу, яка після вихо-

ду на пенсію продовжує працювати. Тобто визначена Б. І. Сташківим 

мета пенсії не стосується усіх видів трудової пенсії.

Науковці В. Я. Бурак та С. М. Синчук визначають пенсію як 

щомісячну довгострокову виплату, яка призначається та виплачу-

ється особі у випадку настання пенсійного віку, інвалідності, 

втрати годувальника чи вислуги років за рахунок коштів 

Пенсійного фонду чи бюджетів різних рівнів та є основним дже-

релом доходу особи2. У цьому визначенні термін «довгострокова 

виплата» було б доцільніше замінити на «грошову виплату». 

Пояснюється це тим, що не в усіх випадках пенсія має характер 

довготривалої виплати, оскільки, наприклад, у разі виплати пен-

сії у зв’язку із втратою годувальника виплата може здійснюватися 

і досить короткий період (наприклад, місяць, декілька місяців, 

півроку). Використання ж терміна «грошова виплата», як пояс-

нювалося вище, дасть змогу вказати на характерну для пенсії 

виключно грошову форму. Не сприяє об’єктивному розумінню 

категорії «пенсія» і вказівка В. Я. Бурака та С. М. Синчук на те, 

що пенсія виплачується за рахунок Пенсійного фонду чи бюдже-

тів різних рівнів, оскільки накопичувальне пенсійне страхування 

та недержавне пенсійне забезпечення передбачають, що джере-

лом виплати пенсій можуть бути й інші спеціальні фонди.

Підтримуючи Н. М. Стаховську у тому, що «дефініція пенсії 

має бути лаконічною, універсальною», водночас не можна пого-

дитися із її визначенням пенсії, яку вона розуміє «як диференці-

йовану грошову форму утримання престарілих та непрацездатних 

громадян у встановлених законодавством випадках за рахунок 

суспільства»3. Вважаємо, що у визначенні пенсії як грошової 

1 Кравчук Т. В. Пенсійне забезпечення у разі втрати годувальника у солідарній пенсійній 
системі України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Т. В. Кравчук. — О., 2008. — 
С. 99.

2 Синчук С. М. Право соціального забезпечення України : навчальний посібник / 
С. М. Синчук, В. Я. Бурак ; за ред. Синчук С.М. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К. : 
Знання, 2006. — С. 55.

3 Стаховська Н. М. Відносини в праві соціального забезпечення : дис. … канд. юрид. наук : 
12.00.05 / Стаховська Наталя Михайлівна. — К., 2000. — С. 102.
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форми утримання використання терміна «утримання» не є вда-

лим та доречним. Відомо, що під поняттям «утримання» розумі-

ється надання особі коштів та засобів для забезпечення її існуван-

ня. Відповідно, утриманцями є особи, які перебувають на утри-

манні іншої особи, оскільки одержують від неї допомогу, що є 

постійним і основним джерелом їхнього існування. Як правило, 

утримання стосується сімейних відносин. У соціально забезпечу-

вальних правовідносинах воно застосовується лише щодо певної 

категорії непрацездатних (наприклад, дітей-сиріт, дітей, позбав-

лених батьківського піклування, деяких осіб похилого віку), які 

можуть перебувати на державному утриманні. Але вказувати, що за 

рахунок пенсії утримуються пенсіонери та непрацездатні особи, є 

помилковим, адже особа протягом своєї трудової діяльності спла-

чує страхові внески, які використовуються за принципом солідар-

ності поколінь. Крім того, у разі утримання кошти, які надаються 

особі, є основним та постійним джерелом засобів до існування, а 

це, як зазначалося вище, не завжди притаманне пенсії. Тому дореч-

ніше замість терміна «утримання» використовувати термін «забез-

печення». Інше зауваження стосується того, що пенсіонери утри-

муються за рахунок суспільства. Таке формулювання є надто широ-

ким і не дозволяє зрозуміти конкретних джерел фінансування 

пенсійних виплат. Особливо це є актуальним у сучасних умовах, 

коли особа одночасно може отримувати пенсію із різних джерел. 

Очевидно, що на позицію Н .М. Стаховської у визначенні пенсії 

достатньо великий вплив мали наукові підходи, закладені ще за 

часів радянської науки права соціального забезпечення.

Вчений П. Д. Пилипенко вважає пенсію грошовим зобо-

в’язанням держави чи уповноваженого нею суб’єкта, що виплачу-

ється особі для її утримання з підстав та на умовах, передбачених 

законом, у розмірі, що залежить від страхового стажу особи та її 

доходу1.

Науковець І. М. Сирота вказує, що «пенсія — це щомісячна 

пенсійна виплата в солідарній системі, яку застрахована особа 

1 Право соціального забезпечення. Академічний курс : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / 
Пилипенко П. Д., Бурак В. Я., Синчук С. М., Стрепко В. Л., Кульчицька О. І. та ін. ; за 
ред. П. Д. Пилипенко ; Міністерство освіти і науки України. — 2-ге вид., перероб. і 
доп. — К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. — С. 140.

отримує у випадку досягнення нею пенсійного віку або визнання 

її інвалідом, або у випадку втрати годувальника»1. Але не зрозумі-

ло, чому, даючи універсальне визначення пенсії, остання розгля-

дається лише як виплата в солідарній системі, адже загальновідо-

мо, що така виплата передбачена і накопичувальною системою 

пенсійного страхування, і недержавною системою пенсійного 

забезпечення. Інше зауваження стосується вказаних у поданому 

визначення пенсійних ризиків, оскільки у переліку перерахова-

них пенсійних ризиків відсутня вислуга років, хоча законодав-

ством цей ризик передбачений.

Формулює понятійну категорію «пенсія» і М. Д. Бойко. Це 

грошова виплата (з розрахунку на місяць), яка призначається від-

повідно до встановлених державою правил громадянам, що дося-

гли вставленого законом пенсійного віку, або які набули спеціаль-

ного стажу (вислуги років) встановленої тривалості, або яким 

встановлена інвалідність, або які втратили годувальника, за раху-

нок коштів, асигнованих на ці цілі державою з державного 

бюджету, з Пенсійного фонду, з Накопичувального пенсійного 

фонду та з недержавних пенсійних фондів2. Такої ж позиції дотри-

мується і М. Д. Ждан3, але при цьому він не вказує на Нако-

пичувальний та недержавні пенсійні фонди як джерело фінансу-

вання виплати пенсій.

Дослідниця І. В. Оклей доходить висновку, що пенсія — це 

щомісячна грошова виплата в системі загальнообов’язкового дер-

жавного пенсійного страхування, яку отримує застрахована особа 

в разі досягнення нею пенсійного віку чи визнання її інвалідом 

або члени її сім’ї у випадках, визначених законодавством, яка 

фінансується за рахунок страхових внесків Пенсійним фондом, 

Накопичувальним фондом або дотується з Державного бюджету4. 

1 Сирота І. М. Право соціального забезпечення в Україні : підручник для студ. ВНЗ, що 
навч. за фахом «Правознавство» / Іван Михайлович Сирота ; Одеська національна 
юридична академія. — 7-ме вид., перероб. і доп. — Х. : Одіссей, 2007. — С. 138.

2 Бойко М. Д. Право пенсійного забезпечення в Україні : навч. посібн. / М. Д. Бойко. — 
2-ге вид., випр. і доп. — К. : Атіка, 2006. — С. 84.

3 Ждан М. Д. Особливості реалізації права на пенсію науковими (науково-педагогічними) 
працівниками : дис. ... канд. юрид. Наук : 12.00.05 / Ждан Микола Дмитрович. — Х., 
2007. — С. 39.

4 Оклей І. В. Правове регулювання пенсійного забезпечення та надання соціальних послуг 
в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування : дис. ... канд. 
юрид. Наук : 12.00.05. / Оклей Іляна Вікторівна. — Х., 2008. — С. 194.
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Щоправда, у визначенні допущено невідповідність самого термі-

на та його суті. Не зрозуміло, чому авторка, вказуючи на дефіні-

цію «пенсія», розкриває сутність тільки пенсії у загаль но обо-

в’язковій системі пенсійного страхування і при цьому не враховує 

пенсій, що виплачуються у недержавній пенсійній системі.

Деякі вчені розкривають поняття пенсії через призму диферен-

ційованого підходу до розуміння цієї правової категорії. Так, 

Л. М. Князькова розглядає питання щодо розуміння пенсії у кон-

тексті виокремлення таких її видів, як пенсії з державного забез-

печення, пенсії з державного пенсійного страхування і державні 

соціальні пенсії, та формулює визначення кожного виду. 

Відповідно, пенсія за державним забезпеченням — це щомісячна 

грошова виплата із державного бюджету, що призначається окре-

мим категоріям громадян у зв’язку із визначеним терміном перед-

баченої законом служби (роботи) у розмірі, порівняному з колиш-

нім заробітком (грошовим забезпеченням), а пенсія за державним 

соціальним страхуванням — щомісячна грошова виплата з бюдже-

ту Пенсійного фонду України, що призначається громадянам, які 

мають страховий стаж визначеної тривалості, в розмірі, порівня-

ному з колишнім заробітком1.

Загальним і таким, що не дозволяє зрозуміти сутності пенсії, є 

запропоноване Т. О. Дідковською визначення пенсії як грошової 

виплати, «що призначається у встановленому Законом порядку за 

умови настання чітко визначених Законом юридичних фактів, 

яка може бути регулярною, систематичною, періодичною або 

одноразовою»2, оскільки воно може бути застосоване у праві 

соціального забезпечення і щодо допомог.

Визначення та ознаки трудової пенсії у солідарній системі 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування фор-

мулює Т. В. Кравчук, зазначаючи, що «під трудовою пенсією у 

солідарній системі України слід розуміти щомісячну неоподатко-

1 Князькова Л. М. Проблеми визначення поняття пенсії в праві соціального забезпечення 
України / Л. М. Князькова // Актуальні проблеми науки трудового права в сучасних 
умовах ринкової економіки : матеріали наук.-практ. конф. (Сімферополь, 19–20 трав-
ня 2003 р.) / за ред. В. С. Венедиктова. — Х. : Національний університет внутрішніх 
справ, 2003. — С. 199.

2 Дідковська Т. О. Пенсійне забезпечення працівників на роботах зі шкідливими та важки-
ми умовами праці : дис. ... канд. юрид. Наук : 12.00.05. / Дідковська Тетяна 
Олександрівна. — Х., 2008. — С. 186.

вувану, гарантовану державою грошову виплату, що не успадкову-

ється, яка сплачується за рахунок Пенсійного фонду за умов та у 

передбачуваних законом випадках у розмірі, залежному від трива-

лості сплати, як правило, обов’язкових страхових внесків»1. 

Авторкою запропоновано такі ознаки трудової пенсії у солідарній 

системі: регулярний характер платежу; пенсійна виплата не опо-

датковується; грошова форма вираження; гарантом виплати пен-

сій є держава; відсутність можливості успадкування пенсії; джере-

лом пенсійних виплат є Пенсійний фонд; пенсія призначається 

лише з настанням передбачених законом страхових випадків: 

досягнення пенсійного віку, настання інвалідності або втрата 

годувальника; залежність розміру пенсії від тривалості сплати 

страхових внесків2.

Отже, розглянуті та проаналізовані вище сучасні теоретичні 

положення українських вчених щодо поняття пенсії дають змогу 

побачити тенденцію стосовно зміни наукових уявлень про право-

ву природу пенсії. Пов’язано це із проведенням пенсійної рефор-

ми, що внесло відповідні корективи у розуміння цього поняття.

Тривалий час у законодавстві України взагалі не існувало офі-

ційного визначення поняття «пенсія». Стаття 1 Закону України 

«Про пенсійне забезпечення» лише передбачала право громадян 

України на державне пенсійне забезпечення за віком, по інвалід-

ності, у зв’язку із втратою годувальника та в інших випадках, 

визначених законом, окреслюючи при цьому види державних 

пенсій та поділяючи їх на трудові і соціальні. Тільки із прийнят-

тям Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» з’являється законодавчо закріплене визначення 

пенсії як щомісячної пенсійної виплати в солідарній системі 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, яку 

отримує застрахована особа в разі досягнення нею передбаченого 

законом пенсійного віку чи визнання її інвалідом або отримують 

члени її сім’ї у випадках, визначених законом. Також законода-

вець встановив, що пенсійними виплатами слід вважати грошові 

1 Кравчук Т. В. Пенсійне забезпечення у разі втрати годувальника у солідарній пенсійній 
системі України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Т. В. Кравчук. — О., 2008. — 
С. 101.

2 Там само. — С. 102–103.
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виплати в системі загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування, що здійснюються у вигляді пенсій, довічної пенсії 

або одноразової виплати (ст. 1 Закону).

Таке визначення не можна віднести до оптимальних. Більше 

того, воно є досить суперечливим. Підтвердженням цього є те, що 

під поняттям пенсія законодавець розуміє лише ту пенсійну 

виплату, яка передбачена солідарною системою загально обо в’яз-

кового державного пенсійного страхування. Офіційного визна-

чення понятійної категорії «пенсія» у накопичувальній та недер-

жавній пенсійних системах не існує.

За логікою законодавчого визначення, термін «пенсійні випла-

ти», порівняно із терміном «пенсія», є значно ширшим і охоплює 

усі види пенсій, які передбачені системою загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування. Крім того, поняття «пенсій-

на виплата» використовується і щодо пенсій у системі недержав-

ного пенсійного забезпечення. Зокрема, пенсійними виплатами 

визнається грошова виплата учасникові недержавного пенсійно-

го забезпечення або його спадкоємцям, що здійснюється за раху-

нок накопичених у недержавному пенсійному фонді та облікова-

них на індивідуальному пенсійному рахунку грошових коштів у 

випадках, передбачених пенсійним законодавством (ст. 1 Закону 

України «Про недержавне пенсійне забезпечення»). Тому можна 

зробити висновок, що для законодавця термін «пенсійні виплати» 

є більш прийнятним щодо пенсійного забезпечення у накопичу-

вальній системі пенсійного страхування та недержавного пенсій-

ного забезпечення, тоді як термін «пенсія» позначає пенсії, 

передбачені солідарною системою пенсійного страхування. 

Водночас у законодавстві під час характеристики тієї чи іншої 

пенсійної виплати у накопичувальній та недержавній пенсійних 

системах досить часто застосовується саме поняття «пенсія». 

Тобто ці два поняття використовуються як синоніми.

У зв’язку із цим постає питання, чи обґрунтованим є вживання 

різних, хоча і подібних, термінів для позначення категорії «пен-

сія» у системі загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування та недержавного пенсійного забезпечення. Очевидно, 

що ні, оскільки вони об’єднані спільною метою та призначенням: 

надання матеріального забезпечення непрацездатним категоріям 

осіб. Крім того, вживання двох фактично однотипних термінів 

може призвести до плутанини під час їхнього практичного вико-

ристання. Тому варто було б відмовитися від вживання дефініції 

«пенсійна виплата» на користь терміна «пенсія» на підставі того, 

що саме він є найбільш усталеним, а отже, і зрозумілим для 

потенційних учасників пенсійних правовідносин. Слід зазначи-

ти, що такий підхід підтримується й у сучасній науці права соці-

ального забезпечення1.

Не можна відносити до пенсійних виплат (тобто пенсій) одно-

разову виплату, як це передбачено законодавством, оскільки у 

такому випадку втрачається одна із ознак пенсії — періодичність 

та регулярність. Крім того, одноразові виплати у праві соціально-

го забезпечення мають характер допомоги, чого не можна сказати 

про природу одноразової виплати у накопичувальній чи недер-

жавній пенсійній системах, оскільки кошти для такої виплати 

особа має накопичити на своєму рахунку у відповідному фонді, а 

не отримати від держави безеквівалентно. Тобто у цьому випадку 

ми маємо справу зі специфічним видом забезпечення, що, з одно-

го боку, має певну частину ознак пенсії, але не є пенсією, а з іншо-

го — має певні ознаки допомоги, але не належить до них.

Законодавче розуміння поняття «пенсія» не є оптимальним ще 

і тому, що, як слушно зазначає А. В. Скоробагатько2, воно не вра-

ховує усіх видів пенсії, зокрема, ним не передбачено виплати 

пенсії за вислугу років.

Отже, зважаючи на позиції вчених щодо розуміння пенсії та 

враховуючи чинні норми українського законодавства, доцільно 

сформулювати визначення пенсії, яке відповідало б сучасному 

стану розвитку науки права соціального забезпечення. Пенсія — 

це обумовлена та гарантована системою загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування та недержавного пенсійного 

забезпечення щомісячна грошова виплата, що призначається та 

виплачується правомочним особам на умовах та у порядку, перед-

1 Оклей І. В. Правове регулювання пенсійного забезпечення та надання соціальних послуг 
в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування : дис. ... канд. 
юрид. наук : 12.00.05. / Оклей Іляна Вікторівна. — Х., 2008. — С. 124.

2 Скоробагатько А. В. Правове регулювання пенсійного забезпечення наукових працівників 
: автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 «Трудове 
право; право соціального забезпечення» / А. В. Скоробагатько. — О., 2004. — С. 13.
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баченому актами пенсійного законодавства, а в окремих випад-

ках — договором страхування та пенсійним контрактом, спеці-

ально уповноваженими органами у сфері пенсійного забезпечен-

ня за рахунок коштів Пенсійного та інших спеціально створених 

фондів, а в деяких випадках — з державного бюджету.

На сучасному етапі до основних ознак пенсії як об’єкта пенсій-

них правовідносин належать такі: 1) пенсія передбачена та гаранто-

вана системою загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування та недержавного пенсійного забезпечення; 2) вона має 

характер щомісячної грошової виплати; 3) призначається та випла-

чується на умовах та у порядку, передбаченому актами пенсійного 

законодавства, а в окремих випадках — договором страхування та 

пенсійним контрактом; 4) призначається та виплачується право-

мочним особам, які наділені спеціальною пенсійною право суб’єкт-

ністю, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері пенсійного 

забезпечення; 5) умовами призначення є наявність специфічного 

юридичного складу; 6) виплачується за рахунок коштів Пенсійного 

фонду, Накопичувального та недержавного фондів, державного 

бюджету та інших спеціальних джерел.

Будь-які правовідносини завжди виникають між певними осо-

бами, яких у правовій науці називають суб’єктами. Але не всі 

суб’єкти виступають безпосередніми учасниками пенсійних пра-

вовідносин. До суб’єктів пенсійних правовідносин відносять пра-

вомочну особу, яка наділена пенсійною правосуб’єктністю та 

реалізує право на пенсію, та уповноважених суб’єктів у сфері пен-

сійного забезпечення, на яких покладається обов’язок забезпечи-

ти реалізацію цього права.

У теорії права соціального забезпечення правомочну особу у 

пенсійних правовідносинах позначають як громадянина 

(В. С. Андрєєв1, Р. І. Іванова2, Е. Г. Тучкова3, М. Д. Бойко4), або як 

1 Андреев В. С. Право социального обеспечения в СССР : учебник. / Виталий Семенович 
Андреев. — М. : Юрид. лит-ра, 1980. — С. 121.

2 Иванова Р. И. Правоотношения по социальному обеспечению в СССР. — М. : Изд-во 
МГУ, 1986. — С. 97.

3 Тучкова Э. Г. Общие вопросы советского пенсионного права : учебное пособие / Эльвира 
Галимовна Тучкова ; Всесоюзный юридический заочный институт. — М. : ВЮЗИ, 
1986. — С. 39.

4 Бойко М. Д. Право пенсійного забезпечення в Україні : навч. посібн. / М. Д. Бойко. — 2-ге 
вид., випр. і доп. — К. : Атіка, 2006. — С. 18.

фізичну особу (О. Є. Мачульська1, С. М. Сивак2, Н. М. Стаховська3, 

Т. В. Кравчук4). Таке розуміння правомочної особи пояснюється, 

по-перше, науковими уявленнями, що мали місце у радянські часи 

і пізніше були запозичені українською правовою наукою, та, 

по-друге, неузгодженістю правових норм, що містяться в україн-

ському законодавстві на сьогодні. Так, ч. 1 ст. 46 Конституції 

України передбачає право на соціальний захист, що включає право 

на забезпечення у разі повної, часткової або тимчасової втрати пра-

цездатності, втрати годувальника, у старості та в інших випадках, 

тільки для громадян. При цьому Конституція не уточнює, кого 

вона розуміє під терміном «громадяни» — лише громадян України 

чи, можливо, й іноземних громадян. Водночас ч. 1 ст. 26 Конституції 

України встановлює, що іноземці та особи без громадянства, які 

перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими 

самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як 

і громадяни України, за винятками, встановленими положеннями 

законів України та міжнародних договорів. Подібна норма містить-

ся у ст. 11 Закону України від 4 лютого 1994 р. «Про правовий статус 

іноземців та осіб без громадянства»5, де зазначено право іноземців 

та осіб без громадянства на соціальний захист, зокрема на одержан-

ня пенсії та інших видів соціальної допомоги відповідно до законо-

давства України та міжнародних договорів України. Це положення 

конкретизовано у ч. 4 ст. 8 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування», відповідно до якої іноземці та 

особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних під-

ставах, мають право на отримання пенсійних виплат і соціальних 

послуг із системи загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування нарівні з громадянами України на умовах та в порядку, 

передбачених цим Законом, якщо інше не передбачено міжнарод-

1 Мачульская Е. Е. Право социального обеспечения / Елена Евгеньевна Мачульская. — М. : 
Международный центр финансово-экономического развития, 1997. — С. 52.

2 Сивак С. М. Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні : дис. ... канд. юрид. 
наук : 12.00.05 / Сивак Світлана Миколаївна. — Л., 1999. — С. 51.

3 Стаховська Н. М. Відносини в праві соціального забезпечення : дис. … канд. юрид. наук : 
12.00.05 / Стаховська Наталя Михайлівна. — К., 2000. — С. 100.

4 Кравчук Т. В. Пенсійне забезпечення у разі втрати годувальника у солідарній пенсійній 
системі України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Т. В. Кравчук. — О., 2008. — 
С. 114.

5 Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 23. — Ст. 161.
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ними до говорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України. Тобто галузеве законодавство для іноземців та осіб 

без громадянства, які постійно проживають в Україні, закріплює 

рівний із громадянами України правовий статус у сфері соціально-

го захисту.

Більше того, законодавець, визначаючи суб’єктів солідарної 

пенсійної системи, вживає інший термін — «застрахована особа», 

під якою розуміє фізичну особу, яка підлягає загальнообов’язковому 

державному пенсійному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/

або за яку сплачуються чи сплачувалися у встановленому законом 

порядку страхові внески на загальнообов’язкове державне пен-

сійне страхування (ст. 1 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування»).

З огляду на вищезазначене можна зробити висновок, що 

оскільки пенсійне законодавство України не пов’язує пенсійне 

забезпечення із належністю до громадянства України, а передба-

чає залежність цього забезпечення від сплати страхових внесків та 

постійного місця проживання особи в межах України, на сьогодні 

доречно вести мову саме про фізичну особу, а не громадянина, як 

правомочну сторону пенсійних правовідносин.

Ключовою властивістю правомочної особи у сфері пенсійного 

забезпечення є пенсійна правосуб’єктність, елементами якої є пен-

сійна правоздатність, пенсійна дієздатність та правовий статус 

особи. Розуміння пенсійної правоздатності у правовій науці є дово-

лі дискусійним. На сьогодні можна сформулювати три найбільш 

важливі позиції, які виокремлюються дослідниками. Перша точка 

зору полягає у тому, що оскільки правоздатність означає здатність 

особи мати права та обов’язки і виникає у неї з моменту народжен-

ня, то виділяти спеціальну правоздатність, зокрема і пенсійну, 

немає сенсу1. Цивілістичний підхід до розуміння пенсійної право-

здатності підтримують також Я. М. Фогель2, О. Г. Чутчева3, 

С. М. Синчук та В. Я. Бурак. Останні наголошують, що правоздат-

1 Сташків Б. І. Суб’єкти правовідносин у сфері соціального забезпечення / Б. І. Сташків // 
Право України. — 2003. — № 2. — С. 40.

2 Фогель Я. М. Право на пенсию и его гаранти / Яков Михайлович Фогель. — М. : 
Юридическая литература, 1972. — С. 46.

3 Чутчева О. Г. Громадяни як суб’єкти соціально забезпечувальних правовідносин: теорія і 
практика / О. Г. Чутчева // Право України. — 2003. — № 7. — С. 68.

ність є рівною та однаковою за своїм змістом для всіх людей1, пен-

сійною правоздатністю наділена будь-яка людина в суспільстві2.

Друга точка зору сформульована на основі поглядів 

С. С. Алєксєєва3 та інших теоретиків права4, які поділяють право-

здатність на загальну, галузеву та спеціальну. Беручи таку концеп-

цію за основу, Р. І. Іванова зазначає, що загальна правоздатність є 

лише передумовою володіння галузевою правоздатністю, а під 

галузевою правоздатністю слід розуміти гарантовану державою 

бланкетну (загальну) можливість мати права і нести обов’язки у 

соціально забезпечувальних правовідносинах будь-якого виду і є 

невід’ємною соціально-юридичною властивістю громадян у праві 

соціального забезпечення5. При цьому В. С. Андрєєв6, Р. І. Іванова7, 

О. Д. Зайкін8 звертають увагу та те, що у зв’язку із видовою різно-

манітністю об’єктів правовідносин у праві соціального забезпе-

чення здатність бути носієм конкретних прав та обов’язків у кон-

кретному соціально забезпечувальному правовідношенні виникає 

у громадянина у різний час та за настання різних фактів, а не з 

народження. Тому спеціальну правоздатність, яка становить 

реальну можливість громадян реалізувати суб’єктивне право на 

конкретний вид соціального забезпечення, обслуговування9, вони 

пов’язують із настанням певного соціального ризику.

Третя точка зору полягає у необхідності виокремлення не лише 

галузевої і спеціальної правоздатності, а й видової та підвидової 

1 Синчук С. М. Право соціального забезпечення України : навчальний посібник / 
С. М. Синчук, В. Я. Бурак ; за ред. Синчук С.М. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К. : 
Знання, 2006. — С. 30.

2 Сивак С. М. Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні : дис. ... канд. юрид. 
наук : 12.00.05 / Сивак Світлана Миколаївна. — Л., 1999. — С. 51.

3 Алексеев С. С. Общая теория права : курс в 2 т. / Сергей Сергеевич Алексеев. — М. : 
Юридическая литература, 1981. — Т. ІІ. — 1982. — С. 144.

4 Общая теория права и государства : учебник / Афанасьев В. С., Герасимов А. П., Гойман 
В. И. и др. ; под ред. В. В. Лазарева. — С. 188.

5 Иванова Р. И. Правоотношения по социальному обеспечению в СССР. — М. : Изд-во 
МГУ, 1986. — С. 82–83, 85.

6 Андреев В. С. Право социального обеспечения в СССР : учебник. / Виталий Семенович 
Андреев. — М. : Юрид. лит-ра, 1980. — С. 92, 105.

7 Иванова Р. И. Правоотношения по социальному обеспечению в СССР. — М. : Изд-во 
МГУ, 1986. — С. 90.

8 Зайкин А. Д. Правоотношение по пенсионному обеспечению / под ред. проф. 
Н. Г. Александрова. — М. : Издательство Московского университета, 1974. — С. 66.

9 Иванова Р. И. Правоотношения по социальному обеспечению в СССР. — М. : Изд-во 
МГУ, 1986. — С. 88.
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правоздатності. Таку позицію свого часу обґрунтував О. Д. Зайкін, 

на думку якого, вступаючи у конкретні соціально забезпечувальні 

правовідносини, громадянин наділяється не тільки галузевою 

(соціально забезпечувальною) правоздатністю, а й видовою (пен-

сійною) правоздатністю, яка виникає за появи в особи об’єктивних 

підстав для отримання пенсії (вік у поєднанні зі стажем, станом 

здоров’я та інші підстави)1. Пізніше Р. І. Іванова, наполягаючи на 

виокремленні спеціальної правоздатності у соціально забезпечу-

вальних правовідносинах, зазначила, що їй притаманні різноманіт-

ні видові та підвидові прояви2. Такі підходи знайшли підтримку й у 

сучасній українській науці права соціального забезпечення3.

Дійсно, як було з’ясовано вище, пенсійні правовідносини 

можна розмежувати на певні види, які у свою чергу також поді-

ляються на певні підвиди. Якщо погодитися із позицією 

О. Д. Зайкіна та Р. І. Іванової щодо виокремлення пенсійної пра-

воздатності як спеціальної, видової правоздатності у праві соці-

ального забезпечення, то потрібно виділяти такі її різновиди: 

правоздатність у пенсійному забезпеченні за віком, яка настає за 

досягнення особою пенсійного віку; правоздатність у пенсійному 

забезпеченні по інвалідності, що виникає із настанням інвалід-

ності; правоздатність у пенсійному забезпеченні у зв’язку із втра-

тою годувальника, яка виникає в особи в разі смерті годувальни-

ка; правоздатність у пенсійному забезпеченні за вислугою років, 

що виникає, як правило, за наявності вислуги років, а у деяких 

випадках також і пенсійного віку. При цьому здатність бути носі-

єм конкретних прав і обов’язків у конкретних пенсійних право-

відносинах у осіб буде з’являтися у різний час та за виникнення 

різних юридичних фактів.

Якщо логічно продовжити, то відповідна підвидова правоздат-

ність визначається для кожної спеціальної видової правоздатнос-

ті. Тобто, наприклад, правоздатність у пенсійному забезпеченні 

1 Зайкин А. Д. Правоотношение по пенсионному обеспечению / под ред. проф. 
Н. Г. Александрова. — М. : Издательство Московского университета, 1974. — 
С. 61–67.

2 Иванова Р. И. Правоотношения по социальному обеспечению в СССР. — М. : Изд-во 
МГУ, 1986. — С. 88.

3 Правове регулювання трудових відносин наукових (науково-педагогічних) працівників : 
монографія / Баранюк Ю. В., Дріжчана С. В., Скоробагатько А. В. та ін. ; відп. ред. 
Н. М. Хуторян. — К. : ТОВ «Видавництво „Юридична думка”», 2005. — С. 165.

по інвалідності можна розподілити на такі підвиди: пенсійна пра-

воздатність у пенсійному забезпеченні по інвалідності внаслідок 

трудового каліцтва та пенсійна правоздатність у пенсійному 

забезпеченні по інвалідності внаслідок загального захворювання.

Обґрунтовуючи доцільність виокремлення пенсійної право-

здатності, І. М. Сирота зазначає, що у галузевих нормах, які 

регламентують різні види соціального забезпечення, встановлю-

ються додаткові умови, від яких залежить правоздатність, та під-

креслює, що під пенсійною правоздатністю слід розуміти «здат-

ність громадянина здобувати суб’єктивне право на пенсію й 

володіти ним, вступати в конкретні пенсійні правовідносини». 

Пен сійна правоздатність перебуває у динамічному розвитку, і за 

певних умов нею наділяються усі громадяни1.

Такої ж позиції дотримуються М. Д. Бойко2 та М. М. Клем-

парський3, які вважають, що пенсійна правоздатність виникає з 

моменту появи у громадян передбачених законом об’єктивних 

підстав для пенсійного забезпечення (вік у поєднанні зі страхо-

вим стажем, інвалідність, вислуга років, втрата годувальника). 

Розмежовуючи пенсійну правоздатність на загальну та спеціаль-

ну, М. Д. Бойко вказує, що спеціальна правоздатність, залежно від 

часу виникнення, може збігатися або не збігатися із загальною 

правоздатністю4.

Дійсно, усі фізичні особи однаковою мірою володіють право-

здатністю у сфері соціального забезпечення, відповідно до якої в 

особи з моменту народження виникає передумова набуття 

суб’єктивних прав та обов’язків у цій галузі права. Але пенсійна 

правоздатність водночас обумовлюється можливістю участі пра-

вомочної особи у системі загальнообов’язкового пенсійного стра-

хування та недержавного пенсійного забезпечення і можливістю 

1 Сирота І. М. Право соціального забезпечення в Україні : підручник для студ. ВНЗ, що 
навч. за фахом «Правознавство» / Іван Михайлович Сирота ; Одеська національна 
юридична академія. — 7-ме вид., перероб. і доп. — Х. : Одіссей, 2007. — С. 86, 93.

2 Бойко М. Д. Право пенсійного забезпечення в Україні : навч. посібн. / М. Д. Бойко. — 
2-ге вид., випр. і доп. — К. : Атіка, 2006. — С. 18.

3 Клемпарський М. М. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників органів 
внутрішніх справ : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05. / Клемпарський Микола 
Миколайович. — Х., 2004. — С. 104.

4 Бойко М. Д. Право пенсійного забезпечення в Україні : навч. посібн. / М. Д. Бойко. — 
2-ге вид., випр. і доп. — К. : Атіка, 2006. — С. 18.
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претендувати на отримання конкретного виду пенсії у цих систе-

мах. Отже, вищезазначене дає змогу зробити висновок, що, 

визнаючи загальну правоздатність як невід’ємну властивість осо-

бистості, яка виникає з дня її народження, необхідно погодитися 

із позицією вчених щодо виокремлення пенсійної правоздатності 

як спеціальної правоздатності особи у пенсійних правовідноси-

нах. Таким чином, пенсійна правоздатність — це обумовлена 

функціонуванням системи загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування та недержавного пенсійного забезпечен-

ня можливість фізичної особи мати право на пенсію та визначені 

пенсійні права, обов’язки і гарантії.

Як правило, дієздатність у загальній теорії права визначається 

як обумовлена нормами права1 або закріплена законом2 здатність 

суб’єкта своїми діями набувати суб’єктивні права і здійснювати 

юридичні обов’язки3. При цьому наголошується на тому, що дієз-

датність залежить від віку, фізичного стану особи, а також інших 

особистих якостей людини, які з’являються у неї в міру розумово-

го, фізичного, соціального розвитку4.

На відміну від цивільно-правових відносин, законодавством у 

сфері пенсійного забезпечення не передбачено положень про 

пенсійну дієздатність та не встановлено віку, з досягненням якого 

1 Теория государства и права : учебник для юрид. вузов и факультетов / под ред. 
В. М. Корельского и В. Д. Перевалова. — М. : Издательская группа ИНФРА-М — 
НОРМА, 1997. — С. 356; Загальна теорія держави і права : навчальний посібник / 
Колодій А. М., Копєйчиков В. В., Лисенков С. Л. та ін. ; за ред. В. В. Копейчикова / 
Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. — стереот. вид. — К. : 
Юрінком Інтер, 2000. — С. 192; Скакун О. Ф. Теория государства и права : учебник для 
вузов / Ольга Федоровна Скакун ; Университет внутренних дел. — Х. : Консум, 2000. — 
С. 357.

2 Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави : навч. посібник / Петро 
Мойсейович Рабінович. — 5-те вид., зі змінами. — К. : Атіка, 2001. — С. 79.

3 Теория государства и права : учебник для юрид. вузов и факультетов / под ред. 
В. М. Корельского и В. Д. Перевалова. — М. : Издательская группа ИНФРА-М — 
НОРМА, 1997. — С. 356; Загальна теорія держави і права : навчальний посібник / 
Колодій А. М., Копєйчиков В. В., Лисенков С. Л. та ін. ; за ред. В. В. Копейчикова / 
Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. — Стереот. вид. — К.: 
Юрінком Інтер, 2000. — С. 192; Комаров С. А. Теория государства и права : учебно-
методическое пособие : краткий учебник для вузов /  С. А. Комаров, 
А. В. Малько. — М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА•М, 1999. — С. 336; 
Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави : навч. посібник / 
Петро Мойсейович Рабінович. — 5-те вид., зі змінами. — К. : Атіка, 2001. — С. 79.

4 Скакун О. Ф. Теория государства и права : учебник для вузов / Ольга Федоровна Скакун ; 
Университет внутренних дел. — Х. : Консум, 2000. — С. 357.

вона виникає. Тому дослідники застосовують різні підходи до 

визначення моменту виникнення пенсійної дієздатності. Зокрема, 

Е. Г. Тучкова1, Я. М. Фогель2, Б. І. Сташків3, О. Г. Чутчева4, 

А. В. Скоробагатько5, О. І. Кульчицька6 пов’язують виникнення 

спеціальної дієздатності у соціально забезпечувальних відносинах 

із досягненням особою певного віку. При цьому Е. Г. Тучкова, 

Я. М. Фогель, А. В. Скоробагатько, на відміну від інших вчених, 

прямо вказують на пенсійну дієздатність, а не розглядають її як 

складову дієздатності фізичної особи у соціально забезпечуваль-

них правовідносинах.

Так, Б. І. Сташків вважає, що у праві соціального забезпечення 

повна дієздатність настає з 16 років і пов’язана з отриманням пас-

порта та виникненням трудової дієздатності7. Таку ж позицію 

займає і А. В. Скоробагатько8. Розподіляючи дієздатність, яка 

виникає за правом соціального забезпечення, на загальну та спе-

ціальну, О. Г. Чутчева зазначає, що загальна дієздатність виникає 

з 14 років, обґрунтовуючи свою позицію передбаченою цивіль-

ним правом можливістю особи самостійно розпоряджатися своїм 

заробітком, стипендією та іншими доходами і правом на звернен-

ня до суду, що закріплене сімейним правом. Спеціальна ж дієздат-

ність, на її думку, виникає у осіб, які мають додатково спеціальні 

ознаки (військовослужбовці, донори крові, медичні працівники, 

котрі працюють із хворими на СНІД, тощо), з моменту виникнен-

1 Тучкова Э. Г. Общие вопросы советского пенсионного права : учебное пособие / Эльвира 
Галимовна Тучкова ; Всесоюзный юридический заочный институт. — М. : ВЮЗИ, 
1986. — С. 39.

2 Фогель Я. М. Право на пенсию и его гаранти / Яков Михайлович Фогель. — М. : 
Юридическая литература, 1972. — С. 46.

3 Сташків Б. І. Суб’єкти правовідносин у сфері соціального забезпечення / Б. І. Сташків // 
Право України. — 2003. — № 2. — С. 42–43.

4 Чутчева О. Г. Громадяни як суб’єкти соціально забезпечувальних правовідносин: теорія і 
практика / О. Г. Чутчева // Право України. — 2003. — № 7. — С. 68.

5 Правове регулювання трудових відносин наукових (науково-педагогічних) працівників : 
монографія / Баранюк Ю. В., Дріжчана С. В., Скоробагатько А. В. та ін. ; відп. ред. 
Н. М. Хуторян. — К. : ТОВ «Видавництво “Юридична думка”», 2005. — С. 168.

6 Кульчицька О. І. Суб’єкти права соціального забезпечення України : дис. ... канд. юрид. 
наук : 12.00.05 / Кульчицька Олена Іванівна. — Л., 2007. — С. 92.

7 Сташків Б. І. Суб’єкти правовідносин у сфері соціального забезпечення / Б. І. Сташків // 
Право України. — 2003. — № 2.– С. 42–43.

8 Правове регулювання трудових відносин наукових (науково-педагогічних) працівників : 
монографія / Баранюк Ю. В., Дріжчана С. В., Скоробагатько А. В. та ін. ; відп. ред. 
Н. М. Хуторян. — К. : ТОВ «Видавництво “Юридична думка”», 2005. — С. 168.
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1.3. Поняття правовідносин з пенсійного забезпечення та класифікація їхніх видів

ня відповідної ознаки1. Цивілістичний підхід до з’ясування 

моменту виникнення дієздатності застосовує і О. І. Кульчицька. 

На її думку, дієздатність фізичної особи у сфері соціального забез-

печення виникає з 18 років, а у випадку одруження до досягнення 

цього віку — з моменту одруження. Але якщо особа, яка не дося-

гла 18 років, працює за трудовим договором або займається під-

приємницькою діяльністю, то така дієздатність виникає з момен-

ту укладення трудового договору чи початку зайняття підприєм-

ницькою діяльністю2.

На противагу вищезазначеному, М. Л. Захаров та Е. Г. Тучкова3, 

Р. І. Іванова4, О. Є. Мачульська5, І. М. Сирота6, С. М. Синчук та 

В. Я. Бурак7, М. М. Клемпарський8, М. М. Шумило9 переконані, що 

дієздатність (зокрема, і пенсійна) у соціально забезпечувальних від-

носинах пов’язана не з віком особи, а виникає у різний час одночас-

но із виникненням права на відповідний вид забезпечення.

Аналіз наукових поглядів дає змогу сформулювати власну 

позицію щодо виникнення пенсійної дієздатності у праві соціаль-

ного забезпечення. По-перше, до фізичних осіб як учасників 

пенсійних правовідносин необхідно застосовувати загальне пра-

вило, що діє у цивільному праві: здатність набувати і реалізовува-

ти права, виконувати обов’язки та відповідати за свої дії в особи 

1 Чутчева О. Г. Громадяни як суб’єкти соціально забезпечувальних правовідносин: теорія і 
практика / О. Г. Чутчева // Право України. — 2003. — № 7. — С. 68–69.

2 Кульчицька О. І. Суб’єкти права соціального забезпечення України : дис. ... канд. юрид. 
наук : 12.00.05 / Кульчицька Олена Іванівна. — Л., 2007. — С. 92.

3 Захаров М. Л. Право социального обеспечения России : учебник / М. Л. Захаров, 
Э. Г. Тучкова. — М. : Издательство БЕК, 2001. — С. 102.

4 Иванова Р. И. Правоотношения по социальному обеспечению в СССР. — М. : Изд-во 
МГУ, 1986. — С. 95.

5 Мачульская Е. Е. Право социального обеспечения / Елена Евгеньевна Мачульская. — М. : 
Международный центр финансово-экономического развития, 1997. — С. 54. 

6 Сирота І. М. Право соціального забезпечення в Україні : підручник для студ. ВНЗ, що 
навч. за фахом «Правознавство» / Іван Михайлович Сирота ; Одеська національна 
юридична академія. — 7-ме вид., перероб. і доп. — Х. : Одіссей, 2007. — С. 94.

7 Синчук С. М. Право соціального забезпечення України : навчальний посібник / 
С. М. Синчук, В. Я. Бурак ; за ред. Синчук С.М. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К. : 
Знання, 2006. — С. 30.

8 Клемпарський М. М. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників органів 
внутрішніх справ : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05. / Клемпарський Микола 
Миколайович. — Х., 2004. — С. 107–108.

9 Шумило М. М. Правове регулювання пенсійного забезпечення державних службовців : 
дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Шумило Михайло Миколайович. — К., 2009. — 
С. 132.

виникає з моменту досягнення нею 18 років. Тобто йдеться про 

загальну цивільну дієздатність, яка є складовою правосуб’єктності 

правомочної особи, зокрема й у пенсійних правовідносинах. 

По-друге, у зв’язку із тим, що фізичні особи, крім загальної пра-

воздатності, мають і спеціальну пенсійну правоздатність, необхід-

но вести мову і про спеціальну дієздатність правомочного суб’єкта 

пенсійних правовідносин. Оскільки, як було з’ясовано вище, спе-

ціальна пенсійна правоздатність виникає у різний час, відповідно 

і пенсійна дієздатність має таку ж саму властивість та залежить від 

суб’єктивного права особи на пенсію конкретного виду. Тому не 

можна погодитися із позицією тих вчених, які виникнення пен-

сійної дієздатності обумовлюють віком 14, 16 чи 18 років. Як може 

виникнути здатність набувати пенсійні права, коли особа у тако-

му віці (та і у старшому віці також) може ще не працювати, а тому 

вона не буде застрахованою у системі пенсійного страхування та 

відповідно не сплачуватиме страхових внесків? Про можливість 

реалізувати пенсійні права у конкретно визначеному віці також 

не може бути мови, тому що право на пенсійне забезпечення 

законодавець пов’язує із настанням пенсійних ризиків — кон-

кретних юридичних фактів, як-от: досягнення пенсійного віку, 

настання інвалідності, втрата годувальника тощо.

Якщо розглядати загальну пенсійну дієздатність із цивілістич-

ної точки зору, про що йшлося вище, то особа може бути право-

здатною, але недієздатною. Це відбувається тоді, коли особа не 

досягла повноліття або суд позбавляє її цивільної дієздатності чи 

обмежує її, а саме: у випадку, коли особа страждає на психічний 

розлад, який істотно впливає на її здатність усвідомлювати зна-

чення своїх дій та (або) керувати ними, якщо особа зловживає 

спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речо-

винами тощо. У такому разі інтереси неповнолітньої особи, пси-

хічно хворої особи та інших недієздатних осіб буде представляти 

законний представник (батьки, опікун чи піклувальник). Спе-

цифіка ж пенсійних правовідносин полягає у тому, що дієздат-

ність у цивілістичному розумінні не є обов’язковою умовою для 

реалізації права на конкретний вид пенсійного забезпечення. Це 

означає, що особа, у якої виникло право на пенсію того чи іншого 

виду, хоча і може бути позбавлена цивільної дієздатності, але 
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1.4. Тенденції розвитку законодавства з пенсійного забезпечення та соціальна…

права на пенсію і можливості його реалізувати не втрачає, у той 

же час реалізувати його вона може тільки через законного пред-

ставника. Крім того, у пенсійних правовідносинах не лише неді-

єздатні, а й повністю дієздатні фізичні особи не обов’язково 

повинні реалізовувати правоздатність особистими діями. За них 

це може вчиняти їхній законний представник. Тому пенсійну 

дієздатність можна визначити як обумовлену функціонуванням 

системи загальнообов’язкового державного пенсійного страху-

вання та недержавного пенсійного забезпечення можливість пра-

вомочної особи самостійно або ж через законного представника 

реалізовувати право на пенсію й у зв’язку із цим набувати та здій-

снювати пенсійні права та обов’язки.

Для відособлення правомочної сторони пенсійних правовідно-

син від учасників інших соціально забезпечувальних правовідносин 

використовують, як правило, узагальнюючий термін «пенсіонер».

Офіційне закріплення цього терміна міститься у Законі України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», ст. 1 

якого вказує, що пенсіонером є особа, яка відповідно до закону 

отримує пенсію, довічну пенсію, або члени її сім’ї, що отримують 

пенсію в разі смерті цієї особи у випадках, передбачених законо-

давством. Як стає зрозуміло зі змісту законодавчої норми, таке 

визначення стосується тільки пенсіонерів у солідарній та накопи-

чувальній пенсійних системах. На наш погляд, вказавши, що 

«пенсіонером є особа, яка відповідно до закону отримує пенсію», 

далі перераховувати окремі види пенсій та деяких можливих учас-

ників пенсійного забезпечення є недоречним, оскільки особа, яка 

отримує довічну пенсію або пенсію у зв’язку із втратою годуваль-

ника, є тією ж таки особою, що отримує пенсію. Тобто законода-

вець фактично застосовує тавтологію, двічі у визначенні ведучи 

мову про одних і тих же осіб.

Визначення понятійної категорії «пенсіонер» також пропону-

ють і науковці. Пенсіонером називають особу, яка бере участь у 

пенсійному правовідношенні і має право на отримання пенсії пев-

ного виду1, або це особа, що в пенсійному правовідношенні має 

1 Тучкова Э. Г. Общие вопросы советского пенсионного права : учебное пособие / Эльвира 
Галимовна Тучкова ; Всесоюзный юридический заочный институт. — М. : ВЮЗИ, 
1986. — С. 107.

право на одержання пенсії певного виду1. Дійсно, із такими теоре-

тичними визначеннями можна погодитися, оскільки вони: 1) перед-

бачають участь особи саме у правовідношенні з приводу призна-

чення пенсії конкретного виду та конкретного розміру; 2) перед-

бачають наявність у особи не лише права на пенсію, яке вона реа-

лізовує під час звернення до компетентного органу у сфері пенсій-

ного забезпечення, а і права на одержання пенсії певного виду. 

У цьому сенсі досить слушне доповнення для правильного розу-

міння поняття «пенсіонер» запропонувала Т. О. Дідковська, яка 

вказує, що пенсіонер — це особа, що у зв’язку із рішенням компе-

тентного органу про призначення відповідного виду пенсії має 

право на її отримання2. Узагальнивши існуючі теоретичні поло-

ження щодо зазначеної дефініції, можна вказати, що пенсіонером 

є особа, яка у пенсійному правовідношенні, відповідно до рішен-

ням компетентного органу про призначення пенсії, має право на 

отримання конкретного виду пенсії.

Іншою стороною пенсійних правовідносин є зобов’язаний у 

сфері пенсійного забезпечення уповноважений орган. Пенсійна 

правосуб’єктність уповноважених органів виникає з моменту 

наділення їх як юридичних осіб відповідною компетенцією у 

сфері пенсійного забезпечення і припиняється у зв’язку із лікві-

дацією. Наявність конкретного зобов’язаного суб’єкта пенсійних 

правовідносин залежить від того, в яких саме правовідносинах 

бере участь особа, яка звертається за призначенням пенсії, — 

матеріальних, процедурних чи процесуальних.

1.4. Тенденції розвитку законодавства з пенсійного 
забезпечення та соціальна потреба його кодифікації

Права людини, зокрема соціальні, проголошені Конституцією 

України, є найвищою цінністю, проте практичне досягнення 

цих цінностей у нашій державі позначається непослідовністю 

та суперечностями. Ситуація, що склалася у сфері пенсійного 

1 Сирота І. М. Право соціального забезпечення в Україні : підручник для студ. ВНЗ, що 
навч. за фахом «Правознавство» / Іван Михайлович Сирота ; Одеська національна 
юридична академія. — 7-ме вид., перероб. і доп. — Х. : Одіссей, 2007. — С. 193.

2 Дідковська Т. О. Пенсійне забезпечення працівників на роботах зі шкідливими та важки-
ми умовами праці : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05. / Дідковська Тетяна Олек-
сандрівна. — Х., 2008. — С. 156–157.
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законодавства, не дозволяє більше відкладати процес його 

реформування. Низький рівень пенсійного забезпечення, 

майже повна відсутність диференціації розмірів пенсій, наяв-

ність значних переваг та пільг у пенсійному забезпеченні окре-

мих категорій громадян — усе це не відповідає ознакам соці-

альної держави, якою проголосила себе Україна у ст. 1 

Конституції1. 

Серйозним недоліком сучасної пенсійної системи є надмірна 

кількість пенсійного законодавства, яке залишається при цьому 

ще й недосконалим. Закони щодо соціального забезпечення 

нерідко приймаються для отримання додаткових голосів вибор-

ців, зняття соціальної напруги або забезпечення економічних та 

податкових реформ. Відсутність концептуального підходу до фор-

мування галузевого законодавства зумовлює численні дефекти 

нормативно-правових актів, їхню низьку ефективність, що на 

практиці призводить до порушень прав громадян на соціальне, 

зокрема й пенсійне, забезпечення.

Крім того, законодавче поле у сфері пенсійного забезпечення 

слід визнати не тільки складним та неефективним, а також і 

несправедливим. Попри існування ст. 24 Конституції України, 

згідно з якою громадяни мають рівні конституційні права і свобо-

ди та є рівними перед законом, законодавство містить низку зако-

нодавчих актів, кожним із яких передбачено свої підходи та прин-

ципи щодо пенсійного забезпечення. Це впливає на розмір пенсій 

та призводить до розриву мiж пенсiями, що визначаються за 

рiзними законами, — пенсiї, призначенi за «спецiальними» зако-

нами (для депутатiв, державних службовцiв, науковцiв, журналiстiв, 

суддiв тощо) у 1,5–15 разiв перевищують звичайнi пенсiї за вiком. 

Всупереч вимогам міжнародно-правових актів, учасниками яких 

є Україна, щодо дотримання рівноправності громадян у соціаль-

ному забезпеченні, зокрема Європейської соціальної хартії (пере-

глянутої) від 3 травня 1996 р., ратифікованої Україною 14 вересня 

2006 р., яка покладає обов’язок на держави щодо забезпечення 

ефективного здійснення прав громадян на соціальне забезпечен-

1 Конституція України : Закон № 254к/96-ВР вiд 28 червня 1996 року // Відомості 
Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

ня без будь-якої дискримінації1, пенсійна політика України дале-

ка від принципів справедливості, послідовності та верховенства 

права. 

Враховуючи наведене вище, дослідження можливих шляхів 

удосконалення пенсійного законодавства, зокрема його система-

тизації та кодифікації, є надзвичайно актуальним та необхідним. 

Проблеми кодифікації законодавства у сфері соціального забез-

печення тією чи іншою мірою згадуються у роботах таких вчених 

вітчизняної науки права соціального забезпечення, як 

Н. Б. Болотіна, П. Д. Пилипенко, С. М. Прилипко, Б. І. Сташків, 

М. М. Шумило, О. М. Ярошенко та інших. 

Серед російських дослідників цією проблематикою у різні часи 

цікавилися В. С. Андрєєв, Ю. В. Васильєва, М. Л. Захаров, 

С. І. Кобзева, О. Є. Мачульська, Е. Г. Тучкова, В. Ш. Шайхатдінов 

та інші. Незважаючи на неабияку увагу науки права соціального 

забезпечення до проблем систематизації законодавства у цій 

сфері, слід наголосити на відсутності єдиних концептуальних під-

ходів щодо виду кодифікації, її етапів, цілей тощо.

На сьогодні в Україні відбувається формування національної 

системи пенсійного забезпечення, у зв’язку з чим здійснюється 

реформування пенсійних правовідносин. Отже, перш ніж пере-

йти до розгляду сучасних тенденцій розвитку пенсійного законо-

давства, необхідно провести хронологічний огляд основних 

нормативно-правових актів, на основі яких формувалася модель 

пенсійного забезпечення в Україні з часу проголошення її неза-

лежності.

Першим кроком у цьому напрямку стало ухвалення Закону 

України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р.2 

Слід визнати, що якісних новацій до національної моделі пенсій-

ного забезпечення він не запропонував, а по суті пролонгував 

чинність тієї, що діяла з радянських часів та яка була не здатною 

задовольнити ані інтереси держави, ані суспільства, ані окремих 

категорій пенсіонерів. 

1 Європейська соціальна хартія (переглянута) від 3 травня 1996 р., ратифікована Законом 
України № 137-V від 14 вересня 2006 року // Офіційний вісник України. — 2006. — 
№ 40. — Ст. 2660.

2 Про пенсійне забезпечення: Закон України № 1788-XII від 5 листопада 1991 р. // Відомості 
Верховної Ради України. — 1992. — № 3. — Ст. 10.
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У грудні 1993 р. було схвалено Концепцію соціального забез-

печення населення України1, в якій було визначено основні скла-

дові та принципи системи соціального страхування. З метою 

реалізації цієї Концепції у 1998 р. Верховна Рада України приймає 

Закон України «Основи законодавства України про загально-

обов’язкове державне соціальне страхування»2, відповідно до 

якого повинно бути впроваджено п’ять видів загальнообов’язкового 

державного соціального страхування, серед яких і пенсійне стра-

хування. Цей «рамочний» нормативно-правовий акт лише заклав 

основи державної системи соціального забезпечення в нашій дер-

жаві, яка й надалі потребувала детальної законодавчої регламен-

тації.

Основні заходи щодо реформування системи пенсійного 

забезпечення визначалися Указом Президента України від 

13 квітня 1998 р. № 291/98 «Про Основні напрями реформуван-

ня пенсійного забезпечення в Україні»3, відповідно до якого 

передбачалося запровадження дієвої системи пенсійного стра-

хування, що дасть можливість застрахованим громадянам після 

виходу на пенсію мати гарантований рівень доходів, що забез-

печував би сталий рівень життя; впровадження принципу заці-

кавленості кожної працездатної особи у власному матеріальному 

забезпеченні під час виходу на пенсію; врахування результатів 

трудової діяльності кожного працівника під час визначення роз-

міру пенсії шляхом встановлення залежності розміру пенсії від 

трудового вкладу та страхового стажу; зменшення демографіч-

ного навантаження на фінансову основу пенсійного забезпечен-

ня; запровадження недержавного пенсійного забезпечення; 

переведення державного пільгового пенсійного забезпечення на 

професійно-галузевий рівень тощо. Таким чином, вже у 1998 р. 

були зрозумілими проблеми існуючої пенсійної системи України 

1 Про проект Концепції соціального забезпечення населення України : Постанова 
Верховної Ради України № 3758-XII вiд 21 грудня 1993 року // Відомості Верховної 
Ради України. — 1994. — № 6. — Ст. 31.

2 Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: 
Закон України № 16/98-ВР вiд 14 січня 1998 року // Відомості Верховної Ради 
України. — 1998. — № 23. — Ст. 121.

3 Про Основні напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні : Указ Президента 
України вiд 13 квітня 1998 р. № 291/98 // Офіційний вісник України. — 1998. — 
№ 15. — С. 17.

та визначені напрями їхнього вирішення, проте не вистачало 

єдиного — швидкого прак тичного втілення у життя проголоше-

них державою заходів.

Згодом у Посланні Президента України до Верховної Ради та 

Кабінету Міністрів України вiд 10 жовтня 2001 р. № 1-14/1349 

«Про основні напрями реформування системи пенсійного забез-

печення населення України»1 було окреслено шляхи удоскона-

лення солідарної системи, наголошено на необхідності запрова-

дження обов’язкової накопичувальної системи та добровільної 

(додаткової) накопичувальної системи, а також визначено кон-

кретні етапи проведення пенсійної реформи в Україні. 

З 1 січня 2004 р. в Україні набули чинності два найважливіших 

закони з пенсійної реформи, прийняті 9 липня 2003 р.: «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»2 та «Про 

недержавне пенсійне забезпечення»3. У сукупності ці закони охо-

плюють регулювання трьох рівнів пенсійного забезпечення: 

1) солідарну систему загальнообов’язкового державного пенсій-

ного страхування; 2) накопичувальну систему загально обов’яз-

кового державного пенсійного страхування; 3) добровільну систе-

му недержавного пенсійного страхування. 

Філософією нової пенсійної системи мав стати перехід від пен-

сійного забезпечення до системи пенсійного страхування, що 

базується на залежності розміру пенсії від заробітку та здійснених 

внесків до системи пенсійного страхування. Згадані законодавчі 

акти в основному вирішили суперечності між різними концепту-

альними підходами до реформування пенсійної системи, які роз-

глядалися в Україні більше 10 років. Однак запроваджена ними 

пенсійна система, на жаль, не вирішила основних проблем у 

сфері пенсійного забезпечення населення України, оскільки й до 

цього часу працює тільки частково. 

1 Про основні напрями реформування системи пенсійного забезпечення населення 
України : Послання Президента України до Верховної Ради України та Кабінету 
Міністрів України № 1-14/1349 вiд 10 жовтня 2001 року // Офіційний сайт Верховної 
ради України. Законодавство України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=n1_14100-01.

2 Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» № 1058-IV від 
9 липня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 49. — Ст. 376.

3 Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» № 1057-IV вiд 9 липня 
2003 року // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 47. — Ст. 372.
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На конкретизацію завдань пенсійної реформи була також 

спрямована Стратегія розвитку пенсійної системи, затверджена 

розпорядженням Кабінету Міністрів № 525-р від 15 грудня 

2005 р.1, яка передбачала, зокрема, підвищення ролі страхових 

принципів у солідарній системі; забезпечення фінансової стабіль-

ності солідарної системи; запровадження накопичувальної систе-

ми пенсійного страхування; удосконалення інформаційного 

забезпечення пенсійної системи; розвиток системи недержавного 

пенсійного забезпечення; забезпечення ефективного інвестуван-

ня пенсійних активів; підвищення ефективності функціонування 

регуляторних органів в накопичувальній системі пенсійного стра-

хування та системі недержавного пенсійного забезпечення. 

Кожний із цих напрямків передбачав низку конкретних заходів, 

спрямованих на реалізацію завдань Стратегії, однак, на жаль, 

переважна більшість із тих заходів, що планувалися до виконання 

на 2006–2009 роки, так і не були втілені у життя.

Зокрема, на виконання зазначеної вище Стратегії Кабінетом 

Міністрів України був розроблений проект Закону України «Про 

запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування»2. Цим законопроектом 

передбачається запровадження накопичувальної системи пенсій-

ного страхування з метою вдосконалення пенсійного забезпечен-

ня майбутніх поколінь пенсіонерів у зв’язку із неспроможністю 

солідарної системи у майбутньому забезпечити достатній рівень 

пенсій за демографічної ситуації, яка складається в Україні. 

Перерахування частини страхових внесків до накопичувальної 

системи пенсійного страхування повинно було розпочатися з 

1 січня 2009 р. Законопроект також націлений на удосконалення 

законодавства України, що пов’язане із перерахуванням частини 

обов’язкових страхових внесків до Накопичувального фонду, і 

має врегулювати питання щодо функціонування накопичуваль-

1 Про схвалення Стратегії розвитку пенсійної системи : Розпорядження Кабінету Міністрів 
України № 525-р від 15 грудня 2005 року // Офіційний вісник України. — 2005. — 
№ 51. — Ст. 3205.

2 Проект Закону про запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового дер-
жавного пенсійного страхування № 2854 від 29 грудня 2006 року // Офіційний сайт 
Верховної Ради України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://w1.c1.rada.
gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=29195.

ної системи пенсійного страхування. Ним передбачається, що 

страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне стра-

хування сплачуються до Накопичувального фонду застраховани-

ми особами — учасниками Накопичувального фонду, яким на 

день запровадження перерахування коштів до Накопичувального 

фонду не виповнилось 40 років. 

Страхові внески, які сплачуються застрахованими особами до 

Накопичувального фонду, нараховуються на визначені для сплати 

страхових внесків до солідарної пенсійної системи суми заробіт-

ної плати (доходу) застрахованих осіб, а для осіб, які беруть 

добровільну участь, — на суми, визначені договором про добро-

вільну участь. 

На момент внесення законопроекту до парламенту, тобто на 

2006 р., розмір страхових внесків пропонувалося встановити у 

2009 р. у розмірі 2 % з наступним щорічним підвищенням на 1 % 

до 7 %. Такий механізм, на думку авторів проекту, дозволив би 

підготувати фінансовий ринок для розміщення коштів, залучених 

до накопичувальної пенсійної системи, зменшити втрати солідар-

ної системи загальнообов’язкового державного пенсійного стра-

хування. 

Крім того, законопроект передбачав зменшення розміру стра-

хового внеску, який підлягає сплаті роботодавцем, на відсоток 

страхового внеску до Накопичувального фонду, встановленого 

для застрахованих осіб.

Враховуючи те, що згаданий проект Закону було прийнято 

лише у першому читанні у квітні 2007 р., питання запровадження 

другого рівня — накопичувальної системи загальнообов’язкового 

державного соціального страхування і пов’язаного з ним змен-

шення фінансового навантаження на фонд оплати праці зі сплати 

соціальних внесків і багато інших — ще й досі залишаються не 

вирішеними. 

На думку А. Нечай, потрiбно прискорити заходи щодо запро-

вадження другого рiвня пенсiйної системи. Для цього негайно 

треба створити правову базу, без якої неможливо завершити 

iнституцiйну та технiчну пiдготовку до запровадження складної 

системи обов’язкового накопичувального пенсiйного страхуван-

ня. Верховна Рада має якомога скорiше прийняти закон, у якому 
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чiтко визначалися б права та обов’язки всiх державних iнституцiй, 

задiяних у роботi другого рiвня пенсiйної системи1.

Термін запуску другого рівня вже двічі переносили — з 1 січня 

2007 р. на 1 січня 2009 р., потім — на початок 2012 р. Як зазначає 

А. Федоренко, підстав для того, щоб черговий раз відтерміновува-

ти запуск другого рівня пенсійної системи, немає. Тим більше, що 

між початком практичної діяльності накопичувальної системи 

пенсійного страхування та формальним рішенням про її запро-

вадження існує часова «прірва» щонайменше у два календарні 

роки. На це, зокрема, вказує досвід запуску добровільної системи 

недержавного пенсійного забезпечення (третій рівень), яка поча-

ла приймати перші внески лише весною 2005 р., тоді як закон 

було прийнято влітку 2003 р.2 

Чи не єдиним практичним втіленням пенсійної реформи зраз-

ка 2004 р. стало створення системи недержавних пенсійних фон-

дів, яких сьогодні зареєстровано більше сотні, а також адміністра-

торів недержавних пенсійних фондів та компаній з управління 

активами, які спеціалізуються на управлінні пенсійними актива-

ми. Однак, враховуючи низький рівень довіри населення до будь-

яких фінансових структур, розвитку у цьому напрямі майже не 

відбувається.

У жовтні 2009 р. розпорядженням Кабінету Міністрів України 

№ 1224-р було схвалено чергову Концепцію подальшого прове-

дення пенсійної реформи3, розраховану на 2010–2017 рр., яка 

«замінила» попередню Стратегію розвитку пенсійної системи від 

2005 р. Причому на відміну від Стратегії 2005 р., розробленої на 

період до 2016 р. (тут закінчення строку дії обох документів майже 

збігається), Концепція — більш загальний і менш конкретний 

дороговказ для розгортання пенсійної реформи. Вона не містить 

орієнтирів для вирішення багатьох злободенних питань, зокрема: 

чи буде підвищено пенсійний вік в Україні, кому, коли і на яких 

1 Нечай А. Гроші на старість: випробування кризою / А. Нечай // Урядовий кур’єр. — 
№ 111. — 2009. — 24 черв. — С. 6. 

2 Федоренко А. Пенсійна реформа / А. Федоренко // Україна Бізнес Ревю. — № 48–49. — 
2009. — 12 листоп. — С. 4.

3 Про схвалення Концепції подальшого проведення пенсійної реформи : Розпорядження 
Кабінету Міністрів України № 1224-р вiд 14 жовтня 2009 р. // Офіційний вісник 
України. — 2009. — № 81. — Ст. 2752.

умовах; які механізми запуску накопичувальної системи пенсій-

ного страхування (2-й рівень): які категорії населення вона охо-

плюватиме, хто буде платником внесків, через які фінансові 

інститути вона функціонуватиме; які перспективи впровадження 

обов’язкової професійної системи пенсійного страхування тощо. 

Основна перевага Концепції — те, що вона передбачає прийняття 

певного плану заходів з її реалізації та відкрита для пропозицій 

щодо внесення змін у сам документ, розроблений за результатами 

громадського обговорення Концепції.

На відміну від згаданої вище Концепції конкретні завдання з 

реформування системи пенсійного страхування виписані у 

Програмі економічних реформ України на 2010–2014 рр. «Заможне 

суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держа-

ва», розробленій і схваленій Комітетом з економічних реформ 

при Президенті України1.

Відповідно до її положень метою реформи пенсійної системи є 

посилення соціального захисту осіб, які втратили працездатність, 

забезпечення гідного рівня їхнього життя в результаті стійкого 

розвитку пенсійної системи на засадах збалансованості інтересів 

пенсіонерів та громадян, які працюють. Для досягнення цієї мети 

визначено за необхідне: стабілізувати солідарну пенсійну систе-

му; запровадити загальнообов’язкове накопичувальне й розвива-

ти добровільне накопичувальне пенсійне страхування; поліпшити 

адміністрування пенсійної системи. Основною перевагою цього 

документа порівняно з розглянутими вище Стратегією та 

Концепцією є конкретизація тих заходів, які передбачається здій-

снити для досягнення поставлених завдань, та визначення етапів 

реформи. Так, до кінця 2012 р., зокрема, заплановано: створення 

стимулів для пізнішого виходу на пенсію і збільшення мінімаль-

ної тривалості страхового стажу для одержання пенсії за віком; 

удосконалення порядку призначення й індексації пенсій; початок 

поступового вирівнювання пенсійного віку чоловіків і жінок; 

поступовий перерозподіл ставки внеску на пенсійне страхування 

1 Програма економічних реформ України на 2010–2014 роки — «Заможне суспільство, 
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» [Електронний ресурс] // 
Офіційний сайт Президента України. — Режим доступу : http://www.president.gov.ua/
docs/Programa_reform_FINAL_2.pdf.
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від роботодавця до працівника; запровадження накопичувальної 

системи загальнообов’язкового державного пенсійного страху-

вання тощо. Водночас будь-яка «програма реформ» ще не означає 

їхнього реального проведення і, як показує практика, у багатьох 

випадках залишається втіленою лише на папері. На підставі цього 

стратегія пенсійної реформи, принципи, на яких вона ґрунтуєть-

ся, та інші пов’язані з цим питання повинні бути визначені на 

рівні законодавчого акта. Важливою умовою при цьому, на наше 

переконання, є неприпустимість закріплення у законодавстві за -

здалегідь неконституційних норм, що певним чином звужують 

або обмежують права громадян на пенсійне забезпечення. 

Наприклад, неприпустимим є позбавлення працюючих громадян 

права на одночасне отримання пенсії або обмеження її розміру чи 

зменшення у зв’язку з цим розміру заробітної плати. Цілком 

справедливо, що соціальні виплати не можуть залежати від волі 

окремих осіб, які приходять до влади, йдуть із неї, потім знову 

повертаються, адже соціальні стандарти (пільги), до речі, гаран-

товані державою, є обов’язковими до виконання. Це підтверджу-

ється і кількома рішеннями Конституційного Суду України. Для 

того щоб у подальшому не допускати можливості «ручного» керу-

вання соціальними пільгами, з метою відкриття та узагальнення 

інформації про розмір, порядок, кількість соціальних пільг, адап-

тації соціального законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу, потрібно якнайшвидше вирішувати питан-

ня перспективи кодифікаційної діяльності у сфері соціального і 

передусім пенсійного забезпечення. 

Наприкінці 2010 р. активізувалася робота уряду щодо подаль-

шого проведення пенсійної реформи, результатом чого стало 

прийняття Верховною Радою України 8 липня 2011 р. Закону 

України «Про заходи законодавчого забезпечення реформування 

пенсійної системи»1, який набрав чинності з 1 жовтня 2011 р. 

Серед найголовніших нововведень вказаного закону слід від-

значити запровадження перерахування страхових внесків до 

Накопичувального пенсійного фонду починаючи з року, в якому 

1 Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної 
системи» від 8 липня 2011 р. № 3668-VI // Офіційний вісник України. — № 71. — 
2011. 

буде забезпечено бездефіцитність бюджету Пенсійного фонду, 

збільшення мінімально необхідного страхового стажу для одер-

жання пенсії за віком з 5 до 15 років, підвищення нормативної 

тривалості страхового стажу для призначення пенсії за віком у 

мінімальному розмірі для жінок з 20 до 30 років та для чоловіків з 

25 до 35 років та поступове, протягом 10 років, підвищення пен-

сійного віку для жінок з 55 до 60 років. 

Значно ускладнює сприйняття достатньо болючої для населен-

ня реформи ще й те, що згаданим законом вносяться зміни та 

доповнення до 24 інших законодавчих актів. Слід повністю пого-

дитися із твердженням М. М. Шумила, що «така пенсійна рефор-

ма, яка позбавлена системності, швидше сприяє декодифікації 

пенсійного законодавства, ніж її кодифікації»1.

У зв’язку з цим не можна обійти увагою проблему ефективнос-

ті законодавства у сфері пенсійного забезпечення та потреби його 

систематизації, адже різноманітних нормативно-правових актів, 

тих, що втратили чинність, призупинених положень відомчих 

актів існує дуже багато. В умовах сьогодення майже кожен п’ятий 

пенсіонер не знає, за яким принципом нараховується пенсія, чи 

має він право на доплату до пенсії тощо. Для того щоб владнати 

такі питання, наші пенсіонери або задовольняються тим, що вони 

отримують, або звертаються через своїх знайомих до посадових 

осіб пенсійних органів, аби вони перерахували пенсію та збіль-

шили її розмір хоча б на кілька гривень. Постає питання: чому 

перерахунок пенсії має залежати від посадових осіб пенсійних 

органів? Чи вони виплачують кошти «зі своєї кишені»? На сьогод-

ні правовідносини «пенсіонер — працівник пенсійного фонду» 

мають всі ознаки корумпованості. 

На фоні такої правової політики держави пересічному грома-

дянинові, який все своє життя працював на державу і не володіє 

певними юридичними знаннями, важко розібратися у сьогодніш-

ньому законодавчому колапсі. 

Необхідність систематизації законодавства України із соціаль-

ного забезпечення обговорюється у юридичній науці вже трива-

1 Шумило М. М. Досвід кодифікації пенсійного законодавства з моменту проголошення 
незалежності України / М. М. Шумило // Правова держава. — Вип. 22. — К. : Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. — С. 57.
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лий час. За цей період відбувалася лише інкорпоративна обробка 

нормативного матеріалу, приймалися окремі консолідовані акти. 

Однак для системного розвитку законодавства із соціального 

забезпечення цього виявляється недостатньо і підготовка єдиного 

галузевого кодифікованого акта продовжує залишатися актуаль-

ною проблемою для правової науки. 

Відомий французький дослідник Р. Кабріяк зазначив, що для 

того, щоб кодифікація могла народитися і розвиватися, необхідно 

два елементи: соціальна потреба у правовій визначеності та силь-

на політична воля, спрямована на кодифікацію. Будь-яка кодифі-

кація становить юридико-технічну відповідь на потребу у право-

вій визначеності, зумовлену кризою джерел права, пов’язаною із 

їхнім хаотичним розростанням, із труднощами розуміння усних 

чи розрізнених правових норм, зі стрімкою законодавчою інфля-

цією. Ця потреба у правовій визначеності у конкретному плані 

полягає у пошуку шляхів раціоналізації права, найбільш розро-

бленою формою якої є саме кодифікація1. 

За визначенням О. І. Ющика, під кодифікацією законодавства 

слід розуміти таку форму його систематизації, яка передбачає 

системне упорядкування відповідних юридичних норм у межах 

правових інститутів, закріплення галузевої структури законодав-

ства та розвиток правових інститутів і галузей законодавства як 

органічних складових єдиної системи законодавства шляхом уні-

фікації положень чинних нормативно-правових актів однакової 

юридичної сили і зведення їх до єдиного кодифікаційного акта2.

Будь-яка кодифікація, як стверджує Р. Кабріяк, спрямована на 

вирішення юридико-технічних, соціальних та політичних 

за вдань3. Без сумніву, техніко-юридична мета кодифікації, яка 

покликана забезпечити стабільність та системність пенсійного 

законодавства, є основною метою, без досягнення якої концепту-

альне покращення стану законодавства у цій сфері неможливе. 

1 Кабрияк Р. Кодификации / Р. Кабрияк / пер. с фр. Л. В. Головко. — М. : Статут, 2007. — 
С. 113–114.

2 Кодифікація законодавства України : теорія, методологія, техніка / Ю. С. Шемшученко, 
О. І. Ющик, Л. М. Горбунова, М. О. Теплюк, Л. В. Гульченко, В. І. Риндюк ; за заг. ред. 
О. І. Ющика. — К. : Парламентське вид-во, 2007. — С. 81–82.

3 Кабрияк Р. Кодификации / Р. Кабрияк / пер. с фр. Л. В. Головко. — М. : Статут, 2007. — 
С. 214.

Варто погодитися з Ю. В. Васильєвою у тому, що законодав-

ство із соціального забезпечення має гостру потребу в інтеграції, 

підвищенні ступеня пов’язаності та погодження його норм. 

Відсутність належної системності у цій сфері призвело до бага-

тьох негативних наслідків, зокрема до того, що процеси диферен-

ціації у праві соціального забезпечення фактично переважають 

над процесами уніфікації, що шкодить не тільки праву, а й якості 

суспільних відносин, зумовлюючи їхню невиправдану різницю1.

Водночас у сучасній науці права соціального забезпечення 

немає одностайності серед вчених (як українських, так і, зокрема, 

російських) у питанні, який вид кодифікації слід обрати. Зокрема, 

висловлюються пропозиції щодо проведення комплексної коди-

фікації законодавства про соціальне забезпечення у «соціальному 

кодексі», який би охопив норми кількох галузей українського 

законодавства, які належать до так званого соціального права. 

Більше того, проекти Соціального кодексу України кілька разів 

реєструвалися у Верховній Раді України, але по суті так і не були 

опрацьовані. 

Стосовно доцільності проведення в Україні комплексної коди-

фікації права соціального забезпечення та інших соціально спря-

мованих галузей права шляхом прийняття так званого Соціального 

кодексу слід зазначити, що у цьому питанні слід повністю погоди-

тися із професором С. М. Прилипком, який розкритикував появу 

нового системного утворення (соціального права) як своєрідної 

правової спільності, що об’єднує низку самостійних галузей, для 

яких визначальною рисою є забезпечення соціального захисту 

громадян, що потребують допомоги держави як основного соці-

ального гаранта. На його думку, це збіднює такі сформовані галу-

зі права, як трудове право, фінансове право, адміністративне 

право, право соціального забезпечення, а також ще більше усклад-

нює і робить незрозумілою та непрозорою систему соціального 

забезпечення. Пропозиція введення соціального права як галузі є 

необґрунтованою і може призвести до плутанини, невизначеності 

1 Васильева Ю. В. Кодификация российского законодательства о социальном обеспечении: 
теоретические и практические проблемы : автореф. дисс. ... докт. юрид. наук : спец. 
12.00.05. «Трудовое право; право социального обеспечения» / Ю. В. Васильева ; Моск. 
гос. юрид. академ. им. О.Е. Кутафина. — М., 2010 [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://www.msal.ru/main/aspyr51.html.
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окремих інститутів, погіршення правового регулювання соціаль-

ної сфери1.

Окремі дослідники (О. Є. Мачульська, Ю. В. Васильєва) є при-

хильниками галузевої (повної) кодифікації законодавства у сфері 

соціального забезпечення, наслідком якої повинно стати при-

йняття єдиного Кодексу соціального забезпечення. Зокрема, від-

стоюється позиція, відповідно до якої на цьому етапі необхідно 

проводити саме галузеву кодифікацію через те, що розподіл коди-

фікації на етапи або частини несе загрозу втрати зв’язків між 

кодексами, прийнятими у різний час, та порушення цілості ідей, 

до яких прагне кодифікатор2. 

Не применшуючи значення галузевої кодифікації законодавства 

у сфері соціального забезпечення, слід визнати, що з урахуванням 

проблем, які існують у чинному законодавстві із соціального забез-

печення, можливість проведення поетапної (часткової) кодифіка-

ції і передусім пенсійного законодавства на сьогодні з-поміж усіх 

інших видається найбільш реальною та перспективною. В умовах, 

коли у суспільстві відсутня згода з багатьох принципових питань 

пенсійної реформи, достатньо складно одразу виробити загальну 

стратегію довготривалого розвитку пенсійної системи. Водночас 

розробка та прийняття такої стратегії у формі єдиного пенсійного 

кодексу, а не окремих законів видається доцільною і можливою.

Пенсійне законодавство України зачіпає інтереси всього насе-

лення нашої держави, тому воно має бути простим та зрозумілим 

для кожного. Проте на сьогодні це законодавство перетворилося 

на складний лабіринт правової матерії, з якого не можуть знайти 

вихід інколи навіть працівники органів Пенсійного фонду та 

судді, які вирішують пенсійні спори громадян. Найбільш опти-

мальною формою упорядкування законодавства та його подаль-

шого удосконалення у такій ситуації може стати прийняття єди-

ного законодавчого акта у формі Пенсійного кодексу України. 

1 Прилипко С. М. Предмет права соціального забезпечення : автореф. дис. ... докт. юрид. 
наук : спец. 12.00.05. «Трудове право; право соціального забезпечення» / 
С. М. Прилипко ; Нац. юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2007. — 44 с. 

2 Васильева Ю. В. Кодификация российского законодательства о социальном обеспечении: 
теоретические и практические проблемы : автореф. дисс. ... докт. юрид. наук : спец. 
12.00.05. «Трудовое право; право социального обеспечения» / Ю. В. Васильева ; Моск. 
гос. юрид. академ. им. О.Е. Кутафина. — М., 2010 [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://www.msal.ru/main/aspyr51.html.

У 2001 р. Комітет Верховної Ради України у справах пенсіоне-

рів, ветеранів та інвалідів рекомендував парламенту відхилити 

проект Пенсійного кодексу України як недоцільний та передчас-

ний на нинішньому етапі. Водночас у своєму рішенні Комітет 

наголосив на доцільності кодифікації пенсійного законодавства 

України та зазначив, що підготовка законодавчого зведення, яким 

мав би стати проект Пенсійного кодексу, мала б завершити про-

цес реформування системи пенсійного забезпечення, його адап-

тацію до умов ринкової економіки1. 

На думку М. Л. Захарова, Е. Г. Тучкової, Пенсійний кодекс 

повинен регулювати три групи суспільних відносин, невід’ємно 

пов’язаних між собою: 1) зі створення та функціонування фінан-

сової бази пенсійної системи; 2) власне пенсійні відносини; 

3) з організації управління пенсійною системою. Норми, що регу-

люють відносини зі створення та функціонування фінансової 

бази, закріплюють правовий механізм акумуляції фінансових 

коштів, що дає змогу підвищити загальний рівень пенсій та збе-

регти його стабільність шляхом регулярного корегування рівня 

страхових внесків та субсидій держави, індексації пенсійних 

виплат у зв’язку зі зростанням цін на споживчі товари та послуги, 

а також підвищенням оплати праці зайнятого населення.

У нормах, які регулюють пенсійні відносини, закріплюються: 

коло осіб, що забезпечуються пенсіями, умови призначення та 

обчислення відповідних пенсій, їхні мінімальні та максимальні 

розміри, порядок призначення, перерахунку, виплати пенсій та 

інші правила, що реально гарантують громадянам конституційне 

право на пенсійне забезпечення.

Норми, що регулюють відносини з управління системою пен-

сійного забезпечення, повинні встановлювати структуру і компе-

тенцію органів, які здійснюють пенсійне забезпечення, їхню 

ієрархію2. 

Не заглиблюючись детально у структуру та зміст Пенсійного 

кодексу, адже ці питання є предметом окремого ґрунтовного нау-

1 Парламентский комитет отклонил проект Пенсионного кодекса Украины / за матер. 
інформ. управління Верховної Ради України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://elvisti.com/node/15431.

2 Захаров М. Л. Пенсионный кодекс Российской Федерации : проект / М. Л. Захаров, 
Э. Г Тучкова, В. Б. Савостьянова. — М. : Р. Валент, 2008. — С. 172–173.
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кового дослідження, хотілося б вказати лише на деякі, надзвичай-

но важливі, на думку автора, моменти. Так, принципово необхід-

ним є закріплення у Пенсійному кодексі норми щодо мінімальних 

розмірів пенсійних виплат, які гарантуються державою та вста-

новлюються на рівні державних соціальних стандартів. Крім того, 

у загальній частині такого кодексу доцільно було б закріпити 

окрему норму про те, що акти у сфері пенсійного забезпечення не 

мають зворотної сили і застосовуються до правовідносин, які 

виникли після набрання ними чинності. Водночас може бути 

передбачена можливість поширення дії пенсійного законодавства 

на правовідносини, які виникли раніше, але тільки у тих випад-

ках, якщо відповідні норми покращують становище громадян і 

якщо про це прямо зазначено в самому акті.

У цивілізованих демократичних країнах пенсійну політику (а 

це вагома частина соціальної політики) розробляють висококва-

ліфіковані спеціалісти на підставі глибоких наукових досліджень, 

з урахуванням об’єктивних потреб суспільства і реальних еконо-

мічних можливостей країни, а також необхідності гармонізації 

інтересів різних верств населення. Вони не пов’язані із суб’єк-

тивною думкою певних посадових осіб, які, як правило, не воло-

діють необхідними професійними знаннями і до того ж часто 

змінюються. Уряд, авторитетні громадські організації, незалежні 

експерти оцінюють всі підготовлені спеціалістами матеріали. 

Після цього вони розголошуються та широко обговорюються 

населенням, і тільки після цього доопрацьовані проекти з усіма 

обґрунтуваннями запропонованих рішень вносяться в установле-

ному порядку на розгляд парламенту, який прискіпливо їх аналі-

зує та обговорює до прийняття відповідного кінцевого рішення. 

Під час підготовки проекту Пенсійного кодексу в нашій державі 

слід було б запозичити саме такий досвід, відмовившись від по -

ширеної в останні роки практики «мовчазного» прийняття важ-

ливих законодавчих актів у сфері соціального, зокрема пенсійно-

го, забезпечення, коли думка суспільства фактично ігнорується. 

Поняття «пенсійний кодекс країни» передбачає сукупність 

правових норм, що регулюють пенсійні відносини у державі не 

тільки у поточному періоді, але й на більш тривалу перспективу, 

хоча законодавство часто вступає у суперечність із мінливими 

соціально-економічними, політичними та іншими умовами життя 

населення і потребує свого систематичного перегляду. Проте, як 

відомо, зайвий динамізм може бути шкідливим для правової сис-

теми, а частий перегляд законів знижує їхню ефективність, нега-

тивно впливає на якість законотворення. 

На наше переконання, не можна й неможливо позбавити май-

бутні покоління законодавців права змінювати пенсійне законо-

давство з урахуванням змін економічних, соціальних, політичних 

умов життя і теоретично можливих змін парадигми пенсійного 

забезпечення, які заздалегідь не завжди можна спрогнозувати. 

Водночас потрібно, щоб подібні зміни проводилися на основі 

ретельного вивчення та осмислення їхніх наслідків, а не під впли-

вом непродуманих і зумовлених суб’єктивними факторами ідей.

Таким чином, у відповідь на питання, яким повинен бути пен-

сійний кодекс держави, можна навести слова відомого російсько-

го економіста Л. П. Якушева, який стверджував, що це повинен 

бути законодавчий акт конституційного характеру, який би 

об’єднував (кодифікував) норми чинного пенсійного законодав-

ства, з одного боку, та встановлював основні принципи подаль-

шого регулювання пенсійних відносин в державі, пов’язаних із 

невирішеністю окремих питань пенсійного забезпечення або зі 

змінами економічних, політичних та інших умов життя населення 

та відповідними змінами пенсійного законодавства, з іншого 

боку. Конституційний характер такого закону повинен забезпечи-

ти певне правонаступництво законотворчої діяльності майбутніх 

поколінь законодавців у сфері пенсійного забезпечення та вста-

новити деякі обмеження на можливість суб’єктивних нововве-

день у пенсійне законодавство у майбутньому1. 

З урахуванням вказаного вище можна зробити такі висновки. 

По-перше, в умовах формування державної системи соціаль-

ного забезпечення, яка б відповідала, окрім всього, вимогам рин-

кової економіки, необхідність систематизації законодавства із 

соціального забезпечення шляхом його кодифікації на сьогодні 

не викликає сумнівів. Однак остаточне вирішення цієї проблеми 

1 Якушев Л. П. Социально-экономические, политические и другие последствия принятия 
пенсионного кодекса в Российской Федерации / Л. П. Якушев [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу : http://pensionreform.ru/files/11255/pens_kodeks_rf.pdf.
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ускладнюється через постійні, експериментальні реформи в цій 

галузі, у зв’язку з чим доцільною є поетапна систематизація дже-

рел права соціального забезпечення, передусім пенсійного зако-

нодавства, шляхом прийняття Пенсійного кодексу України.

По-друге, існування єдиного законодавчого акта у формі 

кодексу істотно полегшить правозастосовну діяльність, а також 

зробить інформацію про права у сфері пенсійного забезпечення 

більш доступною для населення. Крім того, враховуючи той факт, 

що зміна кодексів відбувається не так часто, як зміна звичайних 

законів, кодекс буде сприяти стійкості правового регулювання, 

що є надзвичайно важливим саме для законодавства у сфері соці-

ального забезпечення, нестабільність якого є загальновідомою. 

У зв’язку з цим дозволимо собі не погодитися з думкою 

М. М. Шумила, що, кодифікуючи пенсійне законодавство, не 

потрібно намагатися об’єднати всі правові норми, що регулюють 

пенсійні відносини, а окремо проводити кодифікацію як на рівні 

закону, так і на рівні положень, інструкцій, правил1. На наш 

погляд, варто прагнути максимально систематизувати пенсійне 

законодавство в одному нормативно-правовому акті.

По-третє, у Пенсійному кодексі повинно бути зафіксовано 

положення щодо необхідності концептуального правонаступни-

цтва змін, які вносяться у чинне пенсійне законодавство, а зміна 

парадигми організації пенсійного забезпечення може здійснюва-

тися тільки у надзвичайній ситуації та за процедурами, що перед-

бачаються для таких ситуацій. 

Врешті-решт, створення Пенсійного кодексу, який би охопив 

чинне пенсійне законодавство та передбачав основні напрями 

удосконалення пенсійної системи, що позитивно сприймаються 

більшістю населення, сприяв би зміцненню довіри до інститутів 

державної влади та покращенню соціального клімату в державі. 

Ефективна пенсійна система не може бути створена миттєво, і 

на її розвиток необхідним є достатньо тривалий час. Водночас 

такий розвиток пенсійної системи не може здійснюватися хао-

тично без відповідної стратегії. Пенсійний кодекс повинен закрі-

1 Шумило М. М. Досвід кодифікації пенсійного законодавства з моменту проголошення 
незалежності України / М. М. Шумило // Правова держава. — Вип. 22. — К. : Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. — С. 58.

пити основи цієї системи та визначити загальне бачення подаль-

шого її розвитку.

Законодавча практика у сфері пенсійних правовідносин свід-

чить про неодноразові порушення конституційної законності, 

відхилення від конституційних принципів, зокрема рівності прав 

громадян у сфері пенсійного забезпечення, права на достатній 

життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що містить достатнє харчу-

вання, одяг, житло тощо. Враховуючи те, що сучасний стан пен-

сійного законодавства, на жаль, не дозволяє говорити про його 

відповідність нормам Конституції України та міжнародних право-

вих актів, під час кодифікації ці вимоги повинні бути враховані у 

першу чергу. 

Створення умов, які б забезпечили гідне життя та вільний роз-

виток людини, потребує значної роботи у сфері правотворчості. 

Прийняття Пенсійного кодексу України, в якому повинні бути 

враховані і конкретизовані основоположні конституційні норми 

щодо права на соціальний захист у старості та неприпустимості 

його довільного обмеження, зібрані всі гарантії цього важливого 

конституційного права, стане важливим кроком на шляху форму-

вання в Україні законодавства дійсно соціальної та правової дер-

жави.
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Розділ 2

Пенсійне забезпечення 
в солідарній системі загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування

2.1.Теоретико-практичні проблеми 
пенсійного забезпечення за віком

Соціальний захист населення є пріоритетним напрямком вну-

трішньої політики будь-якої держави. Ефективність державного 

апарату оцінюється саме за соціально-економічними показника-

ми. На жаль, Україна не займає провідних позицій у згаданих 

питаннях, а тому соціальний захист населення загалом та пенсій-

не забезпечення громадян зокрема мають не тільки теоретичну 

значущість та актуальність, але й необхідність практичного удо-

сконалення. 

Право на пенсійне забезпечення в системі соціального захисту 

вимагає найбільше правових і організаційних заходів, а також 

фінансових витрат з боку держави. У сучасному світі пенсійне 

забезпечення належить до найбільш актуальних і складних про-

блем. Про це свідчить хоча б той факт, що немає держави, де б в 

останнє десятиріччя не проводилася пенсійна реформа. Це одна-

ково стосується як економічно розвинених країн, так і країн із 

перехідною економікою Центральної та Східної Європи. При-

чиною реформ стали не лише економічні проблеми і перетворен-

ня, а й серйозні соціальні зміни, передусім такі, як зменшення 

народжуваності, старіння населення, збільшення кількості людей 

похилого віку, підвищення рівня тривалості життя, скорочення у 

суспільстві зайнятого населення, безробіття тощо. Все це зумови-

ло збільшення соціальних видатків держав і, як наслідок, виник-

нення проблеми з наповненням пенсійних фондів1. 

Пенсія за віком є основним різновидом пенсій у солідарній 

системі. Вона почала формуватися у 20-х рр. ХХ ст. Російський 

дослідник історії та теорії пенсійного забезпечення В. С. Аракчеєв2 

із цього приводу зазначає, що пенсія за віком відділилася в окре-

мий вид від пенсії по інвалідності. Старість (вік) розглядалася як 

окремий випадок непрацездатності, що спричинений станом 

здоров’я працівника, який досяг певного віку, і прирівнювалася 

до інвалідності. Так, Положенням про соціальне забезпечення 

робітників від 31 жовтня1918 р.3 пенсії встановлювалися у випад-

ках повної чи часткової тривалої втрати працездатності незалеж-

но від причин, що її спричинили (хвороба, каліцтво, старість, 

професійне захворювання тощо). Ця ідея була конкретизована у 

постанові НКП РРФСР від 15 травня 1919 р. «Про облік та огляд 

робітників і службовців, які втратили працездатність у зв’язку з 

похилим віком»4. Так, усім роботодавцям було рекомендовано 

провести облік всіх робітників і службовців, які втратили працез-

датність у зв’язку з похилим віком (60 років від народження) і не 

здатних до подальшого перебування на службі чи роботі. Але цим 

Положенням ще не було відокремлено пенсію за віком від пенсії 

по інвалідності. Більше того, навіть зі встановленням на законо-

давчому рівні постановою Союзної ради соціального страхування 

при НКП СРСР від 5 січня 1928 р. «Про надання пенсійного 

забезпечення старим робітникам підприємств текстильної 

промисловості»5 пенсійного віку (для чоловіків — 60 років, а для 

жінок — 55 років) цей вид пенсії залишався частиною пенсії по 

1 Болотіна Н. Б. Право людини на соціальній захист в Україні / Н. Б. Болотіна. — К. : 
Знання, 2010. — С. 56.

2 Аракчеев В. С. Пенсионное право России. — СПб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 
2003. — С. 183. 

3 СУ. — 1918. — № 89. — Ст. 906.
4 СУ. — 1919. — № 25. — Ст. 281. 
5 Фирсов М. В. История социальной работы в России : учеб. пособ. для ВУЗов. — М. : 

Гуманит. — 1999. — C. 136. 
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інвалідності у зв’язку із втратою особою працездатності. Необ-

хідний для призначення пенсії трудовий стаж встановлювався 

однаковий і для чоловіків, і для жінок на рівні 25 років. Тільки з 

прийняттям Положення «Про пенсії і допомоги за соціальним 

страхуванням»1 від 13 лютого 1930 р. пенсію за віком було вио-

кремлено і присвячено їй окрему главу, що називалася «пенсії по 

старості». Це був узагальнений нормативний акт, яким пенсії за 

віком були de jure відділені від пенсії по інвалідності.

Як видно з аналізу нормативно правових актів радянського 

періоду, в них використовувався термін «пенсія по старості», у 

чинному російському пенсійному законодавстві (Закон РФ від 

17 грудня 2001 р. № 173-ФЗ «Про трудові пенсії в Російській 

Федерації»2) використовується цей термін і сьогодні, хоча, як 

зазначає провідний дослідник термінологічного апарату у сфері 

соціально-трудових відносин С. Ю. Головіна3, варто використо-

вувати більш «м’який» термін — «пенсія за віком». У пенсійному 

законодавстві Білорусі використовується термін «пенсія за віком» 

(Закон Республіки Білорусь «Про пенсійне забезпечення» від 

17 квітня 1992 р. № 1596-ХІІ)4. Український законодавець відмо-

вився від терміна «пенсія по старості» і з проголошенням неза-

лежності України почав використовувати термін «пенсії за віком», 

що є абсолютно правильним. Термін «пенсія по старості» з’явився 

у радянському законодавстві не випадково, оскільки дослідження 

показали, що більша частина працюючого населення країни за 

станом здоров’я втрачала працездатність у віці 55 і 60 років (жінки 

і чоловіки відповідно)5 і тривалість життя була невисокою, тобто 

пенсійний вік збігався із втратою працездатності, тому викорис-

тання цього терміна на той час було виправданим і доцільним. Як 

свідчать статистичні дані, частка населення СРСР, яке мало біль-

ше 60 років, складала у 1920 р. — 6,2 %, у 1925 р. — 5,9 %, а в 

1930 р., на момент відділення пенсії за віком, знизилася до 5,8 % 

1 Ведомости Верховного Совета СССР. — 1956. — № 15. — Ст. 313.
2 Собрание законодательства Российской Федерации. — № 52 (ч. 1). — 2001. — 24 дек. — 

Ст. 4920.
3 Головина Ю. С. Понятийный аппарат трудового права : моногафия. — Екатеринбург : Изд-

во УрГЮА, 1997. — С. 50.
4 Закон Республики Белорусь «О пенсионном обеспечении» от 17 апреля 1992 г. № 1596-ХІІ // 

Ведомости Верховного Совета Республики Белорусь. — 1992. — № 17. — Ст. 275.
5 Гордин В. Э. Чем старость обеспечить. — М. : Мысль, 1988. — С. 30. 

загального числа населення1. Хоча за міжнародними стандартами 

частка населення пенсійного віку має становити не менш ніж 

10 %, про що йтиметься нижче.

Перш ніж перейти до детального аналізу правового регулюван-

ня пенсійного забезпечення за віком, необхідно зрозуміти право-

ву природу пенсії за віком. Це питання було і залишається пред-

метом наукових дискусій. Для всебічного аналізу поставленої 

мети, на нашу думку, слід навести поняття пенсії за віком. Більше 

того, такий аналіз дасть змогу у ретроспективі побачити генезу 

дефініції поняття пенсія за віком.

Дослідник права соціального забезпечення радянського періо-

ду, один із фундаторів галузі права соціального забезпечення 

В. С. Андреєв2, пенсію по старості визначав як щомісячні виплати 

аліментарного характеру із фондів для непрацездатних, що при-

значаються довічно у розмірах, які співмірні із попереднім заро-

бітком пенсіонера, особам, які займалися у встановлений строк 

суспільно корисною діяльністю і досягли визначеного віку. 

О. Д. Зайкін3 вважав, що пенсія за віком (саме так він її називав, 

а не пенсія по старості) — це грошові щомісячні соціально-

аліментарні виплати, що призначаються, не беручи до уваги стан 

працездатності, довічно особам пенсійного віку, які мають необ-

хідний трудовий стаж, і такі, що гарантують пенсіонеру охорону 

рівня життя у розмірах, що співвідносяться із попереднім заробіт-

ком, і право на заслужений тривалий відпочинок у післятрудово-

му віковому періоді. Є. М. Доброхотова, М. Ф. Филиппова, 

М. О. Янтураєва4 вказують на те, що пенсія по старості — це 

щомісячні довічні виплати особам, які досягли визначеного в 

законі віку, у зв’язку із виконанням ними установленого обсягу 

трудового вкладу і звільненням у подальшому від необхідності 

брати участь у трудовій або іншій суспільно корисній діяльності. 

1 Пенсионная реформа в России: причины, содержание, прогнозы / под ред. М. Э. Дмитриева 
и Д. Я. Травина. — СПб. : Норма, 1998. — С. 45. 

2 Социальное обеспечение в СССР : правовые вопросы / В .С. Андреев. — М. : Юрид. лит., 
1971. — С. 128. 

3 Советское право социального обеспечения : учеб. пособ. ; под. ред. А. Д. Зайкина. — М. : 
Изд-во Московского ун-та, 1982. — С. 137. 

4 Доброхотова Е. Н. Советское право социального обеспечения : учеб. пособ. / Доброхотова 
Е. Н., Филиппова М. В., Янтураева М. А. — СПб. : Издательство С.-Петербург. ун-та, 
1992. — С. 78.
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П. М. Маргієв1, не вдаючись до абстрагувань, зазначає, що пенсія 

по старості — це такий вид пенсії, яка призначається за двох умов: 

досягнення конкретного віку і наявності до цього часу необхідно-

го стажу. 

Очевидно, що частина ознак, які характеризували пенсію за 

віком, втратили свою актуальність, Це стосується передусім алі-

ментарного характеру, про який ішлося вище, але основні поло-

ження залишилися незмінними і є актуальними й на сьогодні.

Провідний російський дослідник теорії права соціального 

забезпечення О. Є. Мачульська зазначає, що трудова пенсія по 

старості — це довічна щомісячна виплата, що призначається з 

метою часткової компенсації втраченого заробітку чи трудового 

доходу особам, які досягли пенсійного віку та мають встановле-

ний страховий стаж2.

Автори підручника з права соціального забезпечення під редак-

цією професора К. М. Гусова пенсію по старості визначають як 

щомісячні грошові виплати, що призначаються громадянам після 

досягнення ними встановленого пенсійного віку за наявності тру-

дового (загального чи страхового) стажу3.

М. Л. Захаров та Е. Г. Тучкова зазначають, що пенсія по старо-

сті — це така пенсійна виплата, що встановлюється у зв’язку з 

досягненням визначеного віку (віку в повних прожитих людиною 

роках) і водночас за наявності відповідного трудового стажу4. 

Білоруський науковець І. В. Гущин зазначає, що пенсія не є 

оплатою минулої праці і в цьому випадку не є винагородою за 

живу працю, однак вона несе на собі соціально виправданий від-

биток трудового вкладу, визначаючи матеріальне забезпечення 

людини, її становище у суспільстві залежно від результатів її 

праці5. 

1 Советское право социального обеспечения : учеб. пособ. / Маргиев П. М., Сазонов В. С., 
Фогель Я. М., Цедербаум Ю. Я. и др. / под. общ. ред. П. М. Маргиева. — М. : Юрид. 
лит., 1989. — С. 112.

2 Мачульская Е. Е. Право социального обеспечения : учебник / Е. Е. Мачульская. — 
2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2011. — С. 189. 

3 Право социального обеспечения : учебник / под ред. К. Н. Гусова — 2-е изд., перераб. и 
доп. — М. : Проспект, 2001. — C. 113.

4 Право социального обеспечения России : учебник. — 2-е изд., испр. и перераб. — М. : 
БЕК, 2002. — C. 207.

5 Право социального обеспечения : учеб.-метод. Комплекс : в 2 ч. — Ч. 2 : Особенная часть / 
И. В. Гущин [ и др.] ; под общ. ред. И. В. Гущина. — Гродно : ГрГУ, 2011. — С. 44

Дослідниця проблем права соціального забезпечення Білорусі 

Т. О. Постовалова визначає пенсії за віком як щомісячні грошові 

виплати, що призначаються громадянам після досягнення ними 

законодавчо встановленого пенсійного віку, за наявності трудово-

го (загального чи страхового) стажу з Фонду соціального захисту 

в розмірах, що залежать від минулого заробітку чи від величини 

страхового внеску1. 

С. М. Прилипко та О. М. Ярошенко2 дають таке визначення 

пенсії за віком: це щомісячна пенсійна виплата з Пенсійного 

фонду, що призначається довічно особам після досягненні ними 

пенсійного віку в розмірах, співмірних їхньому трудовому внеску. 

Не менш цікавою є характеристика пенсії І. М. Сироти. На 

його думку, це зароблена працею приватна власність громадяни-

на, право на яку охороняється законом згідно зі ст. 41 Конституції 

України3. 

Визначення будь-якої соціально-правовової категорії є над-

звичайно складним завданням, яке потребує максимального 

абстрагування із зазначенням характерних ознак поняття. Роз-

мірковуючи про дефініцію того чи іншого явища, необхідно розу-

міти, що таке дефініція. Професор Ерлангенського університету 

(Німеччина) Р. Циппеліус4 слушно наголошує на тому, що дефіні-

ція якогось явища — це спільні ознаки предметів, на які спрямо-

ваний пізнавальний інтерес дослідника. Такі ознаки й утворюють 

шукане поняття. Саме в цьому розумінні І. Кант визначав понят-

тя як «узагальнене уявлення або як уявлення того, що є спільним 

для багатьох об’єктів». Саме це мав на увазі М. Шлік, який вбачав 

«у виявленні чогось подібного ключовий момент будь-якого піз-

нання». Пізнавання є знаходженням подібного, пізнання є впіз-

наванням того чи цього. Коли таким чином ми намагаємося дійти 

визначення загального поняття, то цим самим ми бажаємо від-

найти у різноманітності предметів певну спільність — спільність, 

1 Постовалова Т. А. Курс права социального обеспечения Республики Белорусь / 
Т. А. Постовалова. — Минск : Тесей, 2008. — С. 187. 

2 Право соціального забезпечення в Україні : підручник / за заг. ред. С. М. Прилипко, 
О. М. Ярошенка. — Х. : Вид-во «ФІНН», 2009. — С. 209.

3 Сирота И. М. Право социального обеспечения в Украине : учебник / И. М. Сирота. — 
3-е изд., перераб. и доп. — Х. : Одиссей, ОНЮА, 2002. — С. 142.

4 Циппеліус Р. Філософія права : підручник / пер. з нім. Є. М. Причепій, Л. А. Сотниченко, 
С. В. Пролєєв. — К. : Танем, 2000. — С. 8–10.
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завдяки якій цю різноманітність можна охопити як єдине ціле, 

встановивши порядок його організації. Ця спільність є підставою 

результативної постановки питань. Йдеться передусім про вияв-

лення тих ознак, на підставі яких об’єднуються усі правові норми 

і які дають змогу відокремити останні від інших норм поведінки. 

Поняття є комбінацією ознак, спільних для багатьох предметів. 

Те, які з наявних спільностей ми виокремлюємо і враховуємо в 

нашому понятті, залежить від того, що саме нас у певний момент 

цікавить. Утворення понять визначається пізнавальним інтере-

сом. Саме цей інтерес визначає, в якому обмеженні поняття най-

краще служить пізнавальним цілям, що викликали необхідність 

утворення самого поняття. Слід також пям’ятати, що поняття, як 

і теорії, є лише тимчасовими результатами пізнавальних зусиль, 

результатами, які піддаються критиці і коригуванню.

Слід також погодитися із думкою М. І. Панова, що поняття — 

це думки, виражені в узагальненій формі, яка визначає суттєві і 

необхідні ознаки предметів та явищ і їхні взаємозв’язки1.

У науці відзначено, що всі точки зору щодо поділу дефініцій 

можна об’єднати в три основні групи. Одні вчені (В. І. Керилов, 

А. Ф. Назаренко та інші) зазначають, що дефініція (визначен-

ня) — це логічний прийом (операція) та її результати, що розкри-

вають зміст відповідного поняття. Інші вчені (Т. Котарбинський) 

розглядають дефініцію тільки з лінгвістичних позицій. Багато 

авторів (М. Власенко, Д. Горський та інші) досліджують дефініції, 

використовуючи одночасно логічні та лінгвістичні засоби, при-

йоми, форми та правила2.

У теорії права, коли йдеться про визначення поняття, його роз-

поділяють на два види: доктринальне визначення та законодавче 

визначення. Як слушно зазначає Н. М. Оніщенко, доктринальні 

дефініції — сформульовані вченими-юристами теоретичні су -

дження, що розкривають зміст і обсяг будь-яких понять та юри-

дичних явищ (процесів і станів), є складовою наукової правосві-

домості, виражаються текстуально, не є обов’язковими для 

1 Панов М. Проблеми формування понятійного апарату юридичної науки: методологічні 
аспекти // Вісник Академії правових наук. — Х., 2003. — № 3. — С. 54–67.

2 Законодательная дефиниция: логико-гносеологические, политико-юридические, 
морально-психологические и практические проблемы. — Нижний Новгород, 2007. — 
С. 67–86.

суб’єктів права і виступають як науково обґрунтовані орієнтири 

та аргументи в теоретичній діяльності і правотворчій, правореалі-

заційній, інтерпретаційній та правосистематизуючій практиці. 

Доктринальні визначення становлять ідеологічну, світоглядну 

основу юридичної науки1. Тому можна стверджувати, що доктри-

нальне визначення — це напрацювання юридичного, наукового, 

категоріального та термінологічного апарату у певній галузі права 

для характеристики окремого правового поняття. Доктринальні 

визначення можуть різнитися, оскільки не існує єдино правиль-

ної доктрини, а плюралізм думок дає змогу розглядати явище 

всебічно, ґрунтовно та повно.

Законодавчі визначення — це загальновизнані, офіційні дефі-

ніції, закріплені у законодавстві, що мають обов’язковий харак-

тер під час реалізації норм закону на практиці. Законодавчі визна-

чення ґрунтуються на доктринальних, але і досить часто не відпо-

відають або суперечать їм. Саме тому Н. М. Оніщенко перекона-

на, що врахування наукових дефініцій у нормативно-правових 

актах робить законодавство в цілому зрозумілішим і доступні-

шим2.

Під час аналізу поняття «пенсія за віком» можна сказати, що 

більшість визначень вчених так чи інакше або використовує 

норму закону, або посилається на неї, тим самим знімаючи з себе 

відповідальність за сутність певної дефініції. Така пряма залеж-

ність від закріплених у законі понять є зрозумілою, адже ми засто-

совуємо норму закону, а не правові категорії юридичних доктрин. 

Але таке пряме слідування закону у юридичній науці може нега-

тивно відобразитися на якості теоретичного розуміння правових 

дефініцій. Яскравим прикладом є радянські визначення, які із 

суспільно-політичною зміною стали морально застарілими, таки-

ми, що не відображають реального стану речей. Безпосереднє 

використання положень закону є хибним шляхом, бо закон не 

вічний, він змінюється, а доктрини і наукові знання є більш ста-

лими, вони модифікуються, удосконалюються, але залишаються 

1 Оніщенко Н. М. Проблеми розвитку національної правової системи // Правова держа-
ва. — Вип. 20. — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2009. — 
С. 82–83.

2 Там само. — С. 82.
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сталими тривалий час, чого не можна сказати про закон. По зи-

тивістський підхід у питанні визначення понять є кроком назад у 

юридичній науці, бо він не дозволяє дослідити правове явище за 

межами законодавчого закріплення. Тому під час визначення 

будь-якого досліджуваного поняття передусім необхідно зосеред-

итися на тих його загальних ознаках, які зі зміною закону будуть 

залишатися актуальними і надалі. Іншою формою використання 

законодавчих норм або, краще сказати, посилання на них у 

визначеннях є відсильні положення. Найбільш вживаними та 

поширеними у цьому випадку є словосполучення: «відповідно до 

закону», «у випадках, передбачених чинним законодавством» 

тощо. Це дає визначенню змогу бути більш гнучким та мобільним 

щодо різноманітних законодавчих змін і тим самим бути у тісно-

му взаємозв’язку з науковим поняттям та нормою закону. 

За значення у визначенні відсильного до закону положення є 

факультативним, оскільки відсильна норма не характеризує пра-

вового явища, а тільки підкреслює його правове регулювання 

чинним законодавством.

Сьогоднішнє пенсійне забезпечення базується на страхуванні 

від соціальних ризиків, у цьому випадку соціальним ризиком є 

пенсійний вік. Таким чином, особа сама себе страхує упродовж 

трудового життя, щоб потім отримувати пенсію. 

На підставі зазначеного вище, на нашу думку, пенсія за віком — 

це різновид пенсійної виплати у солідарній системі, що є регуляр-

ним (щомісячним) матеріальним (грошовим) забезпеченням осіб, 

які відповідно до чинного законодавства досягли пенсійного віку 

та мають необхідний соціально-страховий стаж, для реалізації 

їхніх прав та свобод.

Основною функцією, яку виконує пенсія, є матеріальне забез-

печення непрацездатних осіб, тобто осіб, які не мають можливос-

ті своєю працею забезпечити достатній рівень життя. Оскільки 

праця — це не тільки категорія юридична, але і соціальна, то нео-

днозначно розуміється і категорія непрацездатності. На думку 

Є. Г. Азарової та О. Є. Козлова, про непрацездатність можна гово-

рити у психофізіологічному, економічному, соціологічному та 

інших аспектах, але науку права соціального забезпечення пере-

дусім цікавить юридична складова цього явища. Оскільки непра-

цездатність має юридичні наслідки і, як результат, є підставою 

надання благ соціального забезпечення, то вона відображається у 

праві. Тобто саме у правовій нормі закріплена відповідь на питан-

ня, хто є працездатним, а хто ні1.

О. Д. Зайкін зазначав, що буквальне розуміння непрацездат-

ності у праві соціального забезпечення є неприпустимим. 

Особливо це стосується питання призначення пенсії у зв’язку із 

втратою годувальника, коли суб’єктами цих пенсійних правовід-

носин виступають батьки пенсійного віку, малолітні діти2. Основна 

ідея полягає у тому, що непрацездатність у праві соціального 

забезпечення — це передусім правова категорія. Юридична наука 

розглядає це явище не тільки з медичної точки зору, але й із соці-

альної. Йдеться, для прикладу, про неповнолітніх осіб, які є здо-

ровими, але за віком не можуть забезпечувати себе самостійно. 

Або ж навпаки, особи пенсійного віку, які за своїми фізичними 

можливостями можуть продовжувати працювати і забезпечувати 

себе самостійно, але можуть цього і не робити, оскільки держава, 

встановивши пенсійний вік, дає можливість їм не працювати і 

бере на себе функцію їхнього матеріального забезпечення. Слід 

розуміти, що держава не може зобов’язати особу працювати, бо 

це заборонено законодавством (за винятком осіб, засуджених до 

позбавлення волі), але із досягненням пенсійного віку не може 

відмовити у пенсійному забезпеченні як одному із конституцій-

них та соціальних прав. Але слід зазначити, що право на працю у 

таких осіб зберігається. 

Схожої позиції дотримується і С. М. Синчук3, яка вказує, що 

непрацездатність — це соціально-фізіологічний стан людини, 

зумовлений втратою чи зменшенням природних функцій організ-

му або ж зниженням професійної кваліфікації та неможливістю 

здійснення трудової діяльності відповідно до суспільно значущих 

вимог.

1 Азарова Е. Г. Личность и социальное обеспечение в СССР : правовое исследование / 
Азарова Е. Г. Козлов А. Е. — М. : Академия наук СССР, Институт государства и права : 
«Наука», 1983. — С. 68.

2 Зайкин А. Д. Правоотношения по пенсионному обеспечению / под ред. проф. 
Н. Г. Александрова. — М. : Издательство Московского университета, 1974. — С. 119.

3 Право соціального забезпечення України : підручник [для студ. юрид. спец. вищ. навч.
закл.] / П. Д. Пилипенко, В. Я. Буряк, С. М. Синчук та ін. / за ред. П. Д. Пилипенка. — 
3-тє вид., перероб. і доповн. — К. : Ін Юре, 2010. — С. 190.
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Підсумовуючи, можна сказати, що термін «непрацездатність» 

у правовому аспекті є більш широким поняттям, ніж у медично-

му, при цьому медичний аспект в окремих випадках є структур-

ним елементом правового значення непрацездатності поряд із 

соціальним аспектом. Таким чином, правовий аспект непрацез-

датності охоплює усіх осіб, які мають право на пенсійне забез-

печення.

Відповідно до вищевикладеного аналізу непрацездатність 

можна класифікувати, виокремивши три види: 1) непрацездат-

ність за віком (особи, які досягли пенсійного віку, неповнолітні); 

2) непрацездатність за станом здоров’я (тимчасова, стійка непра-

цездатність, інвалідність); 3) непрацездатність за іншими причи-

нами соціального характеру (повнолітні діти-студенти до 23 років 

тощо). Із законодавчого поняття пенсії видно, що саме такий 

критерій, як непрацездатність у правовому аспекті, і був покладе-

ний в основу розподілу пенсій на види, що дало можливість більш 

повно відобразити її зміст.

Отже, найбільш поширеним і головним видом пенсії є пенсія 

за віком. Пенсії за віком є способом реалізації особою конститу-

ційного права на матеріальне забезпечення після досягнення 

визначеного у законодавстві пенсійного віку. 

Базовими ознаками, елементами юридичного складу цього 

виду пенсійних відносин є пенсійний вік та соціально-страховий 

стаж. Саме завдяки пенсійному віку ця пенсія виділяється в окре-

мий вид. Вік, як зазначає Б. І. Сташків, це тривалість життя люди-

ни, що поділяється на певні відрізки (періоди) її формування та 

розвитку. Розрізняють: 1) біологічний вік (вік, що визначається 

залежно від стану обмінних, структурних, функціональних, регу-

лярних особливостей і пристосованих можливостей організму); 

2) фізіологічний вік (вік людини, що виражається в поняттях фізі-

ологічного розвитку); 3) хронологічний вік (час, що минув від 

народження); 4) розумовий вік (рівень розумового розвитку, який 

визначається за допомогою тестування інтелекту); 5) освітній вік 

(рівень розвитку навчальних умінь, який визначається стандарти-

зованими тестами)1.

1 Сташків Б. І. Юридичні факти в праві соціального забезпечення : монографія. — 
Чернігів, 2008. — С. 83. 

До 1 жовтня 2011 р. в Україні пенсійний вік був встановлений 

на рівні 60 років для чоловіків і 55 років для жінок. Пенсійний вік 

не переглядався з 1928 р., тобто проіснував більше 83 років, тоді 

як країни Західної Європи поступово його піднімали. Таким 

чином, Україна разом із Білоруссю, Росією та Узбекистаном мали 

найнижчий пенсійний вік серед країн — учасниць СНД, не кажу-

чи вже про країни Європейського Союзу. Так, в Азербайджані, 

Молдові, Туркменістані пенсійний вік становить 62 роки для 

чоловіків та 57 років для жінок. У Вірменії з 2003 р. пенсійний вік 

досяг 63 років для обох статей. У Казахстані та Киргизстані пен-

сійний вік становить 63 роки для чоловіків та 58 років для жінок. 

Це при тому, що середня тривалість життя у країнах СНД залиша-

ється невисокою. Так, тільки у Вірменії та Азербайджані вона 

перевищує 70 років, у Білорусі — 68,5 років, Казахстані — 66 років, 

Киргизстані, Молдові, Таджикистані — 68 років, Туркменістані — 

67 років, Узбекистані — 67 років, Узбекистані — 70 років, у Росії 

середня тривалість життя чоловіків — 58 років1. В Україні ситуа-

ція відповідно до офіційної статистики є такою: середній вік 

життя українських чоловіків — 62 роки. Однак середня очікувана 

тривалість життя чоловіків, які досягли 60-річного віку, становить 

74,5 роки. При цьому частка осіб понад 60 років у 2010 р. станови-

ла 20,9 %, що є одним із найвищих показників у світі2.

Для порівняння: середня тривалість життя українських жінок — 

74 роки. Середня очікувана тривалість життя жінок, які досягли 

55-річного віку, — 79 років. Отже, середньостатистична україн-

ська пенсіонерка має шанс отримувати пенсію протягом 24 ро ків — 

період, рекордний серед усіх розвинутих країн світу3. Директор 

Міжнародного фонду Блейзера (The Bleyzer Foundation) О. Устенко 

не погоджується, що середньою тривалістю життя чоловіків в 

Україні варто вважати 62 роки: мовляв, якщо не враховувати 

дитячу смертність, то ми вийдемо на середній віковий показник у 

1 Мачульская Е. Е. Право социального обеспечения : учебник / Е. Е. Мачульская. — 
2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2011. — С. 192.

2 Болотіна Н. Б. Право людини на соціальній захист в Україні / Н. Б. Болотіна. — К. : 
Знання, 2010. — С. 56.

3 Федоренко А. Сім міфів пенсійної реформи // Електронний журнал «News finance ua» від 
24 березня 2011 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://news.finance.ua/
ua/~/2/0/all/2011/03/24/232392.
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74 роки1. Тоді як у Європі середня тривалість життя — 79 років. 

Так, у Німеччині та Великобританії (пенсійний вік 67 років) три-

валість 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 зі збільшенням до 

67 років) тривалість життя 80 років, тобто у середньому європейці 

на пенсії перебувають 12–13 років2. 

З 1 жовтня 2011 р. набрав чинності Закон України «Про заходи 

щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної сис-

теми» від 8 липня 2011 р. № 36683, яким було внесено зміни до 

22 чинних законів, що в тій чи іншій мірі регулюють пенсійні від-

носини в Україні. Так, були внесені зміни до ст. 26 Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 

9 липня 2003 р. № 10584, що визначала пенсійний вік. Таким 

чином, особи мають право на призначення пенсії за віком після 

досягнення 60 років та за наявності страхового стажу не менше 

15 років. До досягнення віку, встановленого абзацом першим цієї 

статті, право на пенсію за віком мають жінки 1961 р. народження 

і старші після досягнення ними такого віку: 55 років — ті, які 

народилися до 30 вересня 1956 р. включно; 55 років 6 місяців — ті, 

які народилися з 1 жовтня 1956 р. по 31 березня 1957 р.; 56 років — 

ті, які народилися з 1 квітня 1957 р. по 30 вересня 1957 р.; 56 років 

6 місяців — ті, які народилися з 1 жовтня 1957 р. по 31 березня 

1958 р.; 57 років — ті, які народилися з 1 квітня 1958 р. по 30 верес-

ня 1958 р.; 57 років 6 місяців — ті, які народилися з 1 жовтня 

1958 р. по 31 березня 1959 р.; 58 років — ті, які народилися з 

1 квітня 1959 р. по 30 вересня 1959 р.; 58 років 6 місяців — ті, які 

1 Катриченко Т. Пенсійна реформа під диктовку? // Електронна версія журналу «Главред» 
від 15 грудня 2010 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://glavred.info/
archive/2010/12/15/112825-5.html.

2 Тимчук Д. «Самая гуманная в Европе»: миф о пенсионной реформе // Електронний жур-
нал «Флот 2017» від 18 липня 2011 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
www.flot2017.com/item/editorial/40202.

3 Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної 
системи» від 8 липня 2011 р. № 3668 // Офіційний вісник України. — № 71. — 2011. — 
23 верес.

4 Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 
2003 р. № 1058 [Елетронний ресурс] — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/
laws/main.cgi?nreg=1058-15&p=1318515516057464.

народилися з 1 жовтня 1959 р. по 31 березня 1960 р.; 59 років — ті, 

які народилися з 1 квітня 1960 р. по 30 вересня 1960 р.; 59 років 

6 місяців — ті, які народилися з 1 жовтня 1960 р. по 31 березня 

1961 р.; 60 років — ті, які народилися з 1 квітня 1961 р. по 31 груд-

ня 1961 р. 

Таким чином, законодавець передусім підняв пенсійний вік 

жінкам і зрівняв його з пенсійним віком чоловіків, що є загально-

європейською тенденцією. Крім цього, пенсійна реформа перед-

бачає підняття пенсійного віку для окремих категорій працівни-

ків, таких як: науковці та науково-педагогічні працівники, судді, 

дипломатичні службовці та інші, про що йтиметься у наступних 

підрозділах. 

Проведення пенсійної реформи вже давно назріло, і питання 

демографічної кризи хоча й не єдине, але одне з головних. Так, як 

зазначалося у Пояснювальній записці до проекту Закону України 

«Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування 

пен  сійної системи», основними проблемами, що зумовлюють 

необхідність проведення пенсійної реформи, є:

— демографічна: в Україні 13,7 млн пенсіонерів. Зараз на 

98 пенсіонерів припадає 100 осіб, що сплачують єдиний соціаль-

ний внесок (2011 р.);

— відсутність належної диференціації пенсій залежно від тру-

дового стажу та страхових внесків. На сьогодні 1,5 млн пенсіоне-

рів отримують пенсії в межах одного прожиткового мінімуму, а в 

межах двох прожиткових мінімумів — 10,1 млн пенсіонерів; 

— те, що продовжують працювати після досягнення пенсійно-

го віку (до 1 жовтня 2011 р.) 1,3 млн осіб1; 

— значний розрив між розмірами пенсій жінок і чоловіків. 

Середній розмір пенсії за віком у жінок становить в середньому 

993,09 грн, у чоловіків — 1441,93 грн;

— незбалансований бюджет Пенсійного фонду України. 

У 2010 р. з державного бюджету на покриття дефіциту бюджету 

Пенсійного фонду України виділено майже 34,4 млрд грн. У 2011 р. 

уряду вдалося зменшити дефіцит бюджету Пенсійного фонду 

України й очікується, що він складе 17,8 млрд грн, або 8,7 % 

1 Болотіна Н. Б. Право людини на соціальній захист в Україні / Н. Б. Болотіна. — К. : 
Знання, 2010. — С. 57.
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за гальних видатків бюджету Пенсійного фонду України. Про-

гнозований у 2011 р. дефіцит бюджету Пенсійного фонду обсягом 

17,8 млрд грн покривається за рахунок коштів Державного бюдже-

ту України. Реалізація проекту акта дозволить зменшити дефіцит 

бюджету Пенсійного фонду в 2011 р. на 211,6 млн грн. 

Як зазначає дослідник пенсійних систем світу Е. Вайтхауз 

(E. Whitehouse)1, у більшості країн Організації економічної співп-

раці і розвитку з високим доходом загальноприйнятим віком 

закінчення трудової діяльності є 65 років. Найвищий пенсійний 

вік визначено в Ісландії, Норвегії, США, Німеччині, який стано-

вить 67 років для обох статей, а у Великій Британії у 2046 р. ця 

позначка сягне 68 років. У Японії, Фінляндії, Португалії, Новій 

Зеландії, Іспанії, Ірландії, Бельгії, Австралії, Чехії пенсійний вік 

для обох статей складає 65 років. Країною, де пенсійний вік для 

обох статей становить 62 роки, є тільки Франція. В інших країнах 

пенсійний вік коливається від 60 до 65 років для обох статей. Так, 

для прикладу, упродовж 2004–2017 рр. в Австрії пенсійний вік 

буде поступово (на 1 місяць за один квартал) підвищено до 

65 років для чоловіків та 60 років для жінок2. Результатом пенсій-

ної реформи в Австрії буде те, що усім працюючим особам після 

досягнення пенсійного віку та за наявності 45-річного страхового 

стажу гарантуватиметься пенсія у розмірі 80 % середньої заробіт-

ної плати 3. Таким чином, можна зробити висновок, що світові 

тен денції щодо пенсійного віку є такими: по-перше, нівелюється 

гендерний фактор під час встановлення пенсійного віку; по-друге, 

пенсійний вік буде тільки збільшуватися до 65 років для обох ста-

тей. 

Цікавим є досвід Єгипту та Ісламської Республіки Іран, де пен-

сії можна отримувати в будь-якому віці за умови, що пенсійні 

внески відраховувалися упродовж 20 і 30 років відповідно. Хоча 

зазвичай пенсійний вік становить 60 років (крім Джибуті та Лівії), 

1 Уайтхауз Э. Пенсионная панорама. Пенсионные системы 53 стран / пер. с англ. — М. : 
«Весь мир». — 2008. — С. 26.

2 Огляд діяльності системи соціального захисту в Австрії (за матеріалами Федерального 
Міністерства соціальних справ та захисту споживачів Австрії) / наук. ред. С. В. Мель-
ника. — Луганськ : ДУ НДІ СТВ. — 2010. — С. 22.

3 Огляд діяльності системи соціального захисту в Австрії (за матеріалами Федерального 
Міністерства соціальних справ та захисту споживачів Австрії) / наук. ред. 
С. В. Мельника. — Луганськ : ДУ НДІ СТВ. — 2010. — С. 20.

раннє закінчення трудової діяльності і вихід на пенсію для осіб, 

які відпрацювали повний трудовий стаж, можливий у середньому 

в 50 років1. Це є своєрідним аналогом пенсії за вислугу років. 

Слід зазначити, що відповідно до Конвенції МОП № 102 «Про 

мінімальні норми соціального забезпечення» (1952 р.) (Україною 

не ратифікована) нормальним пенсійним віком вважається одна-

ковий для чоловіків та жінок вік — 65 років. Національним зако-

нодавством може встановлюватися і більш високий вік з ураху-

ванням середньої тривалості життя й економічного становища 

країни2.

Схожі положення містяться і в ч. 5 «Пенсія за віком» 

Європейського кодексу соціального забезпечення (переглянутий) 

(ETS № 139) (від 6 листопада 1990 р., Рим)3. Так, у ст. 26 йдеться 

про те, що обставиною, за якої надається пенсія, є період життя 

після досягнення визначеного віку. Вік не повинен перевищувати 

65 років, якщо відповідним демографічним, економічним та соці-

альним критерієм не буде обґрунтовано вищий пенсійний вік. 

Цікаво, що у Європейському кодексі соціального забезпечення у 

редакції 1964 р.4 ця норма була сформульована більш детально і 

визначала критерії, за яких можливе підняття пенсійного віку. Так, 

у ст. 26 зазначалося, що визначений вік не перевищує 65 років або 

такого більш похилого віку, коли кількість мешканців, які досягли 

цього віку, становить не менше 10 % кількості мешканців, які не 

досягли цього віку, але які є старшими за 15 років. На нашу думку, 

такий підхід є слушним і може бути об’єктивним показником під 

час розгляду питання про підвищення пенсійного віку. 

В Україні запроваджено механізм заохочення працівників 

виходити на пенсію пізніше. Він спрямований на мотивацію пра-

1 Уайтхауз Э. Пенсионная панорама. Пенсионные системы 53 стран / пер. с англ. — М. : 
«Весь мир». — 2008. — С. 26.

2 Конвенції МОП № 102 «Про мінімальні норми соціального забезпечення» (1952 р.) 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://base.safework.ru/safework?d&nd=33302
187&prevDoc=33302187&spack=110listid%3 D010000 000100%26listpos%3D89%26lsz%3
D168%26nd%3D808000004%26nh%3D0%26start%3D80%26.

3 Європейський кодекс соціального забезпечення (переглянутий) у редакції від 6 листопада 
1990 р. Рим (ETS № 139). Акти європейського права із соціальних питань / заг. ред. 
В. М. Литвина. — К. : Парламентське вид-во, 2005. — С. 273. 

4 Європейський кодекс соціального забезпечення у редакції від 16 квітня 1964 р. Страсбург 
(ETS № 48). Акти європейського права із соціальних питань / заг. ред. В. М. Литвина. — 
К. : Парламентське вид-во, 2005. — С. 55.
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цівника продовжувати трудові відносини після досягнення пен-

сійного віку. Так, відповідно до ст. 29 Закону України «Про загаль-

нообов’язкове державне пенсійне страхування» особі, яка набула 

право на пенсію за віком, але після досягнення пенсійного віку 

виявила бажання працювати й одержувати пенсію з більш пізньо-

го віку, пенсія за віком призначається з урахуванням страхового 

стажу на день звернення за призначенням пенсії з підвищенням 

розміру пенсії за віком на такий відсоток: на 0,5 % — за кожний 

повний місяць страхового стажу після досягнення пенсійного 

віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк до 60 місяців; 

на 0,75 % — за кожний повний місяць страхового стажу після 

досягнення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію 

на строк понад 60 місяців.

Іншим юридичним фактом, що є невід’ємною частиною пенсії 

за віком і який не було висвітлено, є страховий стаж. Суспільство 

не може нормально функціонувати за умови, коли кожен його 

член не буде займатися суспільно корисною діяльністю, серцеви-

ну якої складає трудова діяльність як основа життєдіяльності 

людини. Завдяки цілеспрямованій праці створюються матеріаль-

ні і духовні цінності1. Тривалість такої діяльності називається 

стажем. Термін «стаж» походить від лат. stagium — тимчасове пере-

бування. Стаж — це конкретний різновид строку у праві соціаль-

ного забезпечення. Визначення останнього вдало дає Б. І. Сташків. 

Так, строк у праві соціального забезпечення — це зафіксована 

імперативним або диспозитивним способом у нормативно-пра-

вовому акті чи договорі у числовій формі модель періоду (відрізку, 

моменту) часу, з початком, перебігом чи закінченням якого 

пов’язана певна дія чи подія, що слугує підставою виникнення, 

зміни або припинення правовідносин у сфері соціального забез-

печення2. 

Питання стажу та його класифікація у різні періоди розвитку 

соціально-трудового законодавства та наукових досліджень були 

і є актуальним. О. Є. Мачульська вказує, що стаж — це юридич-

1 Сташків Б. І. Юридичні факти в праві соціального забезпечення : монографія. — 
Чернігів, 2008. — С. 95–96.

2 Сташків Б. І. Строки у праві соціального забезпечення : навчальне видання / 
Б. І. Сташків. — Чернігів : Чернігів. держ. ін.-т пр., соц. тех. та праці, 2010. — С. 10. 

ний факт у складному складі, що породжує виникнення або 

зміни правовідносин у зв’язку з призначенням і виплатою всіх 

видів трудових пенсій, допомоги по тимчасовій втраті працез-

датності, а також деяких інших правовідносин у соціальному 

забезпеченні1. М. Л. Захаров і Е. Г. Тучкова стаж визначають як 

сумарну тривалість трудової, іншої суспільно корисної діяльнос-

ті та інших, зазначених у законодавстві періодів, з якими 

пов’язане настання визначених правових наслідків у соціально-

му забезпеченні2. Я. І. Безугла3 вказує на те, що трудовий стаж — 

це трудова діяльність громадян, які перебувають у трудових від-

носинах із підприємствами, установами, організаціями (та інша 

діяльність, що прирівнюється до трудової законом), із триваліс-

тю якої держава пов’язує певні правові наслідки. Дослідник 

трудового стажу в Україні в контексті трудового права 

В. М. Андріїв4 визначає трудовий стаж як певну тривалість робо-

ти працівника за трудовим договором чи на основі членства та 

іншу діяльність, визнану законом, що породжує відповідні юри-

дичні наслідки. С. М. Синчук (Сивак)5 наголошує на тому, що 

основним юридичним фактом, що визначає право особи на пен-

сію, є страховий стаж, тобто період, протягом якого громадянин 

підлягає обов’язковому пенсійному страхуванню за рахунок 

сплати страхових внесків самих громадян, їхніх роботодавців 

або бюджету. І. В. Оклей вважає, що страховий стаж — це юри-

дичний факт, який знаходить своє виявлення з моменту зараху-

вання першого страхового внеску на персоніфікований пенсій-

ний рахунок застрахованої особи6.

1 Мачульская Е. Е. Право социального обеспечения : учебник / Е. Е. Мачульская. — 
2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2011. — С. 162.

2 Право социального обеспечения России / М. Л. Захаров, Э. Г. Тучкова. — М. : Изд-во Бек, 
2001. — С. 167

3 Безуглая Я. И. Трудовой стаж и его юридическое значение в стимулировании 
эффективности и качества труда : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / 
Я. И. Безуглая . — Х., 1978. — С. 3.

4 Андріїв В. М. Трудовий стаж за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук : 12.00.05 / В. М. Андріїв. — К., 1997. — С. 5–6.

5 Сивак (Синчук) С. Конституційні гарантії права на пенсійне забезпечення і пенсійна 
реформа // Право України. — 1997. — № 12. — С. 72.

6 Оклей І. В. Страховий стаж як юридичний факт пенсійних правовідносин // Трудове 
право України в контексті європейської інтеграції : матеріали науково-практичної 
конференції (25–27 травня 2006 р.). — Х., 2006. — С. 486.
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Н. П. Коробенко1 під страховим стажем розуміє сумарну три-

валість періодів трудової або іншої суспільно корисної діяльності, 

передбаченої законодавством, протягом яких особа підлягала 

загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню і за 

які сплачено страхові внески у сумі, не меншій від мінімального 

страхового внеску. О. Л. Кучма2 визначає страховий стаж як пері-

од, протягом 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. 

Вперше термін «страховий стаж» було закріплено у Концепції 

соціального забезпечення населення України, схваленій постано-

вою Верховної Ради України від 21 грудня 1993 р. № 37583. Після 

схвалення цієї Концепції страховий стаж замінив собою термін 

«трудовий стаж», оскільки соціально-забезпечувальне законодав-

ство переорієнтувалося з соціально-аліментних засад, де підста-

вою отримання пенсії була кількість відпрацьованих років, на 

соціально-страхові, коли тривалість і розмір зроблених соціально-

страхових внесків є юридичним фактом у юридичному складі 

правовідношення пенсії за віком і суттєво впливає на розмір 

останньої. Вагоме значення стажу підтверджується також тим, що 

у Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» від 9 липня 2003 р. № 1058 для нього відведено окре-

мий Розділ ІІ «Страховий стаж у солідарній системі».

Таким чином, пенсійний вік і страховий стаж є двома юридич-

ними фактами, без яких призначення пенсії за віком неможливе. 

Згідно зі ст. 26 вказаного Закону мінімальний страховий стаж, який 

необхідний для призначення пенсії за віком, складає 15 років. 

Загалом погоджуємося із викладеними визначеннями страхо-

вого стажу, але вважаємо, що термін страховий стаж не достатньо 

1 Коробенко Н. П. Пенсійне забезпечення по інвалідності в солідарній пенсійній системі 
України : монографія / Коробенко Н. П. — К. : Вид-во Акад. праці і соц. відносин 
Федер. проф. спілок України, 2011. — С. 147.

2 Кучма О. Л. Страховий стаж як категорія трудового права і права соціального забезпечен-
ня України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / О. Л. Кучма. — К., 2011. — 
С. 8.

3 Постанова Верховної Ради України «Про проект Концепції соціального забезпечення 
населення України» від 21 грудня 1993 р. № 3758 [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3758-12. 

чітко характеризує правову природу стажу в праві соціального 

забезпечення загалом та пенсійному забезпеченні зокрема. Так, 

слово «страховий» є економічною категорією, а правове регулю-

вання страхування здійснюється, як правило, цивільно-правовими 

механізмами. Слово стаж в юридичній науці зародилося в трудо-

вому праві і тільки згодом почало застосовуватися у праві соціаль-

ного забезпечення як невід’ємний елемент трудової діяльності 

людини. Враховуючи вищевикладене, пропонуємо використову-

вати термін «соціально-страховий стаж», який у більшій мірі 

характеризує свою функцію у праві загалом та у праві соціального 

забезпечення зокрема. 

До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з 

якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності або у зв’язку із 

втратою годувальника, крім наявного страхового стажу, зарахову-

ється також на загальних підставах відповідно період із дня вста-

новлення інвалідності до досягнення застрахованою особою віку 

та період із дня смерті годувальника до дати, коли годувальник 

досяг би віку. 

Період, протягом якого особа, яка підлягала загально обо-

в’язковому державному соціальному страхуванню на випадок 

безробіття, отримувала допомогу по безробіттю (крім одноразової 

її виплати для організації безробітним підприємницької діяльнос-

ті) та матеріальну допомогу у період професійної підготовки, 

пере підготовки або підвищення кваліфікації, включається до 

страхового стажу. Час перебування на інвалідності у зв’язку з 

не щасним випадком на виробництві або професійним захворю-

ванням зараховується до страхового стажу для призначення пенсії 

за віком, а також до страхового стажу роботи зі шкідливими умо-

вами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і 

у пільгових розмірах. 

Страховий стаж обчислюється територіальними органами 

Пенсійного фонду за даними, що містяться в системі персоніфі-

кованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоні-

фікованого обліку — на підставі документів та в порядку, визна-

ченому законодавством, що діяло раніше. Страховий стаж обчис-

люється в місяцях. Неповний місяць роботи, якщо застрахована 

особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному 
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страхуванню або брала добровільну участь у системі загаль-

нообов’язкового державного пенсійного страхування, зарахову-

ється до страхового стажу як повний місяць за умови, що сума 

сплачених за цей місяць страхових внесків є не меншою, ніж міні-

мальний страховий внесок. Якщо сума сплачених за відповідний 

місяць страхових внесків є меншою, ніж мінімальний страховий 

внесок, цей період зараховується до страхового стажу як повний 

місяць за умови здійснення в порядку, визначеному Правлінням 

Пенсійного фонду, відповідної доплати до суми страхових внесків 

таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний 

місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок. 

У разі якщо зазначену доплату не було здійснено, до страхового 

стажу зараховується період, визначений за кожний місяць сплати 

страхових внесків за формулою: 

ТП = Св : В, 

де: ТП — тривалість періоду, що зараховується до страхового 

стажу та визначається в місяцях;

Св — сума фактично сплачених страхових внесків за відповід-

ний місяць;

В — мінімальний страховий внесок за відповідний місяць.

Періоди роботи після призначення пенсії зараховуються до 

страхового стажу на загальних підставах. 

Страховий стаж враховується в одинарному розмірі, крім 

випадків, передбачених Законом від 9 липня 2003 р. № 1058.

За кожний повний рік стажу роботи на підземних роботах, на 

роботах з особливо шкідливими й особливо важкими умовами 

праці за списком № 11 виробництв, робіт, професій, посад і 

по казників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, зайня-

тість на яких давала та дає право на пенсію на пільгових умовах, 

до страхового стажу додатково зараховується по одному року. 

1 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження списку виробництв, робіт, 
професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на піль-
гових умовах» від 16 січня 2003 р. № 36 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=36-2003-%EF.

Періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися 

до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності 

Законом від 9 липня 2003 р. № 1058, зараховуються до страхового 

стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що 

діяло раніше, крім випадків, передбачених Законом від 9 липня 

2003 р. № 1058. 

Крім аналізу двох юридичних фактів, які виокремлюють пен-

сію за віком від інших видів пенсії, на нашу думку, загальної 

характеристики потребує питання розміру, призначення та пере-

рахунку пенсії за віком. 

Згідно зі ст. 27 Закону від 9 липня 2003 р. № 1058 розмір пенсії 

за віком визначається за формулою: 

П = Зп х Кс,

де: П — розмір пенсії, у гривнях; Зп — заробітна плата (дохід) 

застрахованої особи, з якої обчислюється пенсія, у гривнях; 

Кс — коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визна-

чений у порядку, про який йшлося вище.

За бажанням застрахованої особи частина розміру пенсії за 

віком за період страхового стажу, набутого до дня набрання чин-

ності Закону від 9 липня 2003 р. № 1058, може бути визначена 

відповідно до раніше чинного законодавства, а частина розміру 

пенсії за період страхового стажу, набутого після набрання чин-

ності Закону від 9 липня 2003 р. № 1058, — відповідно до цього 

Закону. 

При цьому частина розміру пенсії за віком, обчислена за рані-

ше чинним законодавством, не може перевищувати максималь-

них розмірів пенсій, визначених законом для відповідних катего-

рій пенсіонерів, та не може бути нижчою, ніж розмір трудової 

пенсії за віком з урахуванням цільової грошової допомоги на про-

життя, що діяла на день набрання чинності Закону від 9 липня 

2003 р. № 1058.

Розмір пенсії за віком, обчислений за раніше чинним законо-

давством, підвищується з дня набрання чинності Закону від 

9 липня 2003 р. № 1058 до дня її призначення.
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2.1.Теоретико-практичні проблеми пенсійного забезпечення за вікомРозділ 2. Пенсійне забезпечення в солідарній системі загальнообов’язкового…

Цікавим законодавчим нововведенням є встановлення макси-

мального розміру пенсії за віком. Так, максимальний розмір пен-

сії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільо-

вої грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, 

індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодав-

ством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які 

мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищу-

вати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які 

втратили працездатність.

Для всебічного дослідження пенсії за віком доречно навести 

досвід обчислення розміру пенсії у Франції1. Для обчислення 

пенсії за віком у Франції застосовується така формула:

P = SAMB х T х D/165, 

де: P (pension de retraite) — розмір пенсії за віком; 

SAMB (salaire annuel moyen brut) — середня заробітна плата за 

25 років;

T (taux) — відсоток заробітку працівника, що дорівнює 50 %; 

D (durée de contisation) — тривалість страхового стажу в загаль-

ному пенсійному режимі (аналог солідарної системи), що співвід-

носиться з повним необхідним стажем (165 кварталів).

Окремо слід зазначити, згідно зі ст. L. 351-3 Кодексу соціаль-

ного забезпечення Франції передбачено, що до періодів, які 

включаються до страхового стажу, належать: передусім періоди, 

коли проводилися відповідні страхові внески до спеціальних 

фондів в обов’язковому та добровільному порядку; періоди трудо-

вої діяльності; періоди отримання допомоги у зв’язку з хворобою; 

період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами; періоди виму-

шеного безробіття без отримання допомоги; періоди утримання 

під вартою за умови, що вони не включаються в строк покарання 

тощо. Цікаво, що відповідно до ст. L. 351-14 Кодексу жінці, яка 

виховує одну дитину або кілька дітей і застрахована в загальному 

пенсійному режимі, тривалість страхового стажу збільшується на 

1 Истомина Е. А. — Там само. — С. 76–77.

два роки за кожну дитину. Чоловікам, які застраховані в загально-

му пенсійному режимі і які використали відпустку для догляду за 

дитиною по досягненню нею 3-річного віку без збереження тру-

дового контракту, відповідно до ст. L. 351-5 Кодексу час відпустки 

зараховується до страхового стажу. 

Як видно із вищевикладеного, французька модель враховує не 

тільки заробітну плату та коефіцієнт страхового стажу, але й інші 

показники, наявність яких дозволяє чіткіше обчислювати пенсію. 

Цікавим також є те, що страховий стаж обчислюється квартала-

ми. 

Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсій-

не страхування» від 9 липня 2003 р. № 1058 визначено також роз-

мір мінімальної пенсії. Мінімальний розмір пенсії за віком за 

наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу 

встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які 

втратили працездатність, визначеного законом. У разі виплати 

застрахованій особі довічної пенсії, передбаченої вказаним 

Законом, мінімальний розмір пенсії за віком у солідарній системі 

зменшується на розмір зазначеної пенсії. 

За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чолові-

кам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 % розміру 

пенсії, але не більш як на 1 % мінімального розміру пенсії за 

віком. 

Мінімальний розмір пенсії особам, на яких поширюється дія 

Закону України «Про підвищення престижності шахтарської 

праці»1, та працівникам, зайнятим повний робочий день під 

землею обслуговуванням зазначених осіб, які відпрацювали на 

підземних роботах не менш як 15 років для чоловіків та 7,5 років 

для жінок за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і 

показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, вста-

новлюється незалежно від місця останньої роботи у розмірі 80 % 

середньої заробітної плати шахтаря, але не менш як три розміри 

прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили 

працездатність. 

1 Закон України «Про підвищення престижності шахтарської праці» від 2 вересня 2010 р. 
№ 345 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
main.cgi?nreg=345-17.
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За наявності страхового стажу меншої тривалості пенсія за 

віком встановлюється в розмірі, пропорційному наявному стра-

ховому стажу, на підставі мінімального розміру пенсії за віком. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна дійти висновку, що пен-

сійне забезпечення за віком є головним видом пенсійного забез-

печення у солідарній системі, під яке підпадає переважна біль-

шість населення України. 

Дослідження такого юридичного факту, як стаж загалом та 

страховий стаж зокрема, показало, що єдино правильного 

рішення з цього питання немає. Однозначно можна сказати, 

що основою пенсійного забезпечення за віком є, звісно, пен-

сійний вік та страховий стаж. Сьогодні спостерігається тенден-

ція, що саме страховий стаж і забезпечує можливість отриман-

ня пенсії за віком. Як приклад, пенсія за вислугу років ґрунту-

ється саме на стажі роботи, хоча і має спільні риси з пенсією за 

віком. Схожий механізм можна застосовувати і до осіб, які 

отримують пенсію за віком у солідарній системі. Переконані, 

що пенсійний вік є тільки соціальним ризиком, за якого в 

особи виникає право на пенсію за віком, але право на достой-

ну, високу пенсію отримують особи, які мають великий страхо-

вий стаж. У питанні страхового стажу у пенсійному законодав-

стві ще не поставлено крапку. На нашу думку, із розвитком 

солідарної системи України можна буде спостерігати тенден-

цію, за якої питання саме страхового стажу будуть набувати 

більшої значущості та актуальності.

2.2. Удосконалення правового регулювання 
пенсійного забезпечення по інвалідності 
в солідарній пенсійній системі України

Серед видів пенсійного забезпечення, що передбачені націо-

нальною пенсійною системою, одне із важливих місць посідає 

пенсійне забезпечення по інвалідності. Саме через цей вид забез-

печення особа з інвалідністю отримує можливість реалізувати 

своє конституційне право на гідний рівень життя. Проте сучасна 

система пенсійного забезпечення дає підстави вказати на низку 

проблем, що призводять до виникнення соціальної нерівності та 

незахищеності таких осіб. Особливо це проявляється у відноси-

нах з приводу пенсійного забезпечення по інвалідності в солідар-

ній пенсійній системі України.

Передусім слід зазначити, що хоча Закон України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» і містить 

визначення поняття «пенсія», проте офіційне формулювання 

такої дефініції, як «пенсія по інвалідності в солідарній пенсійній 

системі» або ж «пенсія по інвалідності внаслідок загального 

захворювання», у законодавстві відсутнє. Ті загальні визначення 

пенсії по інвалідності, що існують на сьогодні у науковій літерату-

рі (наприклад, у працях В. С. Андрєєва1, Б. С. Стичинського2, 

О. Є. Мачульської3. І. М. Сироти4, М. Д. Бойка5, О. М. Ярошенка6) 

не можуть бути застосовані до пенсії по інвалідності внаслідок 

загального захворювання, оскільки вони передбачають призна-

чення пенсії не лише у випадку настання інвалідності внаслідок 

загального захворювання чи невиробничої травми, а й у разі 

настання інвалідності, причиною якої є трудове каліцтво або про-

фесійне захворювання.

Право на пенсійне забезпечення по інвалідності внаслідок 

загального захворювання особа може реалізувати тільки за наяв-

ності у неї однієї із трьох груп інвалідності, причиною якої є 

загальне захворювання, наявності передбаченої законом трива-

лості страхового стажу та у разі звернення до місцевого управлін-

ня Пенсійного фонду України за призначенням цього виду пенсії. 

Лише після прийняття рішення місцевим управлінням Пенсійного 

фонду про призначення пенсії постають відносини матеріального 

характеру щодо пенсійного забезпечення по інвалідності внаслі-

док загального захворювання.

1 Андреев В. С. Социальное обеспечение в СССР (правовые вопросы) / В. С. Андреев. — 
М. : Юрид. лит-ра, 1971. — С. 158.

2 Стычинский Б. С. Проблемы совершенствования правового регулирования социаль-
ного обеспечения граждан: дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Б. С. Стычинский. — 
К., 1992. — С. 98.

3 Мачульская Е. Е. Право социального обеспечения / Е. Е. Мачульская. — М. : 
Международный центр финансово-экономического развития, 1997. — С. 109.

4 Сирота І. М. Право соціального забезпечення в Україні : підручник [для студ. ВНЗ, що 
навч. за фахом «Правознавство»] / І. М. Сирота ; Одеська національна юридична ака-
демія. — 7-ме вид., перероб. і доп. — Х. : Одіссей, 2007. — С. 213.

5 Бойко М. Д. Право пенсійного забезпечення в Україні : навч. посібн. / М. Д. Бойко. — 
2-ге вид., випр. і доп. — К. : Атіка, 2006. — С. 92.

6 Право соціального забезпечення в Україні : підручник / за заг. ред. М. І. Іншина, 
С. М. Прилипка, О. М. Ярошенка. — Х. : Видавництво «ФІНН», 2009. — С. 218.
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Встановлення факту інвалідності належить виключно до ком-

петенції медико-соціально експертної комісії (далі — МСЕК). 

Тільки в процесі проведення медико-соціальної експертизи, яка 

здійснюється відповідно до Положення про медико-соціальну 

експертизу і Положення про порядок, умови та критерії встанов-

лення інвалідності, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 3 грудня 2009 р. № 13171, та затвердженої наказом 

Міністерства охорони здоров’я України Інструкції про встанов-

лення груп інвалідності від 7 квітня 2004 р. № 1832 може визна-

чатися ступінь обмеження життєдіяльності особи, встановлюва-

тися група інвалідності, її причина та час настання.

Як зазначалося, під час встановлення інвалідності завжди 

визначається її причина. В Інструкції про встановлення груп інва-

лідності передбачена чимала кількість можливих причин інвалід-

ності. Серед них найбільш розповсюдженою є загальне захворю-

вання. Традиційно термін «загальне захворювання» як причина 

інвалідності використовується як уніфікуючий вислів узагальню-

ючого характеру, що позначає різні хвороби, анатомічні дефекти, 

поява яких у фізичної особи не пов’язана із виконанням трудових 

обов’язків, а також нещасні випадки невиробничого характеру. 

Однак за національним законодавством визначення причини 

настання інвалідності внаслідок хвороби, що має загальний 

характер, здійснюється за залишковим принципом. Тобто якщо 

захворювання не спричинене професійною хворобою, воно нале-

жить до загального. Наслідком такого підходу є, по-перше, наяв-

ність офіційного визначення поняття «професійне захворюван-

ня», що міститься у ч. 4 ст. 14 Закону України «Про загаль-

нообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання, які спри-

чинили втрату працездатності»3; по-друге, затвердження поста-

новою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 р. № 1662 

Переліку професійних захворювань4; по-третє, відсутність будь-

яких переліків хвороб, настання яких є підставою встановлення 

1 Офіційний вісник України. — 2009. — № 95. — Ст. 3265.
2 Офіційний вісник України. — 2004. — № 17. — Ст. 1235.
3 Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 46–47. — Ст. 403.
4 Офіційний вісник України. — 2000. — № 45. — Ст. 1940.

інвалідності внаслідок загального захворювання. Тому досить 

часто на практиці постають ситуації, коли особа, яка має захво-

рювання, що призводить до обмеження її життєдіяльності, визна-

ється МСЕК фактично здоровою. Більше того, відсутність чітко 

визначеного переліку хвороб сприяє виникненню зловживань із 

боку МСЕК. Для уникнення такої ситуації було б доцільним, щоб 

Міністерство охорони здоров’я розробило та затвердило перелік 

хвороб, які є підставою встановлення інвалідності внаслідок 

загального захворювання. Таким переліком доцільно було б допо-

внити Інструкцію про встановлення груп інвалідності від 7 квітня 

2004 р. Це б сприяло створенню більш прозорої процедури вста-

новлення конкретної групи інвалідності.

Важливе значення для пенсійного забезпечення по інвалідності 

має термін, на який встановлюється інвалідність. Відповідно до п. 

3 Інструкції про встановлення груп інвалідності інвалідам із нестій-

кими, зворотними морфологічними змінами та порушеннями 

функцій органів і систем організму група інвалідності встановлю-

ється на 1–3 роки. У разі зміни стану здоров’я і працездатності або 

у разі виявлення фактів зловживань чи помилок, допущених у вста-

новленні групи інвалідності, переогляд може здійснюватися і раніше 

вказаних строків. Без зазначення строку переогляду група інвалід-

ності встановлюється: 1) у разі анатомічних дефектів і прирівняних 

до них станів, стійких незворотних морфологічних змін та порушень 

функцій органів і систем організму, неефективності реабілітаційних 

заходів, неможливості відновлення соціальної адаптації, несприят-

ливого прогнозу динаміки працездатності з урахуванням реальних 

соціально-економічних обставин у районі проживання інваліда; 

2) чоловікам і жінкам, які досягли пенсійного віку; 3) інвалідам, у 

яких строк переогляду настає після досягнення пенсійного віку. При 

цьому в абзацах 2 і 3 п. 3 Інструкції для позначення правомочної 

особи використовується поняття «громадяни», хоча по тексту вико-

ристовуються інші терміни — «інвалід», «інваліди», «особи». На 

нашу думку, у п. 3 Інструкції доречнішим буде використання право-

вої категорії «особи», що дасть змогу уникнути невідповідності між 

собою окремих положень Інструкції.

Питання строків, на які встановлюється інвалідність, є над-

звичайно актуальним і болючим для осіб із інвалідністю, оскільки 
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вони через кожні 1–3 роки мають проходити досить важку як для 

людини, що має проблеми зі здоров’ям, процедуру переосвідчен-

ня і доводити лікарям, що стан їхнього здоров’я не поліпшився. 

Оскільки інвалідність виникає внаслідок стійкого розладу функ-

цій організму, видається, що поліпшити стан здоров’я, особливо 

зважаючи на рівень медицини в Україні та матеріальне становище 

більшості громадян, у термін 2–3 роки, а особливо за один рік, не 

завжди є можливим. Більш доцільним у цьому випадку було б 

запровадження термінів переогляду від 1 до 5 років та розроблен-

ня переліку, в якому б конкретно вказувалися залежно від склад-

ності захворювання терміни переогляду інвалідів.

Це, з одного боку, дозволило б чималій кількості осіб з інвалід-

ністю спокійно відновлювати стан здоров’я, не боячись пропус-

тити строк та не хвилюючись з приводу потреби зібрати необхідні 

документи, уникнути необхідності постійно перебувати у нерво-

вому напруженні та отримувати додаткові фізичні навантаження 

у чергах під кабінетами. З іншого боку, медичним закладам також 

не потрібно буде через кожен рік чи два проводити переогляди 

чималої кількості осіб і надавати їм направлення на медико-

соціальну експертизу, що займає у лікарів досить багато часу. 

Також у медичних закладах з’являться додатково вільні місця, 

оскільки із збільшенням періоду переогляду в особи зникне необ-

хідність досить частого перебування на стаціонарі у лікарні для 

отримання направлення. Третім аргументом є те, що держава 

витрачала б менші кошти на функціонування МСЕК, оскільки 

кількість осіб з інвалідністю хоча і залишилася б та сама, але 

збільшення періоду переогляду дало б змогу зменшити наванта-

ження на МСЕК — кількість звернень стала б меншою.

Для пенсійного забезпечення по інвалідності зміна термінів 

переогляду також матиме позитивні наслідки: пенсію по інвалід-

ності потрібно буде перераховувати або поновлювати не через 

кожні 1–3 роки, а через 1–5 років. Як наслідок, можливою є 

оптимізація роботи уповноважених органів Пенсійного фонду 

України: зменшиться кількість звернень осіб з інвалідністю, 

управління Пенсійного фонду не повинні будуть фактично через 

короткі проміжки часу знову розглядати документи, перерахову-

вати раніше призначені пенсії, приймати рішення про припинен-

ня виплат, а потім про їхнє поновлення тощо. Чимала ж кількість 

правомочних осіб перестане бути постійними відвідувачами упо-

вноважених органів Пенсійного фонду, що знову ж таки дасть 

змогу не погіршувати стану здоров’я та зменшить черги під кабі-

нетами.

Питанням, що також потребує більш чіткого врегулювання, є 

визначення випадків, коли інвалідність встановлюється без зазна-

чення терміну переогляду, тобто довічно. Вважаємо, що формулю-

вання, передбачене у ч. 3 п. 3 зазначеної Інструкції, а саме, що «група 

інвалідності без зазначення строку переогляду встановлюється… при 

стійких незворотних морфологічних змінах та порушеннях функцій 

органів і систем організму, неефективності реабілітаційних заходів, 

неможливості відновлення соціальної адаптації, несприятливому 

прогнозі динаміки працездатності з урахуванням реальних соціально-

економічних обставин у районі проживання інваліда», є надто 

загальним. Адже у вказаній Інструкції не зазначається, що слід розу-

міти під стійкими незворотними морфологічними змінами та пору-

шеннями функцій органів і систем організму. Це дає змогу одній 

МСЕК деякі хвороби вважати такими, що призвели до інвалідності, 

а інші не вважати такими, а іншій МСЕК — вчиняти навпаки. Тобто 

наявність у нормативно-правовому акті норми, що може по-різному 

тлумачитися, може призводити і, як засвідчує практика, призводить 

до численних порушень і зловживань з боку осіб, які працюють у 

МСЕК. Тому для виправлення такої ситуації Інструкцію про вста-

новлення груп інвалідності необхідно доповнити п. 5, в якому визна-

чити перелік хвороб, за наявності яких інвалідність встановлюється 

без зазначення строку переогляду.

Для виникнення права на пенсію по інвалідності внаслідок 

загального захворювання поряд із встановленням факту інвалід-

ності необхідний також факт наявності в особи визначеної зако-

ном тривалості страхового стажу.

Відповідно до ст. 32 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» тривалість страхового стажу для 

призначення пенсії по інвалідності внаслідок загального захво-

рювання диференціюється залежно від віку правомочної особи. 

Необхідно зазначити, що у зв’язку із прийняттям 8 липня 

2011 р. Закону України «Про заходи щодо законодавчого забез-
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печення реформування пенсійної системи» дещо змінилися вимо-

ги до тривалості страхового стажу, необхідного для призначення 

пенсії по інвалідності внаслідок загального захворювання.

Попередня редакція ч. 1 ст. 32 Закону України «Про за гально-

обов’язкове державне пенсійне страхування» містила норму, від-

повідно до якої особи, визнані інвалідами, мали право на пенсію 

по інвалідності за наявності такого страхового стажу на час 

настання інвалідності або на день звернення за пенсією: до досяг-

нення особою 23 років включно — 2 роки; від 24 років до досяг-

нення особою 26 років включно — 3 роки; від 27 років до досяг-

нення особою 31 року включно — 4 роки; для осіб 32 років і 

старших — 5 років. Такі вимоги викликали зауваження, оскільки 

особи з інвалідністю внаслідок загального захворювання віком до 

28 років досить часто на мали змоги набути необхідний стаж. Не 

маючи ж права на пенсію по інвалідності, вони позбавлялися 

належного соціального захисту.

З 1 жовтня 2011 р. законодавцем застосовано більш диференційо-

ваний підхід до страхового стажу, необхідного для призначення пен-

сії в солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійно-

го страхування. Так, особи, визнані інвалідами, мають право на 

пенсію по інвалідності, залежно від групи інвалідності, за наявності 

страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення 

за пенсією. Для інвалідів I групи передбачені такі вимоги:

– у разі встановлення інвалідності до досягнення особою 

25 років включно має бути 1 рік страхового стажу;

– від 26 років до досягнення особою 28 років включно — 

2 роки;

– від 29 років до досягнення особою 31 року включно — 

3 роки;

– від 32 років до досягнення особою 34 років включно — 

4 роки;

– від 35 років до досягнення особою 37 років включно — 

5 років;

– від 38 років до досягнення особою 40 років включно — 

6 років;

– від 41 року до досягнення особою 43 років включно — 

7 років;

– від 44 років до досягнення особою 48 років включно — 

8 років;

– від 49 років до досягнення особою 53 років включно — 

9 років;

– від 54 років до досягнення особою 59 років включно — 

10 років.

Для інвалідів II та III груп законодавство передбачає необхід-

ність набуття страхового стажу такої тривалості:

— до досягнення особою 23 років включно в неї повинен бути 

1 рік страхового стажу;

— від 24 років до досягнення особою 26 років включно — 

2 роки;

— від 27 років до досягнення особою 28 років включно — 

3 роки;

— від 29 років до досягнення особою 31 року включно — 

4 роки;

— від 32 років до досягнення особою 33 років включно — 

5 років;

— від 34 років до досягнення особою 35 років включно — 

6 років;

— від 36 років до досягнення особою 37 років включно — 

7 років;

— від 38 років до досягнення особою 39 років включно — 

8 років;

— від 40 років до досягнення особою 42 років включно — 

9 років;

— від 43 років до досягнення особою 45 років включно — 

10 років;

— від 46 років до досягнення особою 48 років включно — 

11 років;

— від 49 років до досягнення особою 51 року включно — 

12 років;

— від 52 років до досягнення особою 55 років включно — 

13 років;

— від 56 років до досягнення особою 59 років включно — 

14 років. 



156 157

2.2. Удосконалення правового регулювання пенсійного забезпечення…Розділ 2. Пенсійне забезпечення в солідарній системі загальнообов’язкового…

Єдиним винятком, коли не вимагається страховий стаж, є 

настання інвалідності внаслідок загального захворювання в пері-

од проходження строкової військової служби.

Вважаємо, що є цілком правильним застосування у пенсійно-

му забезпеченні по інвалідності внаслідок загального захворю-

вання або невиробничої травми диференційованого підходу до 

страхового стажу, що залежить від віку особи. Заслуговує на під-

тримку і позиція законодавця щодо розмежування вимог до стра-

хового стажу не тільки за віком особи з інвалідністю, а й залежно 

від конкретної групи інвалідності. Водночас виникає запитання: 

чому окремо не розмежовані вимоги до страхового стажу для осіб 

із ІІ групою інвалідності та осіб, яким встановлена ІІІ група інва-

лідності? Зважаючи на ті обмеження життєдіяльності, що наявні в 

осіб з інвалідністю ІІ групи порівняно із особами, які мають 

ІІІ групу інвалідності, цей поділ є доцільним з точки зору соціаль-

ної справедливості.

Необхідно також звернути увагу і на деякі інші важливі поло-

ження, що містяться в ст. 32 Закону України «Про загаль но-

обов’язкове державне пенсійне страхування». Порівняно з ч. 2 ст. 

25 Закону України «Про пенсійне забезпечення», відповідно до 

якої пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання 

призначалася за наявності стажу роботи на день встановлення 

інвалідності, норма Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» ставить умову, що страховий 

стаж для призначення вказаної пенсії може братися як на день 

встановлення інвалідності, так і на день звернення за пенсією. Це 

дає можливість особі, якій встановлено певну групу інвалідності і 

яка має відповідний стаж на момент настання інвалідності, звер-

татися за призначенням пенсії по інвалідності внаслідок загаль-

ного захворювання дещо пізніше.

Під час звернення за призначенням пенсії по інвалідності вна-

слідок загального захворювання також трапляються деякі правові 

проблеми, що пов’язані із недостатньо чітким врегулюванням 

окремих правових норм.

Відповідно до Порядку подання та оформлення документів для 

призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», 

затвердженого постановою Правління Пенсійного фонду України 

від 25 листопада 2005 р. № 22-11, (далі — Порядку) для призна-

чення пенсії по інвалідності внаслідок загального захворювання 

необхідно подати чітко визначений перелік документів. Серед 

них передусім письмову заяву, що є вираженням наміру одержува-

ти передбачену законом пенсію.

При цьому необхідно звернути увагу на невідповідність п. 1 та 

п. 2 Порядку подання та оформлення документів для призначен-

ня (перерахунку) пенсій Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування». Це виявляється у тому, що у під-

законному акті передбачена можливість подання заяви про при-

значення пенсії тільки для громадянина, а Закон оперує більш 

широким поняттям «особа». Більше того, у тексті самого Порядку 

використовується кілька різних правових категорій для позначен-

ня особи, яка має право звернутися за призначенням пенсії: «гро-

мадянин», «особа», «пенсіонер». Але у зв’язку із тим, що пенсійне 

законодавство України не пов’язує пенсійне забезпечення із 

належністю до громадянства України, для позначення правомоч-

ної особи пенсійних правовідносин доречніше застосовувати 

термін «особа», а не «громадянин». Тому у п. 1 та п. 2 Порядку 

подання та оформлення документів для призначення (перерахун-

ку) пенсій слово «громадянам» слід замінити на «особам». Такі 

зміни дадуть змогу уникнути у нормативно-правових актах колі-

зійних положень.

Перелік необхідних документів для призначення пенсії перед-

бачає також і документи про місце проживання (реєстрації) 

особи. На проблеми пенсійного забезпечення у разі відсутності у 

фізичної особи документа про реєстрацію слушно звертає увагу 

Т. В. Кравчук і пропонує для осіб, які проживають у будинках, що 

розташовані на земельних ділянках садових або дачних товариств 

і які мають право на пенсію, але не мають реєстрації, передбачити 

можливість подання заяви про призначення пенсії до територі-

ального пенсійного органу за фактичним місцем проживання2. 

1 Офіційний вісник України. — 2005. — № 52. — Ст. 3383.
2 Кравчук Т. В. Пенсійне забезпечення у разі втрати годувальника у солідарній пенсійній 

системі України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Т. В. Кравчук. — О., 2008. — 
С. 165–166.
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Але виникає логічне запитання: чому така норма стосується тіль-

ки цих осіб? Адже реалії вказують на те, що на сьогодні у зв’язку 

із різними життєвими обставинами реєстрації можуть не мати й 

інші особи, у яких виникло право на певний вид пенсії. Тому, зва-

жаючи на передбачену абзацом 1 ч. 1 ст. 47 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» норму, від-

повідно до якої пенсія в Україні виплачується за зазначеним у 

заяві місцем фактичного проживання пенсіонера, вважаємо, що 

Порядок подання та оформлення документів для призначення 

(перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» необхідно 

узгодити із вказаним законодавчим актом. Для цього у ч. 1 п. 1 

Порядку потрібно уточнити, що, у випадку відсутності в особи 

реєстрації, вона може подавати заяву і документи для призначен-

ня пенсії за місцем фактичного проживання, а положення під-

пункту «г» п. 7 Порядку доцільно сформулювати таким чином: 

«документи про місце реєстрації або місце фактичного проживан-

ня особи».

Розглянути заяву та всі необхідні документи і прийняти рішен-

ня про призначення пенсії по інвалідності внаслідок загального 

захворювання уповноважений орган Пенсійного фонду України 

зобов’язаний, як і стосовно інших видів пенсій, не пізніше 10 днів 

від дня надходження заяви з необхідними документами.

Пенсія по інвалідності в солідарній системі пенсійного страху-

вання призначається незалежно від того, припинена робота на 

час звернення за нею чи продовжується. Її розмір диференціюєть-

ся залежно від групи інвалідності та від пенсії за віком. Відповідно 

до ч. 1 ст. 33 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» інвалідам I групи пенсія по інвалідності 

призначається у розмірі 100 % пенсії за віком, інвалідам II групи — 

90 % пенсії за віком, інвалідам III групи — 50 % пенсії за віком.

Цілком погоджуючись із необхідністю застосування диферен-

ційованого підходу до визначення розміру зазначеної пенсії 

залежно від групи інвалідності, вважаємо, що не є виправданим 

обчислення пенсії по інвалідності як відсоткове відношення до 

пенсії за віком. Підтвердженням цієї думки можуть слугувати такі 

аргументи.

По-перше, українське пенсійне законодавство в частині забез-

печення інвалідів мінімальними пенсіями на рівні світових соці-

альних стандартів не відповідає універсальним міжнародно-

правовим актам. Так, ухвалена Міжнародною організацією праці 

28 червня 1952 р. Конвенція про мінімальні норми соціального 

забезпечення № 1021 містить вимогу про встановлення пенсії по 

інвалідності, не пов’язаної із трудовим каліцтвом, у розмірі не 

менше 40 % втраченого прибутку, а Конвенція про допомоги по 

інвалідності, по старості і у зв’язку з втратою годувальника № 128 

від 29 червня 1967 р.2 передбачає таку пенсію у розмірі 50 % втра-

ченого прибутку.

По-друге, спеціальні формули, які передбачені статтями 24, 25, 

27, 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пен-

сійне страхування», навіть для визначення розміру пенсії за віком 

є досить складними і громіздкими, а тому не завжди зрозумілими 

для осіб, у яких виникло право на пенсію. А у випадку із призна-

ченням пенсії по інвалідності додається ще і необхідність вираху-

вання відсотків залежно від групи інвалідності.

По-третє, в національному законодавстві міститься чимало 

прикладів обчислення розміру пенсії по інвалідності внаслідок 

загального захворювання без застосування складних формул, при 

цьому розмір такої пенсії прямо залежить від заробітної плати або 

грошового забезпечення та страхового стажу особи. Йдеться про 

призначення такої пенсії окремим категоріям осіб, зокрема дер-

жавним службовцям, службовцям Національного банку України, 

працівникам дипломатичної служби, працівникам державних 

спеціалізованих установ судових експертиз, посадовим особам 

митної служби України, військовослужбовцям, журналістам дер-

жавних або комунальних засобів масової інформації та деяким 

іншим категоріям осіб. Як відомо, на сьогодні пенсія по інвалід-

ності зазначеним особам призначається на підставі спеціальних 

законів та перевищує розмір, встановлений для загального кола 

суб’єктів, що породжує нерівність соціального захисту осіб з інва-

1 Конвенція про мінімальні норми соціального забезпечення № 102 [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=993_011.

2 Конвенція про допомоги по інвалідності, по старості і у зв'язку з втратою годувальника 
№ 128 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
main.cgi?page=2&nreg=993_326.
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лідністю. Одним із заходів подолання цієї нерівності і є застосу-

вання до загального кола осіб правила обрахунку пенсії по інва-

лід ності залежно від розміру заробітної плати, а не пенсії за 

віком.

Механізм нарахування та обчислення пенсії по інвалідності 

внаслідок загального захворювання має бути максимально чіт-

ким, прозорим і гарантувати особі можливість самостійно здій-

снити розрахунки майбутньої пенсії. Тому з огляду на особливість 

інвалідності як факту-події, що, як правило, не залежить від волі 

людини, необхідності встановлення соціальної рівності та соці-

ального забезпечення осіб з інвалідністю на рівні, не нижчому від 

прожиткового мінімуму, було б доцільно повернутися до існуючо-

го до 1 січня 2004 р. порядку визначення розміру пенсії по інвалід-

ності, тобто обчислювати таку пенсію залежно від заробітку, який 

мала особа до настання інвалідності. При цьому заробіток, з якого 

сплачені страхові внески до Пенсійного фонду України і який 

слугуватиме основою для обрахунку пенсії, необхідно враховува-

ти за всі періоди наявного страхового стажу. З цією метою п. 1 

ст. 33 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсій-

не страхування» доцільно викласти у новій редакції: «Пенсія по 

інвалідності призначається у таких розмірах: особам з інвалідніс-

тю І групи — 70 %; особам з інвалідністю ІІ групи — 60 %; особам 

з інвалідністю ІІІ групи — 40 % заробітку».

У зв’язку із реформуванням пенсійної системи України зазнала 

змін і ч. 2 ст. 33 Закону України «Про загальнообов’язкове дер-

жавне пенсійне страхування». В ній передбачено, що «непрацюю-

чі інваліди II групи за їх вибором мають право на призначення 

пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком за наявності такого 

страхового стажу:

— у жінок — 20 років, а у чоловіків — 25 років, якщо їм вперше 

встановлено інвалідність у віці до 46 років включно;

— у жінок — 21 рік, а у чоловіків — 26 років, якщо їм вперше 

встановлено інвалідність у віці до 48 років включно;

— у жінок — 22 роки, а у чоловіків — 27 років, якщо їм вперше 

встановлено інвалідність у віці до 50 років включно;

— у жінок — 23 роки, а у чоловіків — 28 років, якщо їм вперше 

встановлено інвалідність у віці до 53 років включно;

— у жінок — 24 роки, а у чоловіків — 29 років, якщо їм вперше 

встановлено інвалідність у віці до 56 років включно;

— у жінок — 25 років, а у чоловіків — 30 років, якщо їм вперше 

встановлено інвалідність у віці до 59 років включно».

У цій самій статті міститься норма, відповідно до якої непра-

цюючі інваліди II групи, визнані інвалідами після досягнення 

пенсійного віку (тобто після 60 років), та інваліди III групи за 

їхнім вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності 

в розмірі пенсії за віком за наявності 15 років страхового стажу.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 45 Закону України «Про загально-

обов’язкове державне пенсійне страхування» пенсія по інвалід-

ності внаслідок загального захворювання призначається з дня 

встановлення інвалідності, якщо звернення за її призначенням 

відбулося не пізніше трьох місяців із дня встановлення інвалід-

ності. Якщо ж особа звернулася пізніше цього терміну, пенсія по 

інвалідності призначатиметься з дня звернення за нею.

Але передбаченого законодавцем тримісячного терміну, звер-

нення протягом якого до уповноваженого органу Пенсійного 

фонду України дає особі з інвалідністю право отримувати пенсію 

з дати встановлення інвалідності, не завжди достатньо для подан-

ня необхідних документів, а отже, така норма в окремих випадках 

не дозволяє особі отримати матеріальне забезпечення за весь 

період інвалідності. Оскільки особа, в якої виникло право на пен-

сію по інвалідності, — це людина, яка має стійкі розлади функцій 

організму, що зумовлені захворюванням (які інколи виникають 

раптово), наслідком травм (травма, як правило, завжди є неочіку-

ваною) або уродженими дефектами, відповідно пріоритетом для 

неї буде (особливо у випадках раптового настання інвалідності) 

стабілізація та покращення загального стану здоров’я. Досить 

часто особа у цей час може перебувати на лікуванні у медичному 

закладі, або її фізичний та емоційний стан не дозволяють їй у 

такий складний період зібрати чималу кількість документів, від-

відуючи із цією метою різні підприємства, установи, організації. 

Особливо це стосується осіб, у яких виявлено небезпечну для 

життя людини хворобу або які внаслідок травми отримали такі 

анатомічні дефекти, що є підставою встановлення інвалідності 

без зазначення терміну переогляду. Знайти уповноважену особу, 



162 163

2.3. Пенсійне забезпечення у разі втрати годувальникаРозділ 2. Пенсійне забезпечення в солідарній системі загальнообов’язкового…

яка б на законних підставах представляла особу з інвалідністю, у 

такий короткий проміжок часу також не завжди є можливим. Як 

наслідок, тримісячний строк пропускається і особа з інвалідністю 

у цей період залишається без гарантованого законодавством 

України матеріального забезпечення у вигляді пенсії по інвалід-

ності. Саме для уникнення таких випадків, а також враховуючи 

зазначені вище пропозиції щодо збільшення термінів переогляду 

інвалідів, пенсія по інвалідності має призначатися із дня встанов-

лення інвалідності у термін, який є більшим за передбачений на 

цей час у пенсійному законодавстві. Більше того, доцільним є 

застосування диференційованого підходу до таких строків залеж-

но від того, встановлено інвалідність на конкретний термін чи 

безстроково. Отже, пенсію по інвалідності внаслідок загального 

захворювання для осіб, яким інвалідність встановлена на кон-

кретний термін, потрібно призначати з дня встановлення інвалід-

ності, якщо за нею звернулися не пізніше 6 місяців, а для осіб, 

яким інвалідність встановлена без зазначення терміну переогля-

ду, — з дня встановлення інвалідності, якщо за нею звернулися не 

пізніше 12 місяців.

Такі нововведення сприятимуть тому, що усі особи, яким вста-

новлена інвалідність, матимуть реальну можливість отримувати 

пенсію по інвалідності в солідарній пенсійній системі з дня вста-

новлення інвалідності, а також зможуть за спокійних умов та без 

завдання додаткової шкоди своєму здоров’ю реалізувати право на 

таку пенсію.

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» пенсія по інвалідності призна-

чається на весь строк встановлення інвалідності. Щоправда, не 

зрозуміло, чому у цій самій статті передбачено, що довічно пенсія 

по інвалідності призначається лише особам, які досягли пенсій-

ного віку. Адже, як зазначено в Інструкції про встановлення груп 

інвалідності, довічно інвалідність може встановлюватися й осо-

бам, які не досягли пенсійного віку. Якщо ж законодавець у поло-

женні «пенсія по інвалідності призначається на весь строк вста-

новлення інвалідності» під строком встановлення інвалідності 

розуміє також і «довічно», то із такою позицією не можна погоди-

тися, оскільки зі змісту зазначеної Інструкції стає зрозуміло, що 

«довічно» щодо інвалідності означає встановлення без зазначення 

строку переогляду. Зважаючи на це, друге речення ст. 34 Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхуван-

ня» необхідно уточнити та викласти у такій редакції: «Особам, 

яким інвалідність встановлена без зазначення строку переогляду, 

зокрема особам з інвалідністю, які досягли пенсійного віку, пен-

сія по інвалідності призначається довічно».

Зважаючи на вищезазначене, можна зробити висновок про наяв-

ність цілої низки проблем у правовому регулюванні пенсійного 

забезпечення по інвалідності внаслідок загального захворювання. 

Тільки комплексне вирішення неврегульованих та колізійних 

питань, притаманних цьому виду пенсійного забезпечення, сприя-

тиме забезпеченню рівня життя, не нижчого від передбачених світо-

вих стандартів, для осіб з інвалідністю у разі виникнення у них права 

на пенсію по інвалідності внаслідок загального захворювання.

2.3. Пенсійне забезпечення у разі втрати годувальника

Коло забезпечуваних осіб пенсіями у разі втрати годувальника 

солідарної пенсійної системи окреслено ст. 36 Закону № 1058-IV 

від 9 липня 2003 р.1 Однак у чинному законодавстві з соціального 

забезпечення немає єдиного переліку членів сім’ї померлого 

годувальника, померлого потерпілого чи сім’ї взагалі. Так, у ст. 37 

Закону України «Про пенсійне забезпечення» міститься перелік 

членів сім’ї померлого годувальника, який є відмінним від того, 

який закріплений Законом № 1058-IV. Відповідно до положень 

Закону №1058-IV брати, сестри, дід та баба не мають права на цей 

вид пенсії, якщо тільки не доглядають за дитиною померлого 

годувальника. Онуки у цьому переліку взагалі не згадуються як 

суб’єкти права на пенсію у разі втрати годувальника.

Залишається незрозумілим, з яких причин зі змісту Закону 

№ 1058-IV вилучені перераховані особи з переліку забезпечува-

них цим видом пенсії. Адже, якщо звернутися до положень ста-

тей 265–267 Сімейного кодексу України2, на братів, сестер, ону-

1 Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 
2003 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 49–51. — Ст. 356.

2 Сімейний Кодекс України від 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. — 
2003. — № 40–44. — Ст. 356.
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ків, бабу і діда покладається обов’язок матеріального утримання 

членів своєї сім’ї, якщо у них немає інших осіб, які повинні нада-

вати таке утримання, або якщо в останніх немає можливості нада-

вати належне утримання. 

Виходить, що після смерті, наприклад, баби чи діда, які сум-

лінно виконували покладений на них обов’язок із матеріального 

утримання члена своєї сім’ї (наприклад, онука/онучки), остан-

ньому не надається право на пенсію у разі втрати годувальника, 

навіть якщо матеріальне утримання останнього було для них 

основним та постійним джерелом засобів до існування. Оскільки 

у переліку забезпечуваних пенсією у разі втрати годувальника, 

закріпленого Законом № 1058-IV, онуки/онучки відсутні.

Якщо, наприклад, брат чи сестра все-таки мали осіб (батьків, 

чоловіка, дружину), які надавали їм матеріальну допомогу, але яку 

не можна було оцінювати як належне утримання, то у разі смерті 

таких осіб брат чи сестра все одно не будуть мати права на пенсію 

у разі втрати годувальника, оскільки допомога, яка їм надавалася 

від померлого, не була для них основним джерелом засобів до 

існування. Як результат, брат чи сестра (так само, як і онуки, 

дідусь чи бабуся) взагалі позбавляються можливості бути суб’єк-

тами права на пенсійне забезпечення у разі втрати годувальника.

З огляду на вищевикладені аргументи, на нашу думку, ця категорія 

осіб має бути повернена до переліку осіб, які мають право на пенсію у 

разі втрати годувальника у межах солідарної пенсійної системи. 

Згідно з підпунктом 2 п. 2 ст. 36 Закону № 1058-IV діти померлого 

годувальника, які стали інвалідами до 18 років, мають право на цей 

вид пенсії і після досягнення повноліття. Відповідно до положень 

Сімейного кодексу України на батьків покладається обов’язок утри-

мувати своїх дітей до повноліття, а у випадку непрацездатності, 

наприклад, продовження навчання останніх, до досягнення ними 

23 років. Положенням абзацу 2 підпункту 2 п. 2 ст. 36 Закону № 1058-IV 

встановлюються умови набуття права на пенсію у разі втрати 

годувальника дітьми померлого годувальника після 18 років. 

Відповідно до положень ст. 42 Закону України «Про вищу осві-

ту» від 17 січня 2002 р.1 та ст. 12 Закону України «Про професійно-

1 Закон України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради 
України. — 2002. — № 20. — Ст. 356.

технічну освіту» від 10 лютого 1998 р.1 формами навчання є денна, 

вечірня (змінна), очно-заочна, дистанційна, екстернатна. Як 

бачимо, окрім денної форми навчання, законодавець встановив 

інші форми, які надають широкий вибір для охочих отримати 

освіту. Проте лише денна форма навчання надає право на пенсію 

у разі втрати годувальника до досягнення особою 23-річного 

віку.

Уявімо ситуацію: дитина, інвалідність якої настала до 18 років, 

отримує освіту у професійно-технічному навчальному закладі, 

наприклад, за дистанційною формою навчання, використовуючи 

відповідно до висновку спеціалістів МСЕК своє право вибору, 

передбачене в ч. 2 ст. 42 Закону України «Про професійно-

технічну освіту», форм та методів професійної підготовки. Таким 

чином, дитина-інвалід опиняється у безвихідній ситуації, оскіль-

ки позбавлена права вибору, яке закріплене на законодавчому 

рівні, між видами пенсії та формами навчання. А саме: 1) між пен-

сією у разі втрати годувальника та пенсією за інвалідністю (навіть 

якщо розмір першого виду пенсії є більшим) через те, що стан 

здоров’я дитини-інваліда не дає змоги отримувати освіту за 

передбаченою Законом № 1058-IV формою навчання; 2) між фор-

мами навчання, які закріплені законодавчо, у випадку, коли 

дитина-інвалід вирішила перейти на/обрати пенсію у разі втрати 

годувальника, оскільки лише денна форма навчання дає право 

здійснити такий перехід/вибір.

Хотілося б звернути увагу на таку категорію осіб, як діти-інваліди 

померлого годувальника, інвалідність яких настала після 18 років. 

Як відомо, до кола забезпечуваних суб’єктів пенсіями у разі втрати 

годувальника солідарної пенсійної системи такі особи не входять. 

Можливо, законодавець не відніс до відповідного переліку дітей 

померлого годувальника, які стали інвалідами після досягнення 

18-річного віку, на підставі законодавчого положення про те, що 

дитиною вважаться особа до 18 років. Водночас, на наш погляд, у 

цьому питанні необхідно керуватися не віковим критерієм, а ступе-

нем кровної спорідненості (наразі не будемо розгортати дискусії 

щодо усиновлених дітей, пасинків, падчерок). 

1 Закон України «Про професійно-технічну освіту» від 17 лютого 1998 р. // Відомості 
Верховної Ради України. — 1998. — № 32. — Ст. 215.
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З метою посилення соціального захисту дітей-інвалідів доціль-

но надати право на цей вид пенсійного забезпечення тим дітям 

померлого годувальника, які стали інвалідами після 18 років, але 

не пізніше 23-річного віку. 

Розглядаючи суб’єктний склад забезпечуваних осіб пенсією у 

разі втрати годувальника, слід зупинитися на такому суб’єкті, як 

діти померлого годувальника, які народилися до спливу 10 міся-

ців з дня його смерті. 

На сучасному етапі більшістю країн світу у лікуванні безплід-

дя активно застосовуються репродуктивні технології. Як відомо, 

до методик допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) серед 

ін шого належить кріоконсервація сперміїв, яйцеклітин та ембрі-

онів. Кріоконсервація дозволена у 12 країнах світу, зокрема і в 

Україні. Необхідно підкреслити, що законодавством деяких 

країн встановлюються деякі обмеження щодо реалізації права на 

використання заморожених сперміїв, яйцеклітин та ембріонів. 

Так, Закон Західної Австралії «Про людську репродуктивну тех-

нологію» від 8 жовтня 1991 р.1 та Закон Німеччини «Про захист 

ембріонів» від 13 грудня 1990 р.2 (законної сили набрав з 1 січня 

1991 р.) забороняє свідоме використання сперміїв у процесі 

штучного запліднення після смерті самого носія гамет (статевих 

клітин). Зокрема, положенням § 4, абзацу 1 Закону Німеччини 

«Про захист ембріонів» за вищевказане порушення передбача-

ється позбавлення волі строком на три роки або накладення 

штрафу.

Конститутційна Рада Французької Республіки обумовлює 

надання чоловіку та жінці права на штучне запліднення, зокрема 

in-vitro, лише за життя обох цих осіб. В ісламському праві містять-

ся положення, які дозволяють використовувати репродуктивні 

технології подружнім парам, які перебувають у законному шлюбі, 

за умови, що статеві клітини, передбачені для репродукції, вико-

ристовуються за життя чоловіка і дружини3. 

1 Human Reproductive Technology Act at 8 October 1991 // International Digest of Health 
Legislation. — 1993. — Vol. 44. — № 4. — P. 720.

2 German Law for the Protection of Embryos at 13 December 1990 // International Digest of 
Health Legislation. — 1991. — Vol. 42. — № 1. — P. 610. 

3 Richard V. Grazi, Joel B. Wolowelsky The Use of Cryopreserved Sperm and Pre-embryos Law and 
Ethics [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.jlaw.com.

В Україні існує низка медичних установ, які займаються про-

блемами лікування безпліддя за методиками ДРТ, наприклад, 

Інститут репродуктивної медицини, 12 центрів біорепродукції 

тощо1. 

На сьогодні в Україні, на відміну від інших країн, таких як 

Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Норвегія, Франція 

та інші, відсутнє всебічне законодавче регулювання ДРТ. Така 

прогалина у системі українського законодавства негативно відо-

бражається на ефективності пенсійного забезпечення у разі втра-

ти годувальника. 

В Україні на сьогодні врегульовані лише деякі аспекти застосу-

вання ДРТ. Так, наприклад, у ст. 48 Основ законодавства України 

про охорону здоров’я від 19 листопада 1992 р. № 2801-XII2 закрі-

плюється право дієздатної жінки на штучне запліднення за пись-

мовою згодою подружжя. На підставі цієї статті Наказом МОЗ 

України затверджено Інструкцію про порядок застосування допо-

міжних репродуктивних технологій від 23 грудня 2008 р. № 7713, в 

якій містяться додатки, зокрема форма заяви пацієнтів щодо крі-

оконсервації сперміїв/ооцитів для використання під час прове-

дення лікування допоміжними репродуктивними технологіями 

дружині у необхідний для подружжя час.

Положенням ст. 123 Сімейного кодексу України передбачаєть-

ся порядок визначення походження дитини від батька, матері у 

разі штучного запліднення та імплантації зародка.

Таким чином, цими нормативними актами закріплюється 

можливість використання ДРТ за життя обох із подружжя. Проте 

необхідно враховувати реальні життєві випадки, за яких чоловік 

або дружина може скористатися такими технологіями з метою 

народження дитини і після смерті іншого з подружжя.

Як приклад можна навести ситуацію: перед проходженням 

лікування хіміотерапією чоловік (або дружина) за попереднім 

1 Дахно Ф. В. Безплідність — це хвороба, право на зцілення від якої є одне з найважливіших 
прав людини // Нова медицина. — 2002. — № 4. — С.42–45.

2 Основи законодавства України про охорону здоров’я // Відомості Верховної Ради. — 
1993. — № 4. — Ст. 19.

3 Наказ Міністерства охорони здоров’я від 23 грудня 2008 р. № 771 «Про затвердження 
Інструкції про порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій» // 
Офіційний вісник України. — 2009. — № 24. — Ст. 817.
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погодженням іншого з подружжя виявив (виявила) бажання крі-

оконсервувати статеві клітини з метою у подальшому мати мож-

ливість розширення сім’ї. Проте лікування не надало необхідного 

результату — чоловік чи дружина помирає. Інший із подружжя 

через певний проміжок часу бажає народити дитину, скористав-

шись досягненнями новітніх репродуктивних технологій. 

Якщо така дитина буде народжена після спливу 10 місяців із дня 

смерті годувальника, то вона згідно з підпунктом 2 п. 2 ст. 36 Закону 

№ 1058-IV не має права на вказаний вид пенсійного забезпечення.

На думку автора, існує об’єктивна необхідність внесення до 

цієї правової норми доповнення, яким надавалося б право на 

пенсію у разі втрати годувальника дітям, народженим за допомо-

гою репродуктивних технологій пізніше 10-місячного строку з 

дня смерті годувальника. 

Водночас автор усвідомлює, що така пропозиція розрахована на 

переспективу, оскільки, щоб її реалізувати, необхідно здійснити 

низку послідовних, у кілька етапів, нормотворчих заходів, зокрема: 

1) визначити, які суспільні відносини з цього питання під лягають 

законодавчому врегулюванню, конкретизувати їх суб’єктний склад; 

2) закріпити на законодавчому рівні правовий статус донорів, 

реципієнтів, подружніх пар, людських гамет, ембріонів тощо; 

3) розробити процедуру юридичного оформлення використання 

методик ДРТ у кожному конкретному випадку тощо.

Частиною 5 ст. 4 Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 1 червня 2000 р.1 до скла-

ду сім’ї включаються непрацездатні батьки чоловіка та дружини, 

які проживають разом із ними і перебувають на їхньому утриман-

ні у зв’язку з відсутністю власних доходів.

У статті 1 Закону № 1058-IV передбачається, що до членів сім’ї 

фізичної особи — пов’язаної особи належать батьки її чоловіка/

дружини. Проте цим Законом до переліку членів сім’ї померлого 

годувальника цю категорію осіб не внесено. Як бачимо, законо-

давцем встановлюється відмінний суб’єктний склад членів сім’ї 

не лише нормами різних нормативних актів, а також у межах 

одного і того ж закону.

1 Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 1 червня 
2000 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 35. — Ст. 290. 

На наш погляд, ця категорія суб’єктів має бути внесена до 

складу членів сім’ї померлого годувальника у межах солідарної 

пенсійної системи на таких умовах: проживання разом із помер-

лим годувальником на момент його смерті, термін такого про-

живання має становити не менше 5 років поспіль; відсутність 

осіб, які відповідно до чинного законодавства зобов’язані їх 

матеріально утримувати або у яких немає можливості здійсню-

вати таке утримання; відсутність необхідних засобів до існуван-

ня; належне виконання батьківських прав і обов’язків щодо 

чоловіка/дружини померлого годувальника. У випадку догляду 

за дитиною померлого годувальника цією категорією суб’єктів 

останні повинні мати право на пенсійне забезпечення у разі 

втрати годувальника без дотримання перерахованих вище вимог, 

тобто мають бути прирівнені до таких осіб, як чоловік (дружи-

на), один із батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померло-

го годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він 

(вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) 

померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років (п. 3 

ч. 2 ст. 36 Закону № 1058-IV). 

Віповідно до п. 5 ст. 36 Закону № 1058-IV пасинок і падчерка 

мають право на пенсію у разі втрати годувальника нарівні з рідни-

ми дітьми, якщо вони не одержували аліментів від батьків. Однак 

чинним пенсійним законодавством не передбачено, чи має зна-

чення тривалість таких аліментних виплат, а також час виплати 

аліментів — під час чи до укладення шлюбу померлого годуваль-

ника з матір’ю/батьком падчерки/пасинка. На думку автора, всі 

ці моменти є суттєвими. 

Так, пенсія у разі втрати годувальника падчерці/пасинку має 

призначатися у безумовному порядку, якщо аліментні виплати 

здійснювалися до укладення шлюбу між померлим годувальни-

ком та матір’ю/батьком падчерки/пасинка. 

У випадку отримання аліментів під час такого шлюбу до уваги 

повинен братися розмір останніх: якщо сума аліментних виплат 

була більшою за матеріальне утримання, яке надавалося з боку 

померлого годувальника, то рішення про призначення пенсії у 

зв’язку з втратою годувальника має бути незадовільним для 

пасинка/падчерки. 
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Відповідно до положень ч. 1 ст. 41 Закону України «Про пен-

сійне забезпечення» вітчим і мачуха мають право на пенсію у разі 

втрати годувальника нарівні з батьком і матір’ю за умови, якщо 

виховували або утримували померлого пасинка чи падчерку не 

менше 5 років. Це означає, що вітчим/мачуха мають право на 

пенсію у разі втрати годувальника у двох випадках: якщо протя-

гом визначеного строку останні здійснювали матеріальне утри-

мання або протягом цього ж строку займалися вихованням 

померлого пасинка/падчерки. Тоді, на підставі засад соціальної 

справедливості, під час вирішення питання про призначення 

пенсії у разі втрати годувальника пасинку/падчерці, який/яка 

отримував/ла аліменти під час шлюбу батька/матері з померлою/

им мачухою/вітчимом, яка/який займалась/вся вихованням 

пасинка/падчерки, розмір аліментних виплат не повинен братися 

до уваги.

Необхідно з’ясувати, яка особа вважається вітчимом/мачухою. 

Як правило, коли йдеться про пенсії у разі втрати годувальника 

пасинку/падчерці, то вітчимом/мачухою для них (пасинка/пад-

черки) вважається особа, яка є подружжям того з батьків, із ким 

проживає дитина. Слід пам’ятати, що коли після розлучення і 

батько, і мати зареєстрували новий шлюб із новими партнерами, 

обоє з цих партнерів щодо дітей розлучених батьків є вітчимом 

(новий чоловік матері) та мачухою (нова дружина батька) неза-

лежно від факту спільного проживання з пасинком/падчеркою. 

Якщо і вітчим (новий чоловік матері), і мачуха (нова дружина 

батька) здійснювали матеріальне утримання дитини, то у випадку 

їхньої смерті, на нашу думку, годувальником визнається особа 

відповідно до чинного законодавства (ч. 1 ст. 41 Закону України 

«Про пенсійне забезпечення»), а також вищезапропонованих 

правил.

Виникає запитання: як вирішувати питання пенсійного забез-

печення у разі втрати годувальника, коли, наприклад, мачуха 

займалася вихованням пасинка/падчерки, а вітчим надавав суттє-

ву матеріальну допомогу (у випадку, коли кожен із розлучених 

батьків дитини взяв новий шлюб)? На сьогодні нормами чинного 

пенсійного законодавства такі питання не врегульовані. Вважаємо, 

що годувальником має визнаватися та особа (вітчим чи мачуха), у 

якої буде більший розмір пенсійних страхових внесків, з яких 

буде вираховуватися пенсія у разі втрати годувальника.

Іншим не менш важливим питанням у пенсійному забезпечен-

ні пасинків/падчерок є момент набуття (припинення) особами 

статусу пасинка/падчерки та вітчима/мачухи. Як зазначалося 

вище, з укладенням батьками повторного шлюбу з новими парт-

нерами останні набувають статусу вітчима/мачухи, а діти — відпо-

відно пасинка/падчерки. 

Очевидно, правові відносини між пасинком/падчеркою та 

вітчимом/мачухою тривають протягом шлюбу останніх із батька-

ми цих дітей. Шлюб, як відомо, припиняється з різних, визнаних 

законом підстав: розірвання шлюбу, смерть обох або одного з 

подружжя тощо. Тоді виходить, що у випадку смерті матері/батька 

або розірвання ними шлюбу з вітчимом/мачухою пасинок/пад-

черка щодо вітчима/мачухи (і навпаки) втрачає такий правовий 

зв’язок. 

Однак з аналізу ст. 268, ст. 270 Сімейного кодексу України 

випливає, що обов’язок матеріального утримання цих суб’єктів 

щодо одне одного зберігається за певних умов навіть після смерті 

батька/матері (подружжя). У п. 2 ст. 270 Сімейного кодексу 

України зазначається, що на падчерку/пасинка покладається 

обов’язок з утримання вітчима/мачухи, якщо в останніх немає 

дружини/чоловіка або якщо ці особи з поважних причин не 

можуть надавати їм належного утримання. Норма цієї статті не 

пояснює, чи є чоловік/дружина мачухи/вітчима рідними бать-

ком/матір’ю для пасинка/падчерки, чи вони є (були) новим 

подружжям мачухи/вітчима, тому можна припустити, що цей 

обов’язок, а отже, і правовий зв’язок зберігаються після настання 

такого юридичного факту, як розірвання шлюбу. 

Стосовно пенсійного забезпечення у разі втрати годувальника, 

на думку автора, має існувати таке саме правило збереження пра-

вового зв’язку між пасинком/падчеркою та вітчимом/мачухою. 

Тобто незалежно від причин припинення шлюбу (смерть або роз-

лучення), а також незалежно від кількості повторних шлюбів 

після такого розлучення, як із боку матері/батька, так і з боку 

вітчима/мачухи, останній/я може визнаватися померлим году-

вальником для кожного з пасинків/падчерок, і навпаки — паси-
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нок/падчерка для вітчима/мачухи з дотриманням інших необхід-

них вимог. 

Таке правило, очевидно, на практиці може викликати виник-

нення деяких труднощів: у однієї особи (пасинка/падчерки) може 

бути кілька вітчимів/мачух. Тому доцільно запропонувати такий 

порядок визначення годувальника, зі страхових внесків якого 

буде вираховуватися пенсія у разі втрати годувальника пасинку/

падчерці. У випадку, якщо у дитини з боку батька/матері було 

кілька мачух/вітчимів, то годувальником має визнаватися та 

особа, яка утримувала чи займалася вихованням дитини не менше 

5 років поспіль під час шлюбу з батьком/матір’ю дитини. Якщо 

кожен із кількох вітчимів/мачух утримував або виховував дитину 

протягом встановленого терміну, годувальником має визнаватися 

та особа, у якої цей термін є тривалішим. Коли у кількох вітчимів/

мачух термін матеріального утримання або виховання дитини є 

однаковим, годувальником повинна визнаватися та особа, у якої 

є більшими страхові внески до солідарної пенсійної системи, на 

базі яких вираховується розмір пенсії у разі втрати годувальника.

У випадку, коли і з боку матері, і з боку батька у дитини були 

вітчим та мачуха (або кілька таких осіб), то з кожної сторони від-

повідно до викладеного вище порядку встановлюється, яка з цих 

осіб може визнаватися годувальником. Після чого, коли залиша-

ється лише дві особи, які відповідають усім необхідним вимогам, 

із цих осіб визначається лише один годувальник, зі страхових вне-

сків якого встановлюється пенсія у разі втрати годувальника. 

Якщо обидві ці особи надавали матеріальну допомогу, то має 

вирішуватися питання, чия допомога була основним та постій-

ним джерелом засобів до існування пасинка/падчерки. У тому 

випадку, коли одна особа надавала матеріальну допомогу, а інша 

займалася вихованням, то годувальником має визнаватися та 

особа, пенсійні страхові внески до солідарної системи якої є біль-

шими, а також відповідно більший розмір пенсії у разі втрати 

годувальника для пасинка/падчерки.

Видається, що аналогічні правила мають застосовуватися й у 

випадку пенсійного забезпечення вітчима/мачухи у разі втрати 

годувальника. Хотілося б ще раз коротко зупинитися на строках 

утримання чи виховання пасинка/падчерки. Як уже зазначалося, 

у ч. 1 ст. 41 Закону України «Про пенсійне забезпечення» встанов-

люється право на пенсію у разі втрати годувальника вітчима і 

мачухи нарівні з батьком і матір’ю за умови, якщо виховували або 

утримували померлого пасинка чи падчерку не менше 5 років. 

Передбачений нормою права 5-річний строк можна трактувати 

по-різному: 5 років у сукупності через певні інтервали часу або 

5 років поспіль. На наш погляд, строк у 5 років має бути безпе-

рервним, що забезпечує відповідну системність виховання або 

матеріального утримання, що є більш сприятливим для розвитку 

дитини — пасинка/падчерки.

У юридичній науці часто порушується питання щодо можли-

вості визнання сім’ї суб’єктом права. У межах теорії права соці-

ального забезпечення одна група науковців дотримується позиції, 

згідно з якою сім’я наділяється правосуб’єктністю і є так званим 

«колективним пенсіонером»1. Інші автори стверджують, що 

суб’єктом права є окремий непрацездатний член сім’ї, а не сім’я в 

цілому2 тощо.

Необхідно звернути увагу на те, що довгий час безпосередньо 

нормами радянського пенсійного законодавства сім’я визнавала-

1 Гущин И. В. Права членов колхоза на пенсию. — М. : Изд-во Юр. лит. –1972. — С.105; 
Иванова Р. И. Правоотношения по социальному обеспечению в СССР. — М. : Изд-во 
МГУ, 1986. — С. 98–99, 122; Советское право социального обеспечения / 
Е. Н. Доброхотова, М.В. Филиппова, М. А. Янтураева. — СПб. : Изд-во С.-Петербург. 
ун-та, 1992. — С. 55; Зайкин А. Д. Правоотношения по пенсионному обеспечению. — 
М. : Изд-во МГУ, 1974. — С.64; Сирота І. М. Право пенсійного забезпечення в Україні : 
курс лекцій — К. : Юрінком Інтер, 1998. — С.174–175; Андреев В. С. Право социально-
го обеспечения в СССР : учебник. — М. : Изд-во Юр. лит., 1980. — С. 122; Андреев В. С. 
Право социального обеспечения в СССР. — М. : Юр.лит., 1987. — С. 217–218; 
Тучкова Э. Г. Общие вопросы советского пенсионного права. — М. : ВЮЗИ, 1986. — 
С. 39; Право социального обеспечения России : учебник / под ред. К. Н. Гусова. — 
3-е изд., перераб. и доп. — М. : ТКби, Изд-во Проспект, 2004. — С. 110; Невалінний М. 
Визначення поняття сім’ї та членів сім’ї потерпілого // Право України. — 1996. — 
№ 8. — С. 52–53; Правове регулювання трудових відносин наукових (науково-
педагогічних) працівників : монографія / Ю. В. Баранюк, С. В. Дріжчана, 
А. В. Скоробагатько та ін .; відп. ред. Н. М. Хуторян. — К. : ТОВ «Видавництво “Юр. 
Думка”», 2005. — 164 та ін.

2 Пономаренко О. М. До питання про можливість визначення сім’ї суб’єктом права соціаль-
ного забезпечення // Вісник Хмельницького ін-ту регіонального управління та 
права. — 2004. — С.134–138; Королев Ю. А. Семья как субъект права // Журнал рос-
сийского права. — 2000. — № 10. — С. 62, 64–65; Новиков В. Д. Субъекты права на 
пенсию по случаю потери кормильца // Социалистическая законность. — 1976. — 
№ 5. — С.68–69; Новиков В. Д. Субъекты права на пенсию по случаю потери кормиль-
ца // Сб. науч. тр. ЦИЭТИН. Вопросы социального обеспечения. — М., 1976. — 
Вып. IX. — С. 67–72; Поленина С. Семья — потемки? // Российская юстиция. — 
1994. — № 3. — С. 49. 
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ся суб’єктом права на пенсію у разі втрати годувальника. Очевидно, 

такі правові норми стали передумовою до поширення та загаль-

ного визнання у науці права соціального забезпечення теорії 

«колективного пенсіонера».

На сьогодні, на підставі аналізу чинного пенсійного законо-

давства, це питання вирішується неоднозначно. Так, Законом 

№ 1058-IV право на цей вид пенсії надається окремим членам 

сім’ї померлого годувальника, про сім’ю як суб’єкт права взагалі 

не згадується. Проте нормами Закону України «Про пенсійне 

забезпечення» сім’я визнається суб’єктом права на пенсію у разі 

втрати годувальника, а члени сім’ї беруться до уваги, наприклад, 

лише для визначення розміру такої пенсії.

Відомо, що суб’єктами конкретних правовідносин, можуть 

бути ті особи, які володіють правоздатністю та дієздатністю 

(у праві соціального забезпечення існуюють деякі винятки щодо 

діє здатності). Більшість прибічників теорії «колективного пен-

сіонера»1 визнають сім’ю суб’єктом соціально-забезпечувальних 

правовідносин, не наводячи жодних аргументів на користь своєї 

позиції, або лише посилаються на автора цієї теорії — 

Є. І. Астрахана. 

Одні вчені — прибічники вказаної теорії — моментом виник-

ненення у сім’ї як «колективного пенсіонера», «сімейної» право-

здатності вважають настання обставин, які надають право на цей 

вид пенсії2.

З такою позицією важко погодитися. У випадку, коли до складу 

сім’ї входить лише одна особа, яка має право на цей вид пенсії, 

йдеться про члена сім’ї — окремого суб’єкта, якщо дві і більше 

осіб, то про «колективного пенсіонера» — сім’ю. Тоді, якщо при-

тримуватися теорії «колективного пенсіонера», моментом виник-

нення правоздатності сім’ї є виникнення правоздатності того 

непрацездатного члена сім’ї — суб’єкта пенсійного права, з поя-

вою якого з’являється колективний суб’єкт — сім’я. Таким чином, 

обставини, які надають право на цей вид пенсії, пов’язані з 

1 Мицкевич А. В. Субъекты советского права. — М. : Госюриздат, 1962. — С. 105; Андреев В. С. 
Право социального обеспечения в СССР. — М. : Юр. лит., 1987. — С. 217–218 та інші.

2 Советское право социального обеспечения / Е. Н. Доброхотова, М. В. Филиппова, 
М. А. Янтураева. — СПб. : Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1992. — С. 55.

виникненням правоздатності в окремого члена сім’ї померлого 

годувальника, а не його сім’ї в цілому.

На погляд деяких представників теорії «колективного пенсіо-

нера», дієздатність сім’ї починається з повноліття одного із членів 

сім’ї1. Отже, виходить, що моментом виникнення дієздатності 

сім’ї як «колективного пенсіонера» є досягнення повноліття 

(дієздатності) особи, і навпаки. Це означає, якщо припустити 

існування «сімейної» дієздатності, що остання не має самостійно-

го значення, а залежить від дієздатності окремого члена сім’ї. 

Із вищевикладеного можна зробити висновок, який є карди-

нально протилежним позиції Я. М. Фогеля, з приводу того, що 

«під час реалізації цього права у конкретне пенсійне правовідно-

шення якісна визначеність окремих членів сім’ї нівелюється»2. 

На нашу думку, необхідно прослідкувати поетапно момент 

виникнення пенсійної правосуб’єктності як окремого члена сім’ї, 

так і сім’ї як «колективного пенсіонера» у цілому. 

Відповідно до Закону № 1058-IV непрацездатні члени сім’ї 

померлого годувальника до вступу у конкретне пенсійне право-

відношення є суб’єктами права пенсійного забезпечення. У випад-

ку коли непрацездатними членами сім’ї є недієздатні особи, від-

повідно до п. 2 Порядку подання та оформлення документів для 

призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України 

«Про державне загальнообов’язкове пенсійне страхування» від 

25 листопада 2005 р.3 заява про призначення пенсії до компетент-

них органів подається їхнім законним представником. Таким 

чином, законний представник реалізує дієздатність (право на 

пенсійне забезпечення) своїх підопічних, і останні стають 

суб’єктами конкретних пенсійних правовідносин. 

Згідно з основними положеннями теорії «колективного пенсі-

онера» за всіма членами сім’ї, які мають право на пенсійне забез-

печення, закріплюється право на одну загальну пенсію і розмір її 

1 Субботенко В. К. Процедурные правоотношения в социальном обеспечении. — Томск : 
Изд-во Томск. ун-та, 1980. — С. 108.

2 Фогель Я. М. Право на пенсию и его гарантии. — М. : Изд-во Юр. лит., 1972. — С. 134.
3 Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій від-

повідно до Закону України «Про державне загальнообов’язкове пенсійне страхуван-
ня», затверджений постановою Правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 
2005 р. // Офіційний вісник України. — 2005. — № 52. — Ст. 3383. 
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встановлюється єдиний на весь цей склад сім’ї. Отже, саме сім’я 

визнається суб’єктом пенсійного забезпечення1. Це означає, що з 

моменту призначення загальної пенсії на всіх членів сім’ї суб’єк-

том пенсійного правовідношення стає «колективний пенсіонер».

Таким чином, виходить, що недієздатні члени сім’ї можуть 

бути суб’єктами права на пенсійне забезпечення у разі втрати 

годувальника, вони можуть бути суб’єктами процедурного право-

відношення до моменту призначення цього виду пенсії. Однак 

суб’єктами матеріального пенсійного правовідношення останні 

бути не можуть, якщо лише не скористаються правом виділення 

частки із загальної пенсійної суми або правом на переведення на 

інший вид пенсії. Суб’єктом матеріального пенсійного правовід-

ношення, так само як і низки процедурних правовідносин після 

призначення пенсії, стає сім’я. На наш погляд, у матеріальному 

правовідношенні, що приходить на зміну процедурному, суб’єктом 

є той самий громадянин, але вже в іншому правовому статусі — 

статусі пенсіонера2. 

Як уже зазначалося вище, Закон № 1058-IV суб’єктом права на 

пенсію у разі втрати годувальника визнає лише окремих непра-

цездатних членів сім’ї померлого годувальника. Таким чином, 

якщо сім’я не є суб’єктом права на цей вид пенсії, тоді і суб’єктом 

правовідношення з пенсійного забезпечення у разі втрати году-

вальника остання бути не може. 

На нашу думку, суб’єктом пенсійного правовідношення у разі 

втрати годувальника є не сім’я, а окремо взяті непрацездатні члені 

сім’ї, правосуб’єктність кожного з яких реалізується законним 

представником в інтересах кожного з них окремо, хоча і в одному 

просторі і часі.

Представники теорії «колективного пенсіонера», говорячи про 

дієздатність, не згадуть про деліктоздатність сім’ї як суб’єкта пен-

сійного правовідношення, який здатний власними діями нести 

відповідальність перед третіми особами. Законодавець не розгля-

дає сім’ю як колективного суб’єкта, на якого покладається юри-

дична відповідальність — кримінальна, цивільна, адміністратив-

1 Андреев В. С. Право социального обеспечения в СССР. — М. : Юр. лит., 1987. — С. 217–218.
2 Субботенко В. К. Процедурные правоотношения в социальном обеспечении. — Томск : 

Изд-во Томск. ун-та, 1980. — С. 81.

на, дисциплінарна тощо. Відомо, що юридична відповідальність 

застосовується до правопорушників — фізичних та юридичних 

осіб. Сім’ю як колективний суб’єкт не можна розглядати як 

фізичну особу, бо вона сама по суті є сукупністю таких осіб. Так 

само сім’я не є юридичною особою, оскільки остання наділяється 

такими якостями, які не притаманні сім’ї взагалі: організаційною 

єдністю., майновою відособленістю, персоніфікацієї волі, само-

стійною майновою відповідальністю тощо. 

Іншим суб’єктом пенсійного правовідношення у разі втрати 

годувальника є Пенсійний фонд в особі його територіальних 

органів. З прийняттям Закону № 1058-IV Пенсійний фонд став 

правонаступником Пенсійного фонду України. Пенсійна рефор-

ма передбачає перетворення Пенсійного фонду у неприбуткову 

самоврядну організацію. Згідно з ч. 3 п. 12 розділу XV цього 

Закону протягом періоду такого перетворення останній виконує 

функції центрального органу виконавчої влади. Пунктом 14 

По ложення «Про Пенсійний фонд» від 24 жовтня 2007 р.1 вста-

новлюється, що Пенсійний фонд України є юридичною особою, 

має самостійний баланс, рахунки в уповноваженому банку, який 

визначається Кабінетом Міністрів України, печатку із зображен-

ням Державного Герба України та своїм найменуванням. У части-

ні 3 п. 1 ст. 58 Закону № 1058-IV передбачається, що Пенсійний 

фонд набуває статус юридичної особи з дня реєстрації статуту у 

спеціально уповноваженому органі виконавчої влади.

Під час дослідження проблеми суб’єктного складу пенсійного 

правовідношення у разі втрати годувальника необхідним є аналіз 

змісту останнього, який становить сукупність прав та обов’язків 

суб’єктів такого правового відношення.

Необхідно наголосити, що фізичні особи — суб’єкти пенсійно-

го правовідношення у разі втрати годувальника мають весь комп-

лекс прав та обов’язків, передбачений правом пенсійного забез-

печення. Цей комплекс, на нашу думку, поділяється на дві групи 

пенсійних прав та обов’язків. Перша — загальні пенсійні права та 

обов’язки, які надаються (покладаються) усім застрахованим осо-

1 Положення про Пенсійний фонд України, затверджене Указом Президента України від 
1 березня 2001 р. № 121/2001 з наступними змінами та доповненнями // Офіційний 
вісник України. — 2001. — № 9. — Ст. 350.
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бам. Друга група — ті права й обов’язки, якими особа володіє 

(виконує) у зв’язку з настанням конкретного страхового випадку, 

у нашому випадку — втрати годувальника.

Так, до першої групи можна віднести, зокрема, такі пенсійні 

права, як: право на своєчасне призначення, перерахунок та 

індексацію пенсії за наявності на це законних підстав; право на 

своєчасне отримання пенсійних виплат, які мають забезпечува-

ти рівень життя не нижче прожиткового мінімуму, встановлено-

го законом; право на безоплатне отримання від відповідних 

територіальних органів Пенсійного фонду відомостей про пен-

сійне забезпечення; право на зміну чи припинення пенсійного 

правовідношення; право на оскарження в установленому поряд-

ку дій (бездіяльності) територіальних органів Пенсійного фонду 

тощо. До обов’язків першої групи належать: обов’язок надання 

достовірної інформації компетентним територіальним органам 

Пенсійного фонду під час призначення, перерахунку, віднов-

лення, припинення або переведення з одного виду пенсії на 

інший, а також про обставини, які мають суттєве значення для 

пенсійного забезпечення; обов’язок відшкодування шкоди від-

повідному пенсійному органу внаслідок зловживань з боку пен-

сіонера. 

На думку автора, повернення зайво отриманих пенсійних сум 

не завжди є обов’язком пенсіонера як сторони пенсійного право-

відношення. А саме, якщо суми пенсій стягуються у судовому 

порядку, то у такому випадку йдеться вже не про пенсійне право-

відношення, а про виконання судових рішень, ухвал, постанов і 

вироків. Такий обов’язок відшкодування шкоди відповідному 

пенсійному органу не скаладає змісту пенсійних правовідносин. 

У випадку стягнення надміру сплачених пенсійних сум на під-

ставі рішень територіальних органів Пенсійного фонду можна 

стверджувати, що таке відшкодування шкоди є виконанням 

обов’язку у межах пенсійного правовідношення.

До другої групи належить право на виділення частки пенсії з 

загальної суми пенсійних виплат у разі втрати годувальника. 

Варто звернути увагу на те, що перша група складається лише з 

одного щойно вказаного пенсійного права. Обов’язки непрацез-

датних членів сім’ї як сторони пенсійного правовідношення у разі 

втрати годувальника мають загальні риси обов’язків, що належать 

кожному пенсіонерові незалежно від виду пенсій. 

З правами одного суб’єкта кореспондують обов’язки іншого 

суб’єкта правовідношення, і навпаки. Так, до обов’язків Пен-

сійного фонду України в особі його територіальних органів нале-

жить, зокрема, обов’язок на своєчасне призначення, перерахунок 

та індексацію пенсії за наявності на це законних підстав. Варто 

зазначити, що порядок призначення, перерахунку пенсії регулю-

ється нормами Порядку подання та оформлення документів для 

призначення (перерахунку) пенсій, затвердженого постановою 

Правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 р.1 

Так, відповідно до ч. 1 п. 39 цього Порядку пенсійний орган, що 

призначає пенсію, не пізніше 10 днів після надходження заяви з 

документами, необхідними для призначення, перерахунку, пере-

ведення з одного виду пенсії на інший та поновлення раніше при-

значеної пенсії, розглядає подані документи та приймає рішення 

щодо призначення, перерахунку, переведення з одного виду пен-

сії на інший та поновлення раніше призначеної пенсії без ураху-

вання періоду, за який відсутня інформація про сплату страхових 

внесків до Пенсійного фонду України. Слід підкреслити, що пен-

сія у разі втрати годувальника відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 45 Закону 

№ 1058-IV призначається з дня, що настає за днем смерті году-

вальника, якщо звернення про призначення такого виду пенсії 

надійшло потягом 12 місяців із дня смерті годувальника.

Після надходження даних про сплату страхових внесків про-

водиться перерахунок пенсії з урахуванням цього періоду з момен-

ту призначення пенсії. У такому ж порядку здійснюється перера-

хунок пенсії у разі відсутності на момент призначення пенсії 

даних за попередній рік про середню заробітну плату працівників, 

зайнятих у галузях економіки України. 

Слід підкреслити, що відповідно до п. 43 вказаного Порядку 

право особи на одержання пенсії встановлюється на підставі все-

бічного, повного й об’єктивного розгляду всіх поданих докумен-

1 Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій від-
повідно до Закону України «Про державне загальнообов’язкове пенсійне страхуван-
ня», затверджений постановою Правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 
2005 р. // Офіційний вісник України. — 2005. — № 52. — Ст. 3383.
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тів органом, що призначає пенсію. Пенсійний орган, що призна-

чає пенсію, не пізніше 10 днів після винесення рішення видає або 

направляє адміністрації чи особі повідомлення про призначення, 

відмову в призначенні, перерахунку, переведенні з одного виду 

пенсії на інший із зазначенням причин відмови та порядку його 

оскарження. 

Виплата пенсії проводиться не пізніше одного місяця з дня 

прийняття рішення про призначення, перерахунок, переведення 

з одного виду пенсії на інший та про поновлення пенсії.

Варто зазначити, що відповідно до ст. 2 Закону України «Про 

індексацію грошових доходів населення» від 3 липня 1991 р.1 

об’єктом індексації є пенсія як грошовий дохід громадян, який 

одержаний ними у гривнях на території України і який не має 

разового характеру. Положення абзацу 2 п. 2 Порядку проведення 

індексації грошових доходів громадян від 17 липня 2003 р.2 кон-

кретизує, які пенсійні суми є об’єктом індексації — надбавки, 

доплати, підвищення до пенсії, додаткові пенсії.

Згідно з абзацом 3 п. 4 цього Порядку пенсії індексуються у 

межах прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втра-

тили працездатність. Відповідно до п. 10-1 вказаного Порядку 

обчислення індексу споживчих цін для індексації пенсії особам, 

які набули права на її призначення, здійснюється з місяця при-

значення пенсії. Слід зауважити, що індексація пенсій та соціаль-

них виплат, що виплачуються відповідно до законодавства про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, здійсню-

ється за рахунок Пенсійного фонду України.

На законодавчому рівні передбачаються гарантії реалізації 

права на своєчасне призначення, перерахунок та індексацію пен-

сії шляхом встановлення державного регулювання та нагляду у 

сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхуван-

ня. Так, відповідно до ч. 1 п. 2 ст. 103 Закону № 1058-IV, п. 1.3 

Порядку здійснення нагляду за додержанням вимог законодав-

ства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органа-

1 Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» від 3 липня 1991 р. // 
Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 42. — Ст. 551.

2 Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. // Офіційний вісник України. — 
2003. — № 29. — Ст. 1471.

ми Пенсійного фонду України від 10 січня 2007 р.1 центральні 

органи виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики 

здійснюють нагляд за правильністю та своєчасністю призначення 

(перерахування), нарахування, виплати та припинення виплати 

пенсій. 

Продовжуючи характеристику обов’язків, які покладаються на 

Пенсійний фонд України, необхідно зупинитися на обов’язку 

своєчасного отримання пенсійних виплат, які мають забезпечува-

ти рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму. На сучас-

ному етапі Україна вийшла із кризової ситуації щодо заборгова-

ності з пенсій, яка склалася наприкінці 90-х рр., коли загальний 

борг із соціальних виплат, зокрема пенсійних, перед населенням 

становив 2 млрд доларів. Втім. і на сьогодні у багатьох регіонах 

існує фактична заборгованість із пенсій, яка зумовлена низкою 

причин економічного, політичного та соціального характеру. 

Однією з таких причин, зокрема, є заборгованість перед Пенсійним 

фондом зі сплати внесків на загальнообов’язкове державне пен-

сійне страхування. 

На сьогодні дефіцит Пенсійного фонду доcягнув позначки у 

60 млрд гривень. За інформацією віце-прем’єр-міністра України 

С. Тігіпка, розмір дотацій Пенсійного фонду в 2010 р. склав 

26 млрд гривень, а вже в наступному році може зрости до 37 

млрд гривень2. Як бачимо, навіть за умови виділення такої суми 

дотації дефіцит Пенсійного фонду не буде ліквідовано.

На територіальні органи Пенсійного фонду покладається 

обов’язок безоплатно надавати інформацію пенсіонерам про пен-

сійне забезпечення, зокрема про відомості, внесені до персональ-

ної облікової картки у системі персоніфікованого обліку, а також 

уточнення таких відомостей, про пенсійні активи, що облікову-

ються на накопичувальному пенсійному рахунку (підпункти 4, 5 

ч. 1 ст. 16 Закону № 1058-IV ), обов’язок Пенсійного фонду щодо 

припинення та відновлення пенсійного правовідношення (ст. 49 

1 Порядок здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення 
(перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України, затверджений 
наказом Міністерства праці і соціальної політики України від 10 січня 2007 р. // 
Офіційний вісник України. — 2007. — № 7. — Ст. 250.

2 Офіційний сайт «Дзеркало тижня» [Еоктронний ресурс]. — Режим доступу : http://news.
dt.ua/news/61583. 
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цього ж Закону), а також обов’язок розглядати скарги на дії чи 

бездіяльність виконавчих органів та їхніх посадових осіб (ст. 105 

Закону № 1058-IV ). 

Розглядаючи питання прав, якими наділені територіальні 

органи Пенсійного фонду, необхідно зауважити, що, як правило, 

такі права одночасно є й обов’язками цих суб’єктів. Так, у межах 

пенсійного правовідношення пенсійні органи під час призначен-

ня, перерахунку, відновлення, припинення або переведення з 

одного виду пенсії на інший мають право вимагати від фізичної 

особи надання необхідної достовірної інформації, так само як і 

відомостей про обставини, які мають суттєве значення для пен-

сійного забезпечення. Однак право — категорія диспозитивна, 

яка надає суб’єкту можливість вибору, тобто реалізовувати належ-

не йому право чи ні.

Водночас таке право для пенсійного органу як суб’єкта вико-

навчої влади є обов’язком, оскільки за його невиконання або 

неналежне виконання передбачається застосування відповідних 

санкцій.

Необхідно наголосити, що дослідження проблеми пенсійного 

правовідношення буде неповним, якщо обмежитися лише змістом 

та суб’єктним складом такого правовідношення. Оскільки для 

того, щоб «потенційний» суб’єкт права пенсійного забезпечення 

перетворився у «реального» суб’єкта правовідношення з пенсійно-

го забезпечення у разі втрати годувальника, необхідна на яв ність 

сукупності конкретних юридичних фактів, з якими пов’язується 

виникнення, зміна чи припинення правовідношення.

Стосовно юридичного складу, який є підставою для виникнен-

ня правовідношення у разі втрати годувальника, то він суттєво 

ускладнений, оскільки одна частина елементів юридичного скла-

ду пов’язана з особою годувальника, інша ж частина безпосеред-

ньо стосується членів його сім’ї. Так, до юридичних фактів, які 

визначають суб’єктивне право на отримання пенсії цього виду, 

що пов’язані з особою годувальника, належать: смерть годуваль-

ника, визнання останнього безвісно відсутнім або оглошення 

померлим; наявність у годувальника на момент смерті страхового 

стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по 

інвалідності; факт наявності у померлого годувальника групи 

інвалідності, яка настала в період проходження строкової вій-

ськової служби. 

До цієї групи юридичних фактів, які стосуються членів його 

сім’ї, входять: належність до кола непрацездатних членів сім’ї 

померлого годувальника; факт перебування на утриманні помер-

лого годувальника; вступ до вищого або професійно-технічного 

навчального закладу за денною формою навчання; настання інва-

лідності — для дітей померлого годувальника до досягнення 

18 років, для батьків та подружжя померлого годувальника неза-

лежно від віку; втрата джерела засобів до існування батьками чи 

подружжям померлого, якщо вони не були на його утриманні; 

відсутність факту отримання аліментних виплат пасинку/падчер-

ці від батьків; факт утримання чи виховання протягом 5 років 

мачухою/вітчимом померлого пасинка/падчерки.

Серед елементів юридичного складу можна виокремити ті, які 

впливають на розмір пенсії у разі втрати годувальника. Одні з них 

пов’язані з особою годувальника, зокрема розмір страхових вне-

сків. Інші юридичні факти стосуються безпосередньо непрацез-

датних членів сім’ї: кількість осіб, які мають право на пенсію у 

разі втрати годувальника, кількість померлих годувальників у 

дітей-сиріт, виділення частки пенсійних виплат із загальної пен-

сії. 

Групу юридичних складів, які пов’язані зі встановленою про-

цедурою оформлення пенсійного правовідношення у разі втрати 

годувальника, складають: факт волевиявлення зацікавленої особи, 

яка самостійно або через законного представника подає заяву про 

призначення (або перерахунок) пенсії; факт прийняття відповід-

ного рішення територіальним органом Пенсійного фонду.

Досліджуючи проблему юридичних фактів як підстав виник-

нення, зміни та припинення пенсійного правовідношення у разі 

втрати годувальника, необхідно зупинится на деяких із них.

Так, цей вид пенсії призначається у разі втрати годувальника. 

Під втратою годувальника чинне пенсійне законодавство розуміє 

настання одного з трьох юридичних фактів: смерть годувальника, 

визнання годувальника безсвісно відсутнім або оголошення помер-

лим у встановленому законом порядку. Факт смерті громадян під-

тверджується свідоцтвом, яке видається органом реєстрації актів 
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громадського стану. Безвісна відсутність — це встановлений у судо-

вому порядку на підставі необхідних перевірених даних факт три-

валої відсутності особи за місцем її проживання. Відпо від но до п. 1 

ст. 43 Цивільного кодексу України особа може бути ви знана безві-

сно відсутньою, якщо протягом року у місці її постійного прожи-

вання немає відомостей про її місце перебування. 

Статтею 46 Цивільного кодексу України передбачаються умови, 

за яких особа може бути оголошена судом померлою. Повернення 

особи, яка вважалися відсутньою безвісти або оголошеною помер-

лою, або встановлення місця її перебування є підставою для при-

пинення виплати пенсії у разі втрати годувальника.

Доцільно зупинитися на питаннях, які пов’язані з правом чле-

нів сім’ї на пенсійне забезпечення у разі втрати годувальника. 

У дітей право на цей вид пенсії виникає у зв’язку зі смертю як 

батька, так і матері. Батьками дитини визнаються особи, які запи-

сані у свідоцтві про народження. Якщо дитина народилася після 

смерті годувальника, померла особа може бути записана її бать-

ком/матір’ю, якщо з дня смерті до дня народження дитини про-

йшло не більше 10 місяців. Діти, які народжені у шлюбі, який із 

часом був визнаний недійсним, мають таке саме право на пенсію 

у разі втрати годувальника, як і діти, що народжені у зареєстрова-

ному шлюбі.

Діти, народжені від батьків, які не були одружені, мають право 

на пенсію у разі втрати годувальника, якщо останній визнаний 

батьком/матір’ю органами РАГСу або у судовому порядку. 

Діти мають право на пенсію у разі втрати годувальника навіть у 

разі, якщо останній був позбавлений батьківських прав.

Усиновлення — це юридичний акт, який встановлює між уси-

новленим та усиновлювачем аналогічні відносини як між рідни-

ми батьками та дітьми (підпункти 3–4 ст. 232 Сімейного кодексу 

України). Отже, право на пенсію у разі втрати годувальника уси-

новлені діти мають у тому ж обсязі, що і рідні, так само як усинов-

лювачі нарівні з рідними батьками.

Відповідно до п. 1 ст. 239 Сімейного кодексу України скасуван-

ня усиновлення тягне за собою такі правові наслідки, як припи-

нення на майбутнє прав та обов’язків, що виникли у зв’язку з 

усиновленням між дитиною та усиновлювачем і його родичами. 

А це означає, що ці особи одне щодо одного позбавляються права 

на пенсійне забезпечення у разі втрати годувальника.

Батьки (так само як і інший із подружжя) померлого годуваль-

ника, які перебували на його утриманні, мають право на цей вид 

пенсії незалежно від наявності джерел засобів до існування — 

допомоги повнолітніх працездатних дітей, права на пенсію іншо-

го виду, заробітної плати тощо. Ті батьки, які не перебували на 

утриманні померлого годувальника, мають право на цей вид пен-

сії, якщо втратили джерело до існування. Час втрати джерела до 

існування не має значення, це може мати місце як за життя году-

вальника, так і після його смерті. 

Право на пенсію у разі втрати годувальника мають лише особи, 

які перебували у зареєстрованому державою шлюбі, реєстрація 

якого оформляється свідоцтвом про одруження. У випадку якщо 

документи про укладення шлюбу втрачені, то факт реєстрації 

шлюбу встановлюється судовими органами. В Україні церковний 

та фактичні шлюби не породжують правових наслідків, зокрема у 

галузі пенсійного забезпечення у разі втрати годувальника.

Характеризуючи пенсійне забезпечення у разі втрати годуваль-

ника, неодмінно треба згадати про такі умови надання цій катего-

рії осіб такого виду пенсії, як досягнення пенсійного віку, чи 

наявність статусу інваліда, чи догляд за дитиною померлого году-

вальника.

Як уже зазначалося, пенсійному забезпеченню у разі втрати 

годувальника підлягають непрацездатні члени сім’ї. Правове 

навантаження змісту непрацездатності у контексті цього виду 

пенсії має свої особливості. Оскільки поняття непрацездатності у 

випадку пенсійного забезпечення у разі втрати годувальника охо-

плює значно ширше коло життєвих випадків порівняно з пенсій-

ним забезпеченням за віком та по інвалідності. Такі життєві 

обставини зумовлені різними за природою чинниками: соціаль-

ними — догляд за дитиною до досягнення нею 8-річного віку; 

вступ дитини померлого годувальника до вищого або професійно-

технічного навчального закладу відповідної акредитації; фізіоло-

гічними — старість, інвалідність; віковими — неповноліття.

Якщо дотримуватися класифікації непрацездатності, яка здій-

снюється за критерієм реального існування та презюмованого, то 
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непрацездатність у пенсійному забезпеченні у разі втрати году-

вальника загалом є презюмованою. Йдеться насамперед про 

досягнення пенсійного віку, догляд за дитиною до 8 років тощо. 

Говорячи про інвалідність, розуміємо непрацездатність реальну, 

яка встановлюється у відсотках за рішенням МСЕК. Однак сту-

пінь втрати працездатності, тобто прийнята система диференціа-

ції інвалідності, у випадку пенсійного забезпеченні у разі втрати 

годувальника значення не має. 

У юридичному складі не менш важливим є факт утриманства. 

Варто зазначити, що у пенсійному законодавстві не міститься 

визначення поняття утриманства. Нормами ч. 3 ст. 36 Закону 

№ 1058-IV перелічені умови, за яких особи можуть вважатися 

членами сім’ї, що були на утриманні померлого годувальника. 

Аналізуючи положення вищезазначеної статті, можна виокреми-

ти два види утриманства: повне утриманство та отримання допо-

моги, яка була постійним та основним джерелом засобів до існу-

вання.

Для встановлення факту утриманства необхідно з’ясувати 

низку різних обставин, зокрема: характер матеріальної допомо-

ги — наскільки постійною вона була; місце такої допомоги серед 

інших можливих засобів до існування тощо.

Матеріальна допомога відповідно до чинного пенсійного зако-

нодавства повинна мати постійний характер. Це означає, що допо-

мога, яка надавалася епізодично, нерегулярно або одноразово, до 

уваги під час встановлення факту утриманства не береться.

Матеріальна допомога, що надавалася померлим годувальни-

ком, повинна була займати основне місце серед інших можливих 

джерел засобів до існування. Як бачимо, основне джерело не 

трактується як єдине, оскільки останнє не виключає наявність 

інших елементів. Однак основне джерело повинно бути голо-

вним, тобто першочерговим серед усіх інших. Інші джерела засо-

бів до існування мають відігравати додаткову, допоміжну роль. 

У пенсійному законодавстві, на відміну, наприклад, від спад-

кового права, у якому встановлюється мінімальна тривалість 

утриманства не менш ніж рік до смерті померлого, жодних термі-

нів і строків утриманства не встановлюється. Також не має зна-

чення, у які періоди життя годувальника надавалася допомога: чи 

це відбувалося безпосередньо перед смертю годувальника, чи за 

кілька років до цього. Факт спільного проживання утриманця 

разом із померлим годувальником не є підставою для автоматич-

ного визнання факту утриманства. Адже під час спільного про-

живання утриманство може як мати місце, так і ні. 

Деякі науковці у свій час обґрунтували пропозицію, згідно з 

якою «…видається доцільним відмовитися від визначення утри-

манства, а дати легальне визначення годувальника, включаючи у 

нього всі ознаки, якими він фактично володіє згідно з діючим 

законодавством»1.

На нашу думку, така пропозиція є прийнятною лише щодо 

таких суб’єктів, як вітчим та мачуха. Постає питання, встановлен-

ня якого юридичного факту необхідно здійснити у цьому випадку: 

факт перебування на утриманні вітчима/мачухи, а отже, визна-

чення суб’єкта-утриманця, чи факт надання такого утримання 

вітчимом/мачухою, а отже, встановлення особи годувальника. 

Вважаємо, що необхідно визначати саме особу годувальника. 

Так, вітчим/мачуха визнається годувальником, якщо у свій час 

утримував/ла померлу/го падчерку/пасинка. Таке утримання 

повинно тривати не менш ніж 5 років. Необхідно підкреслити, що 

вітчим/мачуха може бути визнаним/на годувальником у випадку 

надання матеріальної допомоги чи здійснення утримання. 

Пенсійне законодавство України надає право на пенсію у разі 

втрати годувальника дітям незалежно від того, чи були вони на 

утриманні померлого/ї батька/матері, чи останні займалися тільки 

їхнім вихованням. Тому на законодавчому рівні слід надати право 

на пенсію у разі втрати годувальника вітчиму/мачусі, які займалися 

вихованням пасинка/падчерки. У такому випадку, на наш погляд, 

годувальником повинні визнаватися також той/та вітчим/мачуха, 

який/яка у силу об’єктивних життєвих обставин тільки виховував/

ла пасинка/падчерку, за умови, що у них не було реальної можли-

вості утримувати останніх. До таких обставин можна віднести: 

інвалідність, ведення домашнього господарства тощо. 

Може скластися враження, що формулюванням «якщо вихо-

вували або утримували» встановлюється два можливих варіанти 

1 Новиков В. Д. Субъекты права на пенсию по случаю потери кормильца // Социалистическая 
законность. — 1976. — № 5. — С. 69.
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догляду за дитиною — виховний та матеріальний процеси, які 

мають самостійне значення. Але доглядом за дитиною є поєднан-

ня, синтез цих двох аспектів. Отже, якщо здійснюється одна із 

форм догляду за дитиною, то це має бути винятком із загального 

правила. Тому у нормі права необхідно спочатку закріпити загаль-

не правило, а потім можливі винятки з нього.

З огляду на викладене вище доцільно зміст правової норми, 

яка надає вітчиму/мачусі право на пенсію у разі втрати годуваль-

ника, викласти у такій редакції: «Вітчим та мачуха мають право на 

отримання пенсії у разі втрати годувальника нарівні з рідними 

батьками, якщо вони виховували та утримували пасинка чи пад-

черку, або з поважних причин лише виховували, або лише утри-

мували пасинка чи падчерку протягом 5 років поспіль».

На підставі викладеного можна зробити такі висновки:

1. Оскільки члени сім’ї мають право на пенсію у разі втрати 

годувальника незалежно від їхньої безпосередньої участі або у 

добровільній сплаті пенсійних внесків, або у здійсненні трудової 

діяльності як прямої можливості сплати страхових внесків до сис-

теми державного пенсійного страхування, немає об’єктивних під-

став пов’язувати момент виникнення їхньої пенсійної дієздатнос-

ті з трудовою дієздатністю, тобто із досягненням 16-річного віку. 

Отже, момент виникнення дієздатності у суб’єктів права на пен-

сію у разі втрати годувальника необхідно пов’язувати із настан-

ням 18-річного віку. Цей віковий критерій може бути знижено за 

правилом «емансипації» неповнолітніх осіб.

2. Необхідно поновити у законодавчому переліку непрацездат-

них членів сім’ї померлого годувальника таких осіб, як рідні 

брати, сестри, внуки, бабуся, дідусь. 

3. Доцільно до кола непрацездатних членів сім’ї включити 

батьків іншого з подружжя померлого годувальника за таких 

умов: проживання не менш ніж 5 років поспіль разом із померлим 

годувальником на момент його смерті; відсутність осіб, які відпо-

відно до чинного законодавства зобов’язані матеріально утриму-

вати, або відсутність у них можливості здійснювати таке утриман-

ня; відсутність необхідних джерел засобів до існування; належне 

виконання батьківських прав і обов’язків щодо чоловіка/дружи-

ни померлого годувальника. У випадку догляду за дитиною 

померлого годувальника цією категорією суб’єктів останні пови-

нні мати право на пенсійне забезпечення у разі втрати годуваль-

ника без дотримання цих вимог.

Слід надати право на цей вид пенсійного забезпечення тим 

дітям померлого годувальника, які стали інвалідами після 18 років 

(але не пізніше 23-річного віку), які навчаються за денною фор-

мою навчання у вищих та професійно-технічних навчальних 

закладах та які обрали денну або будь-яку іншу форму навчання, 

передбачену законодавством і рекомендовану висновками спеці-

алістів МСЕК.

Необхідно надати право на пенсію у разі втрати годувальника 

дітям, народженим пізніше 10-місячного строку з дня смерті 

годувальника за допомогою репродуктивних технологій.

Пенсія у разі втрати годувальника падчерці/пасинку має 

призначатися у безумовному порядку, якщо аліментні виплати 

здійснювалися до укладення шлюбу між померлим годувальни-

ком та матір’ю/батьком падчерки/пасинка. У випадку отри-

мання аліментів під час такого шлюбу до уваги повинен брати-

ся розмір останніх: якщо сума аліментних виплат була більшою 

за матеріальне утримання, яке надавалося з боку померлого 

годувальника, то рішення про призначення пенсії у зв’язку з 

втратою годувальника має бути незадовільним для пасинка/

падчерки.

Сім’я не є суб’єктом пенсійного правовідношення. Таким 

суб’єктом є окремий член сім’ї померлого годувальника.

Обов’язок відшкодування шкоди територіальному пенсійному 

органу не складає змісту пенсійних правовідносин. Лише у випад-

ку стягнення надміру сплачених пенсійних сум на підставі рішень 

територіальних органів Пенсійного фонду можна стверджувати, 

що таке відшкодування шкоди як обов’язок є елементом змісту 

пенсійного правовідношення.

 До юридичного складу, який є підставою для виникнення пен-

сійного правовідношення у разі втрати годувальника, стороною 

якого є вітчим/мачуха, включається юридичний факт надання 

утримання померлому годувальнику цими особами. Утримання у 

цьому випадку має свою специфіку, оскільки містить як надання 

матеріальних благ, так і виховний процес.
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Під час призначення пенсії у разі втрати годувальника у пере-

важній більшості випадків встановлюється факт перебування на 

утриманні, в інших (призначення цього виду пенсій вітчиму/

мачусі) — факт надання утримання та виховання померлому году-

вальнику.

 Пропонується у межах пенсійного забезпечення у разі втрати 

годувальника — вітчима/мачухи годувальником вважати особу, 

яка виховувала та утримувала пасинка чи падчерку, або з поваж-

них причин лише виховувала, або лише утримувала пасинка/

падчерку протягом 5 років поспіль. Розділ 3 

Проблеми впровадження 
накопичувальної пенсійної системи. 
Міжнародний досвід використання 
накопичувальної пенсійної системи

Необхідність реформування пенсійного забезпечення викли-

кано низкою об’єктивних факторів: економічних, демографічних, 

соціально-політичних. Сьогодні ця проблема особливо актуальна 

в багатьох країнах світу, незалежно від рівня економічного розви-

тку, що зумовлено старінням населення, зміною його вікової 

структури, ускладненням економічної ситуації. Але вирішувати її 

потрібно ретельно зваживши всі фактори та можливості як дер-

жави, так і її громадян. При цьому необхідно враховувати націо-

нальні традиції та менталітет людей, організаційні та фінансові 

особливості країни.

Історія реформування пенсійної системи України починає свій 

відлік з 1 січня 2004 р., коли набрав чинності Закон України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 

2003 р. № 1058 IV1, що проголосив створення в Україні нової пен-

сійної системи. Нова пенсійна система в Україні передбачає замі-

ну однорівневої системи державного пенсійного страхування 

трирівненою, в якій солідарна система (перший рівень) доповню-

1 Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 
2003 р. № 1058-ІV // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — №51. — Ст. 376. 
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ється обов’язковою накопичувальною системою (другий рівень) 

та недержавним добровільним пенсійним забезпеченням (третій 

рівень). Добровільна система була започаткована Законом України 

«Про недержавне пенсійне забезпечення» від 9 липня 2003 р. 

№1057-IV1. Саме в цих законах закладений правовий фундамент 

пенсійної реформи. Але рухалася вона дуже повільно. Причина — 

як у менталітеті представників влади, так і пересічних громадян, 

які ще продовжують сподіватися, що держава може дати своїм 

громадянам гідне пенсійне забезпечення, надії покладають на 

традиційну солідарну систему. У демографічній ситуації, що нині 

склалася, солідарна пенсійна система не може функціонувати 

ефективно. Нова пенсійна система, особливо її накопичувальна 

частина, спрямована на виховання економічної самостійності та 

відповідальності громадян за стан особистого матеріального 

до бробуту після виходу на пенсію. Це повинно змусити людей 

вже сьогодні замислитися над тим, що вони отримають після 

завершення своєї трудової діяльності, підвищити їхню зацікавле-

ність у контролі за належною сплатою роботодавцями страхових 

коштів до Пенсійного фонду. 

З метою диверсифікації джерел отримання доходів у старості, 

послаблення в подальшому впливу демографічного фактору на 

фінансовий стан солідарної пенсійної системи і недопущення змен-

шення розмірів пенсій Законом України «Про загально обов’язкове 

державне пенсійне страхування» передбачено запровадити накопи-

чувальну систему загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування (далі — обов’язкова накопичувальна пенсійна система, 

накопичувальна система). Серед основних завдань та цілей пенсій-

ної реформи можна виокремити: підвищення рівня життя пенсіоне-

рів; встановлення залежності розмірів пенсій від величини заробітку 

і трудового стажу; забезпечення фінансової стабільності пенсійної 

системи; заохочення громадян до заощадження коштів на старість; 

створення ефективнішої та більш дієвої системи адміністративного 

управління в пенсійному забезпеченні.

Пенсійна реформа дочекалася свого часу. Так, 8 липня 2011 р. 

народні депутати проголосували за Закон «Про заходи щодо зако-

1 Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 9 липня 2003 р. №1057-IV // 
Відомості Верховної Ради України. — 2003. — №47–48. — Ст. 372. 

нодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» 

№ 3668-VI1, який набрав чинності 1 жовтня 2011 р.

Окрім кардинальних змін та новацій, що стосуються в цілому 

пенсійного забезпечення в Україні (підвищення пенсійного віку, 

збільшення мінімального страхового стажу), закон передбачає 

запровадження другого рівня пенсійної системи.

Звернемося до першоджерел. Так, стаття 2 Закону № 1058 

визначає структуру системи пенсійного забезпечення, яка скла-

дається із трьох рівнів: перший рівень — солідарна система 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування 

(далі — солідарна система), що базується на засадах солідарності і 

субсидування та здійснення виплати пенсій і надання соціальних 

послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду на умовах та в поряд-

ку, передбачених цим Законом; другий рівень — накопичувальна 

система загальнообов’язкового державного пенсійного страху-

вання (далі — накопичувальна система пенсійного страхування), 

що базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у 

Накопичувальному фонді або у відповідних недержавних пенсій-

них фондах — суб’єктах другого рівня системи пенсійного забез-

печення та здійснення фінансування витрат на оплату договорів 

страхування довічних пенсій і одноразових виплат на умовах та в 

порядку, передбачених законом; третій рівень — система недер-

жавного пенсійного забезпечення, що базується на засадах добро-

вільної участі громадян, роботодавців та їхніх об’єднань у форму-

ванні пенсійних накопичень із метою отримання громадянами 

пенсійних виплат на умовах та в порядку, передбаченому законо-

давством про недержавне пенсійне забезпечення. Перший та дру-

гий рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять 

систему загальнообов’язкового державного пенсійного страху-

вання. Другий та третій рівні системи пенсійного забезпечення в 

Україні становлять систему накопичувального пенсійного забез-

печення. Для окремих категорій громадян законами України 

можуть встановлюватися умови, норми і порядок їхнього пенсій-

ного забезпечення, відмінні від загальнообов’язкового державно-

го пенсійного страхування і недержавного пенсійного забезпе-

1 Урядовий кур’єр. — 2011. — № 168. — 14 верес.
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чення. Громадяни України можуть бути учасниками та отримува-

ти пенсійні виплати одночасно з різних рівнів системи пенсійного 

забезпечення в Україні. Обов’язковість участі або обмеження 

щодо участі громадян у відповідних рівнях системи пенсійного 

забезпечення в Україні та отримання пенсійних виплат встанов-

люються законами з питань пенсійного забезпечення. Питання 

участі іноземців і осіб без громадянства в системі пенсійного 

забезпечення в Україні та участі громадян України в іноземних 

пенсійних системах регулюються відповідно цим Законом, інши-

ми законами з питань пенсійного забезпечення та міжнародними 

договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України. 

Трирівнева пенсійна система дозволить розподілити між трьо-

ма її складовими ризики, пов’язані зі змінами демографічної 

ситуації (до чого більш чутливою є солідарна система) з коливан-

нями в економіці і на ринку капіталів (що більше відчувається у 

накопичувальній системі). Такий розподіл ризиків дасть змогу 

зробити пенсійну систему більш фінансово збалансованою та 

стійкою, що застрахує працівників від зниження загального рівня 

доходів після виходу на пенсію і є принципово важливим та вигід-

ним для них. Створення другого рівня пенсійної системи озна-

чатиме запровадження в нашій країні системи загально обов’яз-

кового накопичувального пенсійного страхування. Треба зазна-

чити, що Закон № 3638-VI «Про заходи щодо законодавчого 

забезпечення реформування пенсійної системи», із прийняттям 

якого вносяться зміни до базових законів, що регулюють пенсійні 

відносини, ліквідував прогалини щодо формування накопичу-

вальної системи пенсійного страхування, але лише деякою мірою. 

Стаття 2 зазначеного закону встановлює, що учасниками накопи-

чувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування є особи, які підлягають загальнообов’язковому дер-

жавному пенсійному страхуванню згідно із Законом України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», яким 

на дату запровадження перерахування страхових внесків до 

Накопичувального пенсійного фонду виповнилося не більш як 

35 років та які сплачують внески/за яких сплачуються внески до 

накопичувальної системи пенсійного страхування. Страхові вне-

ски до Накопичувального пенсійного фонду є складовою єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 

сплаченого учасниками накопичувальної системи пенсійного 

страхування, і підлягають спрямуванню до Накопичувального 

пенсійного фонду в таких розмірах: у рік запровадження перера-

хування — 2 % бази нарахування єдиного внеску на загально-

обов’язкове державне соціальне страхування, встановлене для 

таких учасників, кожного наступного року — у розмірі, збільше-

ному на 1 %, до досягнення 7 % і подальшої сплати у зазначеному 

розмірі. Визначається також, що Пенсійний фонд України спря-

мовує страхові внески до Накопичувального пенсійного фонду на 

відповідні рахунки на підставі відомостей, поданих платниками 

єдиного внеску до Державного реєстру загальнообов’язкового 

державного соціального страхування.

Суть такої системи полягатиме у тому, що частина обов’язкових 

внесків до пенсійної системи (загальний рівень пенсійних відра-

хувань залишиться незмінним) накопичуватиметься у єдиному 

Накопичувальному фонді і обліковуватиметься на індивідуальних 

накопичувальних пенсійних рахунках громадян, які (та на користь 

яких) сплачуватимуть такі внески. Ці кошти інвестуватимуться в 

економіку країни з метою отримання інвестиційного доходу і 

захисту їх від інфляційних процесів. Управління пенсійними 

коштами здійснюватимуть компанії з управління активами (для 

яких ця діяльність є професійною і буде ліцензуватися), обрани-

ми на конкурсній (тендерній) основі. Безпосереднє зберігання 

пенсійних активів буде здійснювати банківська установа — збері-

гач, яка буде нести відповідальність за цільове використання цих 

активів. Кошти, що обліковуватимуться на індивідуальних нако-

пичувальних пенсійних рахунках громадян, будуть власністю цих 

громадян, і вони зможуть скористатися ними після досягнення 

пенсійного віку (або у випадках, передбачених законом, раніше 

цього терміну, наприклад, у випадку інвалідності). Виплати з 

накопичувального фонду будуть здійснюватися додатково до 

виплат із солідарної системи.

На жаль, конкретний рік запровадження другого рівня як не був 

встановлений у базовому законі про пенсійну систему України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», так і 
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не визначений у новому. Водночас новацією є положення ст. 1 

закону, в якій зазначається: «Перерахування страхових внесків до 

Накопичувального пенсійного фонду запроваджується починаючи 

з року, в якому буде забезпечено бездефіцитність бюджету Пен сій-

ного фонду України». Водночас ліквідувати дефіцит бю джету 

Пенсійного фонду України, попри цей закон, найближчим часом 

не вдасться, тобто перспективи запровадження накопичувальної 

системи не визначені. Уряд припускає, що питання запровадження 

другого рівня будуть розглядатися з 1 січня 2013 р.

На сьогодні законодавцем зроблено спробу окремі положення 

базового закону, які стосуються другого рівня пенсійної системи, 

уточнити та доопрацювати, а також окремі положення узгодити із 

діючими іншими нормативними актами. Треба зазначити, що 

Законом № 1058 визначаються суб’єкти системи накопичувально-

го пенсійного забезпечення: особи, від імені та на користь яких 

здійснюється накопичення та інвестування коштів; підприємства, 

установи, організації та фізичні особи, що здійснюють перераху-

вання внесків до системи накопичувального пенсійного забезпе-

чення; Накопичувальний фонд; недержавні пенсійні фонди; юри-

дичні особи, які здійснюють адміністративне управління Нако-

пичувальним фондом і недержавними пенсійними фондами та 

управління їхніми пенсійними активами; зберігач; страхові органі-

зації. Інші суб’єкти системи накопичувального пенсійного забез-

печення можуть бути визначені законами України.

Норма Закону № 1058-IV, що діяла до прийняття змін 8 липня 

2011 р., передбачала, що перспектива запровадження другого 

рівня пов’язувалася із економічним зростанням країни протягом 

двох останніх років, а саме: якщо в кожному з них валовий вну-

трішній продукт (ВВП) зростав би не менш ніж на 2 % порівняно 

з попереднім роком. При цьому за оптимістичним прогнозом 

фахівців це могло відбутися не раніше як за два роки. Як стартові 

роки експерти називали 2011 р. та 2012 р., навіть до 2014 р. Це за 

умови, що підтвердяться урядові прогнози щодо темпу зростання 

ВВП 2010 р. і 2011 р. (відповідно 3,7 % і 5,4 %)1. Незважаючи на 

встановлення нового критерію запровадження другого рівня пен-

1 Накопичувальна система: необхідно прийняти спеціальний закон // Пенсійний кур’єр. — 
2010. — № 7. 

сійного страхування, коли він почне працювати — питання від-

крите. Крім того, за оцінками фахівців, має бути виконано також 

такі умови: цілковите впровадження системи персоніфікованого 

обліку та забезпечення доступу застрахованих осіб до інформації 

на накопичувальному пенсійному рахунку; збалансованість 

бюджету Пенсійного фонду України відповідно до міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку; забезпечення фінансування з 

державного бюджету втраченої частини страхових внесків у солі-

дарній системі. Необхідно також вдосконалити регламентування 

роботи Накопичувального пенсійного фонду1. Закон України 

«Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування 

пенсійної системи» від 8 липня 2011 р. № 3668-VI робить спробу 

усунути прогалини у правовому регулюванні відносин, пов’язаних 

із пенсійними виплатами за рахунок коштів накопичувальної сис-

теми пенсійного страхування, управлінням накопичувальним 

фондом, спадкуванням пенсійних коштів тощо. Так, ст. 78 деталі-

зує поняття Накопичувального фонду і зазначає, що накопичу-

вальний фонд створюється Пенсійним фондом як цільовий поза-

бюджетний фонд. Адміністративне управління Накопичувальним 

фондом здійснює виконавча дирекція Пенсійного фонду. 

Управління пенсійними активами Накопичувального фонду здій-

снюється компаніями з управління активами. Рахунки Накопи-

чувального фонду відкриваються виконавчою дирекцією Пенсій-

ного фонду в зберігачі. У новій редакції викладено ст. 79 Закону 

№ 1058 «Джерела формування накопичувальної системи пенсій-

ного страхування та використання її коштів». Законом встановле-

но, що джерелами формування накопичувальної системи пенсій-

ного страхування є:

1) страхові внески до накопичувальної системи пенсійного 

страхування (крім суми, передбаченої у ч. 4 ст. 64 цього Закону);

2) інвестиційний дохід, що утворюється в результаті розміщен-

ня та інвестування коштів накопичувальної системи пенсійного 

страхування у порядку, встановленому законом;

3) суми пені, сплаченої страхувальником за несвоєчасне пере-

рахування сум страхових внесків на рахунок для другого рівня 

1 Накопичувальна система: необхідно прийняти спеціальний закон // Пенсійний кур’єр. — 
2010. — № 7.



198 199

Розділ 3. Проблеми впровадження накопичувальної пенсійної системи…Розділ 3. Проблеми впровадження накопичувальної пенсійної системи…

системи пенсійного забезпечення на користь учасників накопи-

чувальної системи пенсійного страхування.

Кошти накопичувальної системи пенсійного страхування 

використовуються для:

1) інвестування з метою отримання інвестиційного доходу на 

користь учасників накопичувальної системи пенсійного страху-

вання;

2) оплати договорів страхування довічних пенсій або здійснен-

ня одноразових виплат;

3) оплати послуг компаній з управління активами Накопи-

чувального фонду або відповідного недержавного пенсійного 

фонду — суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення;

4) оплати послуг зберігача Накопичувального фонду або відпо-

відного недержавного пенсійного фонду — суб’єкта другого рівня 

системи пенсійного забезпечення;

5) оплати послуг із проведення планової аудиторської перевір-

ки Накопичувального фонду або недержавного пенсійного фон-

ду — суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення;

6) оплати послуг радника з інвестиційних питань;

7) оплати послуг виконавчої дирекції Пенсійного фонду з адмі-

ністрування Накопичувального фонду, зокрема на проведення 

конкурсів, у порядку та розмірах, встановлених Радою Нако-

пичувального фонду, або оплати послуг з адміністрування недер-

жавного пенсійного фонду — суб’єкта другого рівня системи 

пенсійного забезпечення (крім випадків, якщо адміністрування 

здійснює юридична особа — одноосібний засновник).

Статтею встановлено заборону використання коштів накопичу-

вальної системи пенсійного страхування для забезпечення виплати 

пенсій та надання соціальних послуг із солідарної системи, на 

виплату пенсій на визначений строк у системі недержавного пенсій-

ного забезпечення та на інші цілі, не передбачені цим Законом. 

Інвестиційний дохід від операцій із пенсійними активами накопичу-

вальної системи пенсійного страхування не включається до складу 

доходу компаній з управління активами або будь-якого іншого 

суб’єкта системи накопичувального пенсійного забезпечення.

Кошти накопичувальної системи пенсійного страхування є 

власністю учасників накопичувальної системи пенсійного стра-

хування в сумі, що обліковується на їхніх накопичувальних пен-

сійних рахунках в Накопичувальному фонді або на індивідуаль-

них пенсійних рахунках у відповідних недержавних пенсійних 

фондах — суб’єктах другого рівня системи пенсійного забезпе-

чення.

Право власності учасника накопичувальної системи пенсійно-

го страхування на належну частку пенсійних коштів накопичу-

вальної системи пенсійного страхування, що обліковуються на 

його накопичувальному пенсійному рахунку в Накопичувальному 

фонді або на індивідуальному пенсійному рахунку в недержавно-

му пенсійному фонді — суб’єкті другого рівня системи пенсійно-

го забезпечення, реалізується згідно із цим Законом, а у разі смер-

ті такого учасника право власності спадкоємців на його пенсійні 

кошти реалізується відповідно до цього Закону та Цивільного 

кодексу України. Облік надходжень і витрат Накопичувального 

фонду здійснює виконавча дирекція Пенсійного фонду. 

Під час прийняття Закону «Про заходи щодо законодавчого 

забезпечення реформування пенсійної системи» предметом жва-

вої дискусії на законодавчому рівні було питання, з якого віку 

доцільно брати участь у другому рівні пенсійної системи. 

Пропонувалося розпочати з тих осіб, які вперше стають до роботи 

(або які не досягли 25 років), або з тих, яким виповнилося 

39 років. Це дуже важливе питання, під час вирішення якого про-

водилися актуальні розрахунки і враховувалося, що учасник цієї 

системи повинен мати достатньо часу для накопичення суми 

коштів на накопичувальному пенсійному рахунку, яка б разом із 

пенсією із солідарної системи забезпечила гідний розмір пенсій-

ної виплати. Необхідно також враховувати можливості забезпе-

чення фінансової стабільності Пенсійного фонду України і, 

останнє, щоб фінансовий ринок мав змогу освоїти суму пенсій-

них надходжень.

Законодавець дійшов висновку, що учасником накопичуваль-

ної системи загальнообов’язкового державного пенсійного стра-

хування є особи, яким виповнилося не більш як 35 років. Зазначені 

в ч. 1 ст. 12 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» особи, які на день перерахування страхових внесків 

до Накопичувального фонду не досягли 35-річного віку, можуть 
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за власним бажанням сплачувати такі внески за договором про 

добровільну участь у накопичувальній системі пенсійного страху-

вання. Страхові внески до Накопичувального фонду для осіб, які 

беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового дер-

жавного пенсійного страхування, нараховуються на суму, перед-

бачену договором про добровільну участь.

Розмір страхового внеску також був предметом обговорення, 

оскільки встановлення розміру внеску для накопичувальної системи 

пов’язане із функціонуванням солідарної системи й означає втрату 

відповідної суми коштів у солідарній системі, яку потрібно компенсу-

вати за рахунок бюджетних коштів. Запровадження відразу високого 

внеску може «примусити» роботодавця зменшити фонд заробітної 

плати, продовжити робити її частину тіньовою з метою економії на 

страхових внесках. Закон України від 8 липня 2011 р. № 3668-VI вста-

новив, що максимальний розмір страхових внесків, що спрямовують-

ся до накопичувальної системи пенсійного страхування, не може 

перевищувати 7 % суми заробітної плати (доходу), визначеної ч. 1 ст. 7 

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

державне соціальне страхування» № 2426-VI1.

Введення другого рівня пенсійного страхування передусім 

повинно бути спрямоване на збільшення загального розміру пен-

сійних виплат завдяки отриманню інвестиційного доходу (сукуп-

ний середній розмір пенсійних виплат із солідарної та обов’язкової 

накопичувальної системи очікується на рівні 55–60 % середньої 

заробітної плати в Україні, а зараз такі виплати складають близько 

35 %2. Становлення накопичувальної системи дасть змогу:

— посилити залежність розміру пенсії від трудового вкладу 

особи, а отже, посилити зацікавленість громадян та їхніх робото-

давців у сплаті пенсійних внесків; 

— зменшити «податковий тиск» на фонд оплати праці робото-

давців за рахунок перерахування частини обов’язкових пенсійних 

внесків до Накопичувального фонду, що здійснюватиметься із 

заробітку працівника; 

— успадковувати кошти, обліковані на персональному пенсій-

ному накопичувальному рахунку, родичам застрахованої особи; 

1 Відомості Верховної Ради України. — 2011. — № 2–3. — Ст. 11.
2 Пенсійна реформа в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.pension.kiev.ua.  

— створити потужне джерело інвестиційних ресурсів для зрос-

тання національної економіки; 

— розподілити ризики виплати низьких розмірів пенсій між 

першим та другим рівнем пенсійної системи і таким чином 

застрахувати майбутніх пенсіонерів від негативних демографіч-

них тенденцій та коливань в економічному розвитку держави; 

— підвищити ефективність управління системою пенсійного 

забезпечення за рахунок передачі недержавним компаніям функ-

ції управління пенсійними активами.

Другий рівень буде впроваджуватися лише після формування 

необхідних економічних передумов та створення налагодженої й 

ефективної системи державного нагляду та регулювання у цій 

сфері, а також необхідної інфраструктури. Важливо також забез-

печити громадянам право (у разі бажання) перевести їхні обов’язкові 

пенсійні заощадження з Накопичувального фонду до обраного 

ними недержавного пенсійного фонду (тобто на третій рівень). Це 

дасть змогу застрахованим особам самостійно вирішувати, яка 

інвестиційна політика є найбільш прийнятною для інвестування 

їхніх пенсійних заощаджень, а отже, більшою мірою впливати на 

розмір своєї майбутньої пенсії. Як і солідарна, накопичувальна 

система є обов’язковою, тобто внески до неї роблять не на добро-

вільних, а на обов’язкових засадах. Проте є принципова відмін-

ність: солідарна система не передбачає грошових накопичень на 

індивідуальному рахунку. Накопичувальна система передбачає 

персоніфікацію пенсійних внесків, тобто індивідуальне накопи-

чення коштів у процесі трудової діяльності на індивідуальному 

рахунку, які й будуть основним джерелом пенсії у старості.

Важко не погодитися, що солідарна система породжує до себе 

абстрактно-відсторонене ставлення з боку працівника як до сво-

єрідного податку. Пенсія за накопичувальною системою за своєю 

економічною сутністю є відкладеним доходом. Фактично, це 

індивідуальний пенсійний фонд, і людина повинна бачити пря-

мий зв’язок між своєю зарплатою сьогодні та розміром пенсії в 

старості. Маємо кардинально іншу ідеологію. У солідарній систе-

мі людина змушена сподіватися на майбутнє покоління своїх 

співвітчизників, кількість яких до того ж постійно скорочується. 

А в накопичувальній системі людина може сподіватися тільки на 
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саму себе: розмір накопичень визначається її легальною зарпла-

тою, сумарним виробничим стажем та якістю управління пенсій-

ними активами. Накопичувальна система зрозуміла й прозора. 

У ній немає хитромудрих формул, поняття нормативного та 

понаднормативного виробничого стажу й багатьох інших мало-

зрозумілих атрибутів солідарної системи. До речі, і з технічної 

точки зору її реалізація не є надто вже складним завданням1. 

Просування пенсійної реформи відбувається дуже повільно і, 

на жаль, використовується здебільшого як політичний інстру-

мент. Накопичується багато проблемних питань, які намагаються 

вирішувати різними методами: шляхом підвищення пенсійного 

віку, збільшення величини оцінки одного року страхового стажу 

тощо.  Окремо слід згадати проблему перехідного періоду. Пенсій-

на система досить зрозуміло (добре чи погано — інше питання) 

функціонує нині. Досить зрозуміло вона функціонуватиме після 

завершення перехідного періоду, коли підуть на пенсію ті, хто 

почне робити внески до накопичувальної системи, щойно отри-

має трудову книжку. Залишаються дві категорії працівників. 

Перша — ті, чий вік нині коливається між 40 роками та пенсій-

ним. Це завтрашні пенсіонери. Відповідно до ідеології впрова-

дження накопичувальної системи вони не встигають зробити 

достатніх накопичень, тож залучати їх до накопичувальної систе-

ми просто немає сенсу. Отже, джерелом їхніх пенсій, як і раніше, 

залишатиметься солідарна система. Друга категорія — нині пра-

цюючі люди молодші 40 років. Це післязавтрашні пенсіонери. 

Вони встигнуть зробити певні пенсійні накопичення, але їхній 

розмір буде тим більше недостатнім, чим ближче сьогодні вік до 

40 років. Отже, джерелом пенсій цих людей разом із власними 

накопиченнями мають бути кошти солідарної системи.

Сьогодні, умовно кажучи, із солідарної системи кожному пра-

цівникові повинна виплачуватися вся пенсія повністю. Після 

завершення перехідного періоду із солідарної системи кожному 

пенсіонеру має виплачуватися якась мінімальна пенсія. Її джере-

лом повинні бути внески до солідарної системи в мінімально необ-

1 Коваль О. Підвищувати треба не пенсійний вік, а офіційну зарплату. Пенсійна реформа 
очима нестороннього // Дзеркало тижня. — № 33. — 2010 [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу : http:// www.dt.ua/2000/2650/. 

хідному обсязі. Звідси випливає проблема балансування дохо дів, 

оптимізації співвідношення відрахувань до солідарної і накопичу-

вальної систем. Зрозуміло, що внаслідок демографічних процесів 

зазначене співвідношення має змінюватися на користь останньої. 

Оскільки працівник робить внески в систему впродовж усієї своєї 

трудової діяльності, не маючи можливості вилучити їх до настання 

пенсійного віку, постає необхідність найсуворішого контролю над 

забезпеченням належного управління. І цими внесками необхідно 

буде управляти. Звідси постає необхідність запровадження най-

жорсткішого контролю з боку держави. Збереження пенсійних 

активів у накопичувальній системі і не можливість зловживань із 

боку посадових осіб мають бути реально гарантовані державою. 

Водночас навіть за умови абсолютної, стовідсоткової чесності 

посадових осіб будь-які інвестиції можуть наразитися на ризики. 

Пенсійні кошти — це багатий інвестиційний ресурс. Тому процеси 

управління пенсійними накопиченнями мають бути побудовані в 

такий спосіб, аби зводити ризики до мінімуму й забезпечити вкла-

дення коштів у диверсифіковані фінансові інструменти. Окремими 

вченими і практиками пропонується випустити пенсійні облігації 

на старті функціонування пенсійної накопичувальної системи з 

метою відтоку зайвих на ринку ресурсів та недопущення зростання 

цін. Завдання держави — зробити неможливим спекулювання пен-

сійними облігаціями як цінними паперами.

Інститут накопичувальної пенсії для нас є новим. У зв’язку з 

цим є цікавим досвід зарубіжних країн. Пенсійні системи удоско-

налюються практично в усьому світі. Так, більшість країн із роз-

виненою ринковою економікою у 80–90-х рр. йшла шляхом впо-

рядкування розподільчих схем пенсійних виплат із поступовим 

введенням накопичувальних елементів. З початку перетворень 

практично в усіх державах, включаючи США, Італію, Німеччину, 

Японію, робилася спроба збільшення доходів пенсійної системи 

за рахунок збільшення внесків, що не могло не викликати проти-

дії як із боку працівників, так і з боку роботодавців.

Під час проведення реформ у європейських державах виникла 

система умовно накопичувальних рахунків. Це дозволило послабити 

вплив демографічної ситуації на пенсійну систему — збільшення три-

валості життя та дострокового виходу на пенсію. Останнє є дуже 
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важливим для розвинутих країн, оскільки підвищення рівня добро-

буту та оподаткування стимулює вихід на пенсію до законодавчо 

встановленого строку. Пов’язуючи розмір пенсії із розміром накопи-

чених внесків у пенсійне забезпечення, система умовно накопичу-

вальних рахунків значно послабляє дію солідарного, перерозподіль-

чого принципу. В пенсійній схемі створюється спеціальний рівень, 

який спрямовується на запобігання бідності серед осіб похилого віку. 

На принципах накопичувальної системи реформували свою систему 

Швеція та Велика Британія. Наприклад, у Швеції пенсійні внески 

працівників та роботодавців поділяються на дві частини. Так, 16,5 % 

використовується для фінансування пенсій, що виплачуються у 

цьому ж році на розподільчих засадах. При цьому запроваджується 

персоніфікований облік внесків (система умовно накопичувальних 

рахунків), тобто для кожної особи відкривається індивідуальний 

рахунок, на якому накопичуваються її кошти. При цьому ці кошти не 

капіталізуються, а тільки індексуються і не переходять у власність 

окремих осіб, використовуються для виплати пенсій та слугують під-

ставою для розрахунків розміру допомоги залежно від розміру пенсії 

працівника та обсягу страхових внесків. Натомість 2 %, що залиши-

лися, скеровуються на спеціальний індивідуальний накопичуваль-

ний рахунок, за вибором застрахованої особи надходять у приватний 

або державний фонд. Коли громадянин Швеції виходить на пенсію, 

він отримує свої капіталізовані пенсійні внески. При цьому перехід 

на таку систему є обов’язковим для осіб, що народилися після 1954 р. 

Для тих, хто народився у 1935–1953 рр., виплата пенсії здійснюється 

двома частинами, для осіб, що народилися до 1934 р., пенсії виплачу-

ються за старою схемою.

Пенсійна реформа в європейських країнах набирає обертів. Так, 

в офіційних документах ЕС встановлені конкретні напрямки пере-

ходу до нових пенсійних схем до 2020 р. Прогнозується, що за цей 

період в пенсійних виплатах частка солідарної системи знизиться з 

84 % до 64 %, при цьому збільшиться накопичувальний компонент 

з 25 % до 29 %, а незначна на сьогодні частка добровільного при-

ватного страхування збільшиться в три рази — з 1,5 % до 4,5 %1. 

1 Законодательство зарубежных стран : обзорная информация. — Вып. 190. Законодательство 
о пенсиях по старости европейских стран / Цивилев Р. М., Брагинский, Ковачев Д. А. 
и др. — М. : 2002. — С.25.

Як і розвинуті держави, країни колишнього соціалістичного 

табору також реформують пенсійні системи, але роблять це в 

нестабільних фінансових умовах за наявності певної частки 

тіньового сектору економіки. Зміни, що відбулися у таких краї-

нах, торкнулися збільшення пенсійного віку, скорочення пільго-

вих пенсій, збільшення необхідного трудового стажу для отри-

мання пенсії тощо. Однією з перших на шлях реформування стала 

Чехія. За збереження обов’язкової державної пенсійної системи, 

заснованої на розподільчих принципах, запроваджено приватне 

пенсійне страхування. Так, Чехія стимулює участь населення в 

пенсійному страхуванні не тільки шляхом зниження оподатку-

вання пенсійних внесків, а й шляхом введення державних субси-

дій, переводячи певну суму коштів на накопичувальний рахунок 

громадянина. За останні роки чисельність учасників приватних 

пенсійних фондів збільшується, в них бере участь біля 40 % актив-

ного населення держави. Досвід Угорщини свідчить, що ця країна 

найбільш повно реалізувала трирівневу змішану накопичувально-

розподільчу систему, за якої пенсійна система зберігає обов’язковий 

характер, принципи солідарної системи. В загальній структурі 

пенсійних виплат частка першого рівня становить 75 %. Внески 

до другого обов’язкового приватного накопичувального фонду 

здійснюють тільки працівники (6 %)1. Однією з перших держав на 

території колишнього СРСР пенсійну систему почала перебудо-

вувати Латвія. Сьогодні шляхом реформування на принципах 

накопичувальної системи та персоніфікованого обліку йдуть 

Молдова та Киргизстан. У Казахстані з 1998 р. також відбувається 

реформа пенсійної системи за чилійським зразком: поступово 

відбувається відмова від солідарної системи і повний перехід на 

приватну накопичувальну систему. Протягом 30 років передбача-

ється збереження солідарного рівня, але внески до нього знижу-

ються з 25,5 % до 15 % фонду заробітної плати. Обов’язковий 

другий рівень фінансується працівниками у розмірі, що дорівнює 

10 % заробітної плати. Третій — добровільний рівень формується 

за рахунок відрахувань або роботодавцем, або обома сторонами, 

або за рахунок приватних добровільних внесків. Росія також йде 

1 Там само. — С. 10. 
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шляхом реформ своєї пенсійної системи. Трудова пенсія за віком 

з 1 січня 2010 р. складається із двох частин: страхової та накопи-

чувальної. Страхова частина трудової пенсії за віком складається 

із базової фіксованої виплати залежно від категорії пенсіонера 

плюс виплати залежно від суми коштів на умовно-нако-

пичувальному рахунку учасника. Виплата накопичувальної час-

тини трудової пенсії залежить від розміру коштів на індивідуаль-

ному рахунку (внески плюс інвестиційний дохід). Власниками 

індивідуальних рахунків можуть бути лише особи, які народилися 

1 січня 1967 р. або пізніше. Наразі ставка внесків до пенсійної 

системи становить 20 % від заробітної плати, але з 1 січня 2011 р. 

вона буде збільшуватися до 26 %. Максимальна заробітна плата, з 

якої сплачуються внески, складає 415 тисяч російських рублів. 

Тариф страхових внесків для осіб 1967 року народження і молод-

ших розподіляється таким чином: 8 % — на страхову частину тру-

дової пенсії, 6 % — на накопичувальну частину трудової пенсії. За 

учасників, молодших за 40 років, страхові внески сплачуються до 

Пенсійного фонду Російської Федерації, якщо тільки вони не 

обрали один із 113 НПФів або 55 компаній з управління актива-

ми, які отримали ліцензію на прийом внесків на накопичувальну 

частину трудової пенсії — обов’язкового другого рівня. Обов’язкові 

страхові внески на накопичувальну частину трудової пенсії спла-

чують роботодавці у розмірі 6 % фонду оплати праці. Особи 

можуть добровільно сплачувати додаткові внески на накопичу-

вальну частину трудової пенсії за рахунок особистих коштів. 

Роботодавці також мають право добровільно прийняти рішення 

щодо сплати на користь осіб додаткових страхових внесків на 

накопичувальну частину трудової пенсії. Додаткова сплата стра-

хових внесків із боку держави передбачається у тому разі, якщо 

особа сплатила у минулому році додаткові страхові внески на 

накопичувальну частину трудової пенсії у сумі, що не менша 2000 

російських рублів1. 

З 1 січня 2011 р. введено нову пенсійну систему у Вірменії. Така 

система передбачатиме базову пенсію, яка буде виплачуватися за 

рахунок державного бюджету, на рівні 100 % мінімального спо-

1 Міжнародний пенсійний вісник. — 2010. — Вип. № 16.  

живчого кошика (МСК). Ті громадяни, які не мають 10-річного 

періоду сплати соціального внеску, з 2011 р. по 2020 р. отримува-

тимуть соціальну пенсію (Рівень 0), встановлену на рівні 100 % 

базової пенсії, а з 2021 р. — на рівні 80 % базової пенсії. З 2011 р. 

прибутковий податок та соціальний внесок будуть уніфіковані з 

розрахунку 26 % зарплати працівника; роботодавці не будуть 

сплачувати податок на робочу силу/соціальний податок. Для тих, 

хто народився до 1970 р., буде застосовуватися солідарна система 

з автоматичною індексацією пенсій першого та другого рівнів 

залежно від рівня інфляції. Ті, хто народився після 31 грудня 

1969 р., мають стати учасниками обов’язкового накопичувально-

го фонду (другий рівень). Загальна сума внеску до накопичуваль-

ного фонду складатиме 10 %, з яких 5 % сплачуватимуть працівни-

ки, а 5 % буде сплачуватися за рахунок державного бюджету, але не 

вище максимального розміру. Приватна компанія NASDAQ-OMX, 

яка є найбільшою у світі біржею і технології якої підтримують 

операції 70 бірж у 50 країнах світу, перераховуватиме внески, 

отримані від Державної податкової служби, до обраних учасника-

ми приватних компаній з управління активами. Компанія 

NASDAQ-OMX є також оператором Центрального депозитарію 

Вірменії, де зберігатимуться кошти обов’язкового накопичуваль-

ного фонду. Отже, NASDAQ-OMX вестиме облік активів на інди-

відуальних пенсійних рахунках, а також здійснюватиме облік 

індивідуальних даних1. 

Україна відстає від країн пострадянського простору з прове-

дення пенсійних реформ і створення адекватної ринковим умо-

вам системи соціального захисту громадян, які втратили працез-

датність. З початку національної пенсійної реформи в 2004 р. 

більшість проблем залишаються невирішеними, низький розмір 

пенсій переважної більшості пенсіонерів і нерівні умови пенсій-

ного забезпечення; пенсійні видатки зростають випереджальни-

ми темпами порівняно з можливостями економіки щодо їхнього 

забезпечення: питома вага пенсійних видатків у ВВП в Україні є 

однією з найвищих у світі й має тенденцію до збільшення (у 2004–

2007 рр. — 12–14 %, у 2008 р. — 15,8 % ВВП).

1 Міжнародний пенсійний вісник. — 2010. — Вип. № 16. 
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Таким чином, здійснюючи пенсійну реформу, змінюючи вже 

існуючі правові інститути і використовуючи досвід інших держав, 

законодавці України продовжують визначати напрямки та осно-

вні засади обов’язкової накопичувальної пенсійної системи.  

Реалізації пенсійної системи передувала значна нормотворча 

робота. Треба нагадати, наприклад, розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. № 12241, яким затверджено 

Концепцію подальшого проведення пенсійної реформи, постанову 

Верховної Ради України «Про рекомендації парламентських слу-

хань на тему “Стан проведення пенсійної реформи та шляхи її вдо-

сконалення”» від 5 квітня 2011 р. № 3188-VI2. Зокрема, у зазначе-

ному документі наголошувалося на необхідності широкої роз’яс-

нювальної роботи під час здійснення пенсійної реформи. Останні 

результати опитування показали, що 65 % українців нічого не зна-

ють про пенсійну реформу, а про особливості накопичувальної 

системи знають лише 4 % опитаних. При цьому найменше знає про 

пенсійну реформу молодь віком від 18 до 36 років, а випускники 

шкіл нічого про неї не знають взагалі. Тобто не знають про пенсій-

ну реформу ті, для кого вона, власне, призначена. Особлива увага 

нині має приділятися можливості впровадження загально обо-

в’язкової накопичувальної складової пенсійної системи. 

За провадження накопичувальної системи загально обов’язкового 

державного пенсійного страхування може забезпечити безпосеред-

ній зв’язок між сплатою внесків та розміром пенсій, скоротити 

майбутні видатки солідарної пенсійної системи і підтримати коефі-

цієнт заміщення заробітної плати на прийнятному рівні3.

Велике наукове і практичне значення також мала проведена 

28–29 квітня 2010 р. міжнародна конференція «Пенсійна рефор-

ма в Україні: що робити з обов’язковою накопичувальною систе-

мою», яка була підготовлена Міністерством праці та соціальної 

політики за активної участі Агенства США з міжнародного розви-

тку — Проект USAID «Розвиток ринків капіталу»4.

1 Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції подальшого про-
ведення пенсійної реформи» від 14 жовтня 2009 р. № 1224-р // Урядовий кур’єр. — 
2009. — № 199. — 28 жовт.  

2 Відомості Верховної Ради України. — 2011. — № 29. — Ст. 273. 
3 Там само.
4 Матеріали конференції // Міжнародний пенсійний вісник. — 2010. — Вип. № 16. 

Висновки та основні рекомендації мали практичне значення 

для введення й розвитку складових накопичувальної пенсійної 

системи, а саме:

— уточнення умов запровадження другого рівня (зокрема, роз-

мір внеску, оцінювання величини одного року стажу в солідарній 

системі для учасників дворівневої системи тощо);

— передання Пенсійному фонду України функцій збирання й 

адміністрування коштів другого рівня пенсійної системи, ведення 

системи єдиних пенсійних рахунків;

— забезпечення можливості залучення приватних компаній 

для управління активами й спрямування внесків другого рівня до 

недержавних пенсійних фондів за бажанням і вибором застрахо-

ваних осіб;

— забезпечення виплат дострокових (підвищених) пенсій для 

особливих категорій професій, пов’язаних із ризиком для життя, 

за рахунок запровадження корпоративних (професійних) пенсій-

них схем;

— диверсифікованість схем приватного недержавного пенсій-

ного страхування.

Треба зазначити, що однією з передумов запровадження 

обов’язкової накопичувальної пенсійної системи є досвід запро-

вадження і функціонування системи недержавного пенсійного 

забезпечення. 

Учасниками системи недержавного пенсійного забезпечення 

від початку її запровадження стали 491,1 тис. осіб, сумарна вар-

тість активів недержавних пенсійних фондів на 1 липня 2009 р. 

становила 732,2 млн гривень. 

Зменшення обсягів виробництва основних видів промислової 

продукції та послуг в період фінансово-економічної кризи значно 

погіршило умови інвестиційної діяльності, зокрема недержавних 

пенсійних фондів, що негативно вплинуло на рівень дохідності 

пенсійних активів. На сьогодні більшість недержавних пенсійних 

фондів не забезпечує дохідності пенсійних активів вище рівня 

інфляції. Розмір інвестиційного доходу в більшості фондів є недо-

статнім, а на фінансовому ринку відсутні надійні фінансових 

інструменти, які дали б змогу забезпечити належну диверсифіка-

цію пенсійних активів недержавних пенсійних фондів. 
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Як уже наголошувалося, накопичувальна система залежить від 

різних фінансових ризиків. У випадку девальвації національної 

валюти або фінансової кризи в цілому пенсійні накопичення 

можуть знецінитися або ж узагалі пропасти, чого не може відбу-

тися з солідарною системою. Однак ризики накопичувальної 

системи можна суттєво зменшити шляхом створення надійних 

інституціональних механізмів правового захисту пенсійних при-

ватних фондів, підвищити ефективність використання пенсійних 

коштів. Аналіз запропонованих змін до законодавчих актів, 

пов’язаних із реалізацією пенсійної реформи, дає підстави для 

висновку, що закладені у ньому механізми запровадження, зокре-

ма, накопичувальної системи загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування надмірно індивідуалізовані та поставлені 

у залежність від волі і дій багатьох суб’єктів: застрахованих осіб, 

роботодавців, працівників територіальних відділень Пенсійного 

фонду України, персоналу адміністраторів НФ тощо. При цьому 

практично відсутні інтеграційні процеси, які б синтезували, уні-

фікували, а відтак, і спрощували зв’язки окремих ланок у ланцю-

гу: працівник — роботодавець — Пенсійний фонд України — 

адміністратор НФ — НПФ. Залучення до процесу запровадження 

накопичувальної системи пенсійного страхування великої кіль-

кості осіб, які причетні до прийняття розпорядчих, управлінських 

та виконавчих рішень, а також необхідність здійснення числен-

них індивідуальних операцій потребуватимуть багатократного 

збільшення непродуктивних трудовитрат на усіх етапах впрова-

дження системи, знижуватимуть надійність її запуску та функціо-

нування, неминуче призведуть до численних ненавмисних поми-

лок та затягування, а в кінцевому підсумку — її реалізації. До того 

ж масштабні обсяги нормотворчих та організаційно-технічних 

заходів, необхідних для підготування системи до запуску, високі 

ризики їхнього успішного втілення просто відлякують чиновни-

ків від практичного здійснення пенсійної реформи. 

Усього цього можна і треба уникнути завдяки спрощенню та 

уніфікації процедур входження людей і коштів до цієї системи. 

Оскільки йдеться про поширення накопичувальної системи 

пенсійного страхування на велику кількість (мільйони) застра-

хованих осіб, необхідно, щоб механізм її запровадження та 

модель функціонування були простими, зрозумілими, еконо-

мічними та мінімізували формальну (документальну) та суб’єк-

тивну складові в її запуску та функціонуванні. Запровадження 

другого рівня передбачає поетапне охоплення накопичувальним 

пенсійним страхування великої кількості застрахованих осіб, 

загалом — понад 10 млн. осіб. Зрозуміло, що одночасне залучен-

ня до нового виду пенсійного страхування широкого кола учас-

ників буде вимагати забезпечення простоти та доступності нор-

мативної бази для розуміння та сприйняття усіма учасниками 

цього процесу; функціонування адміністративної системи для 

швидкого взяття на облік усього загалу застрахованих осіб; 

готовність інституційної інфраструктури до обробки та система-

тизації значних масивів індивідуалізованої інформації; підтри-

мання в актуальному стані персоніфікованої бази даних; забез-

печення контролю за своєчасністю та повнотою надходження 

страхових внесків тощо. Пе ре несення центру ваги в запрова-

дженні накопичувальної системи пенсійного страхування на 

рівень окремого НФ (його адміністратора) та перехід до індиві-

дуальної роботи з кожною застрахованою особою на етапі залу-

чення до другого рівня значно збільшуватиме обсяги облікових 

та реєстраційних операцій, що не має нічого спільного ні з під-

вищенням рівня захисту прав застрахованих осіб, ні із забезпе-

ченням демократичності у виборі НПФ. 

Як слушно зазначає автор статті «Механізм запровадження 

накопичувальної системи загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування (концептуальні засади)», для оформлен-

ня одного індивідуального пенсійного контракту адміністратором 

НПФ необхідно витратити на обслуговування однієї підготовле-

ної особи (яка не вимагатиме консультацій або агітації щодо того, 

що саме цей пенсійний фонд їй підходить якнайбільше) щонай-

менше 15–20 хв робочого часу працівників адміністратора (відпо-

відно менеджера та операціоніста), що дозволяє взяти на облік в 

середньому 20 осіб у розрахунку на «одне віконце» в день. За най-

скромнішими підрахунками у першому році учасниками другого 

рівня можуть стати близько 400 тис. осіб. Якщо кількість фондів, 

які отримають право на роботу з коштами накопичувальної систе-

ми пенсійного страхування буде обмежена 10 юридичними осо-
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, а в кінцевому підсумку - затягування її реалізації?



212 213

Розділ 3. Проблеми впровадження накопичувальної пенсійної системи…Розділ 3. Проблеми впровадження накопичувальної пенсійної системи…

бами, то навантаження на одного адміністратора з укладення 

індивідуальних пенсійних контрактів у середньому становитиме 

40 тис. договорів, або 20 тис. людино-годин (!). Для виконання 

такого обсягу роботи одним менеджером та одним оператором 

знадобиться 4 роки. Якщо працюватиме 20 осіб — на це потрібно 

буде 5 місяців. Отже, щоб упоратися з таким обсягом роботи про-

тягом одного місяця треба збільшити фронт-офіс адміністратора 

до 100 фахівців. Але навіщо, якщо усю цю роботу можна виконати 

протягом 15 хв шляхом укладення одного-єдиного «колективно-

го» пенсійного контракту між адміністратором НПФ та Пенсійним 

фондом України від імені усього загалу застрахованих осіб, «закрі-

плених» за конкретним фондом?! Так, у Польщі до цієї роботи 

було залучено понад 400 тисяч (!) «топтунів», які двір за двором 

обходили оселі потенційних учасників НПФ, агітуючи за «свій» 

фонд, що становило 40 агентів на 1000 потенційних учасників 

пенсійних фондів, або 1 % населення (загальна чисельність насе-

лення Польщі — 38 млн осіб). Як правило, агент отримував у 

середньому 25 доларів за кожен підписаний контракт. Крім того, 

на рекламну кампанію було загалом витрачено 100 млн доларів1. 

Водночас це найбільш високооплачувана та підготовлена частина 

працюючих, яка усвідомлює важливість участі в накопичувально-

му страхуванні. Починаючи з 1 січня кожного наступного року, до 

кола учасників накопичувальної системи пенсійного страхування 

приєднуються особи, які на початок року досягають відповідного 

віку. При цьому охоплення осіб, які долучаються до накопичу-

вальної системи пенсійного страхування, щороку розширюється 

на одну додаткову вікову категорію, на один, два, три тощо роки. 

Коло застрахованих осіб визначає Пенсійний фонд України само-

стійно на підставі власної персоніфікованої бази даних застрахо-

ваних осіб (кожний роботодавець щодо відповідної групи своїх 

працівників). Платником страхових внесків є роботодавець (сама 

застрахована особа, а на перших етапах — змішаний варіант). 

Джерелом сплати страхових внесків виступають кошти підпри-

ємства на сплату збору на загальнообов’язкове державне пенсійне 

1 Федоренко А. Механізм запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування (концептуальні засади) [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу : http://www.ufin.com.ua. 

страхування (заробітна плата працівника, на перших етапах — 

змішані джерела: кошти роботодавця та працівника). Кошти 

пере казуються до Пенсійного фонду України у складі консолідо-

ваного страхового внеску і зараховуються на спеціальний субра-

хунок єдиного казначейського рахунку Пенсійного фонду України 

(окремий платіж на спеціальний казначейський рахунок, відкри-

тий Пенсійним фондом України). 

На підставі індивідуальних відомостей про застрахованих 

осіб — учасників накопичувальної системи пенсійного страхуван-

ня Пенсійний фонд України щомісяця разом із перерахуванням 

страхових внесків на рахунки НПФ — суб’єктів другого рівня 

пенсійної системи надає адміністраторам цих фондів дані про 

розмір страхових внесків, отриманих на кожну застраховану особу 

(відомості персоніфікації). 

Інвестування страхових внесків, облік пенсійних активів, роз-

поділ інвестиційного прибутку (збитку) здійснюються в загально-

му порядку, визначеному для НПФ (окремо від коштів та активів, 

сформованих за рахунок добровільних пенсійних внесків).

Облік пенсійних коштів здійснюється на окремому субрахунку 

індивідуального пенсійного рахунку учасника НПФ в єдиних 

одиницях пенсійних внесків (на окремому субрахунку індивіду-

ального пенсійного рахунку учасника НПФ в одиницях пенсій-

них внесків, окремо обчислених для учасників накопичувальної 

системи пенсійного страхування).

Сьогодні ще важко прогнозувати, з якими проблемами та 

питаннями зіткнеться практика запровадження накопичувальної 

системи, але досвід країн, які вже її запровадили, та досвід фахів-

ців враховувати необхідно. Водночас сьогодні вже зрозуміло, що з 

метою спрощення накопичувальний механізм запуску другого 

рівня повинен бути максимально уніфікованим, простим, зрозу-

мілим та мінімально залежати від волі і бажання окремих суб’єктів 

системи пенсійного страхування, альтернативності дій посадових 

осіб, від яких залежить прийняття управлінських рішень, ступеня 

інформованості учасників, кваліфікації та підготовленості фахів-

ців кадрових, бухгалтерських та фінансових служб підприємств, 

установ і організацій — роботодавців, працівників Пенсійного 

фонду України, адміністраторів НПФ тощо.



214 215

Розділ 1. Теоретико-правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні

Незважаючи на певні труднощі, запровадження загально-

обов’язкової накопичувальної системи пенсійного страхування 

дасть змогу поліпшити пенсійне забезпечення майбутніх поко-

лінь пенсіонерів, які не зможуть отримувати адекватні розміри 

пенсій виключно за рахунок солідарної пенсійної системи. Крім 

того, акумулювання коштів у недержавних пенсійних фондах та 

їхнє інвестування створить потужне внутрішнє джерело довго-

строкових інвестицій в економіку країни та сприятиме стабіліза-

ції і розвитку фондового ринку.

Таким чином, запровадження накопичувальної системи 

загально обов’язкового пенсійного страхування — важливий крок 

на шляху проведення соціальних реформ в Україні, із якою 

пов’язують настання важливих соціально-економічних наслідків, 

серед яких можна зазначити: підвищення рівня соціального 

захисту населення завдяки безпосередній участі громадян у нако-

пичувальних пенсійних програмах; появу довгострокових пенсій-

них ресурсів, акумульованих накопичувальною пенсійною систе-

мою, які будуть використані для вирішення завдань економічного 

та соціального розвитку країни; виникнення зацікавленості 

вітчизняних інвесторів у розширенні внутрішніх запозичень через 

випуск боргових цінних паперів (облігацій), будуть створені 

додаткові стимули для розвитку недержавного пенсійного забез-

печення за рахунок участі в НПФ громадян, які втратили право на 

участь у накопичувальній системі пенсійного страхування за 

віком. Нові підходи реформованої пенсійної системи України 

додатково дозволять скеровувати фінансові потоки не між окре-

мими людьми, а між періодами життя однієї людини.

Розділ 4

Недержавне пенсійне забезпечення

4.1. Поняття недержавного пенсійного забезпечення 
та його види

Перехід України до ринкової економіки викликав принципові 

зміни у характері соціально-забезпечувальних відносин і формах 

їхнього правового опосередкування. Як слушно зазначає 

С. М. Прилипко, у сучасному праворозумінні право соціального 

забезпечення виступає як «галузь сплетіння життєво важливих 

інтересів працюючих, відносин власності та розподілу правових 

заходів та засобів їх регулювання, соціальної політики держави, а 

також соціально-економічних прав людини»1. Роль держави у 

забезпеченні прав і свобод людини і громадянина полягає у тому, 

що соціальна держава має тісно взаємодіяти з індивідом на під-

ставі програмної мети — забезпечення гідних умов життя і має 

гарантувати кожній людині прийнятні стандарти життя2. Реалі за-

ція соціальної функції держави відбувається через систему соці-

ального забезпечення, складові якої закріплені у ст. 46 Конституції 

України3. До недавнього часу в Україні соціальне забезпечення, 

зокрема пенсійне, здійснювалося тільки державою і суто за раху-

1 Прилипко С. Солідарні засади у соціальному забезпеченні // Право України. — 2003. — 
№ 1. — С. 83.

2 Лазарев В. В. Общая теория права и государства : учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М. : Юрист, 1996. — С. 407.

3 Конституція України // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141. 
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нок бюджетних коштів. На сьогодні існує декілька організаційно-

правових форм здійснення права на соціальне забезпечення, що 

доповнюють одна одну і дозволяють «розвантажити» загально-

державну систему соціального забезпечення.

Стаття 46 Конституції України закріплює різноманітні джерела 

фінансування виплат із соціального забезпечення. При цьому 

головною гарантією реалізації права на соціальне забезпечення 

виступає обов’язковість державного соціального забезпечення, 

що розповсюджується на всіх осіб, які мають право на соціальне 

забезпечення. Водночас зацікавлена особа має можливість реалі-

зувати своє право на соціальне забезпечення шляхом звернення 

до «альтернативних», недержавних джерел фінансування, напри-

клад, страхових організацій, недержавних пенсійних фондів тощо. 

Таким чином, право на соціальне забезпечення у сучасному розу-

мінні — це «певні можливості людини отримати від держави, а 

також інших закладів, за уповноваженням і дозволом держави, на 

умовах і у порядку, передбаченому законодавством, а також дого-

вором, матеріальне забезпечення у разі настання соціальних 

ризиків, за яких особа втрачає здоров’я та (або) кошти до існуван-

ня і не може завдяки своїм власним зусиллям (своєю працею) 

забезпечити себе та своїх утриманців»1. 

Організаційно-правові форми соціального забезпечення, ви -

значені Концепцією соціального забезпечення населення України, 

це: загальнообов’язкове державне соціальне страхування і дер-

жавна соціальна допомога2. Ці форми є «традиційними» в системі 

соціального забезпечені, але у результаті прийняття Основних 

напрямів соціальної політики на 1997–2004 рр. та Основних 

напрямів пенсійної реформи виникла нова організаційно-правова 

форма соціального забезпечення — недержавне соціальне забез-

печення. 

Згідно зі ст. 2 Закону «Про недержавне пенсійне забезпечення» 

система недержавного пенсійного забезпечення — це складова 

системи накопичувального пенсійного забезпечення, що базується 

1 Болотіна Н. Право соціального забезпечення України: системно-структурний аналіз // 
Право України. — 2001. — № 5. — С. 24.

2 Концепція соціального забезпечення населення України // Відомості Верховної Ради 
України. — 1994. — № 6. — Ст. 141.

на принципах добровільності участі фізичних і юридичних осіб у 

формуванні пенсійних накопичень, з метою одержання учасника-

ми додаткових до загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування пенсійних виплат1. Участь у подібній системі є виключ-

но добровільною і фінансується за рахунок внесків громадян, або 

роботодавців, або тих і інших одночасно. На жаль, слід зазначити, 

що в умовах фінансово-економічної кризи і перехідного періоду 

економічного розвитку України населення нашої держави не гото-

ве до повного сприйняття системи недержавного пенсійного забез-

печення і довіри до неї: тільки 21 % респондентів самостійно нако-

пичують майбутню пенсію, з них тільки кожен шостий користуєть-

ся з цією метою послугами фінансових установ2. 

Сучасна система недержавного пенсійного забезпечення скла-

дає третій рівень пенсійної системи України та базується на при-

ватних заощадженнях, що можуть бути використані на потреби 

пенсійного забезпечення громадян через спеціалізовані інститути 

і механізми (недержавні пенсійні фонди, пенсійне страхування, 

пенсійні банківські рахунки тощо) і додатково стимулюється дер-

жавою за допомогою податкових пільг. На думку законодавця, 

функціонування трирівневої системи пенсійного забезпечення 

дасть змогу ефективно поєднувати розподільний і накопичуваль-

ний принцип формування і виплати пенсійних коштів, внаслідок 

чого трудова пенсія складатиметься з трьох елементів: 

— базової пенсії, сформованої на солідарному рівні, виплата 

міні мального розміру якої здійснюється і гарантується держа-

вою;

— страхової пенсії, сформованої за рахунок страхового внеску 

до Накопичувального пенсійного фонду або до недержавного 

пенсійного фонду;

— накопичувальної пенсії, розмір якої визначається розміром 

пенсійних накопичень у системі недержавного пенсійного забез-

печення і залежить від розміру відрахувань і інвестиційного дохо-

ду або банківського відсотка.

1 Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» // Відомості Верховної Ради. — 
2003. — № 47–48. — Ст. 372.

2 Андрусенко Н. Недержавне пенсійне забезпечення: чому воно мало приваблює населен-
ня // Праця і зарплата. — 2007. — № 19. — С. 6.
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Отже, у межах системи недержавного пенсійного забезпечення 

передбачається виплата додаткової пенсії, що формуватиметься 

за рахунок додаткових, добровільних внесків громадян або вне-

сків роботодавців на індивідуальні рахунки платників. Розмір 

майбутньої пенсії залежить від розміру страхових внесків, трива-

лості участі у пенсійній програмі, інвестиційного доходу й очіку-

ваної тривалості життя після виходу особи на пенсію. 

Правовідносини з недержавного пенсійного забезпечення 

можна класифікувати за суб’єктами та правовими підставами 

виникнення правовідносин: 

1) правовідносини між недержавними пенсійними фондами 

(НПФ) та вкладниками таких фондів, що виникають на підставі 

укладення пенсійних контрактів між адміністраторами НПФ та 

вкладниками;

2) правовідносини, що виникають на підставі договорів стра-

хування додаткової пенсії, що укладаються між страховими орга-

нізаціями та фізичними особами та регулюються Законом «Про 

страхування» та нормами Цивільного кодексу України;

3) правовідносини, що виникають на підставі договорів про 

відкриття пенсійного депозитного рахунку у банківських устано-

вах. Суб’єктами таких правовідносин є банківська установа та 

вкладник. 

Особливість зазначених правовідносин у сфері недержавного 

пенсійного забезпечення полягає у тому, що їхнє правове регулю-

вання має міжгалузевий характер, до них застосовуються норми 

цивільного, трудового та інших галузей права. 

Є вельми прийнятною класифікація відносин із приводу додат-

кового пенсійного забезпечення, запропонована Б. Стичинським1: 

1) правовідносини з приводу формування коштів недержавного 

пенсійного забезпечення; 2) правовідносини з приводу управлін-

ня недержавними пенсійними фондами і використання ними 

вказаних коштів; 3) правовідносини з приводу виплат із недер-

жавного пенсійного забезпечення. Ці відносини оформляються 

різними юридичними конструкціями, що передбачені у законах 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про 

1 Стичинський Б. Щодо галузевої належності інституту недержавного пенсійного забезпе-
чення // Право України. — 2003. — № 8. — С. 95.

недержавне пенсійне забезпечення», «Про страхування», Цивіль-

ним кодексом України. 

Аналіз особливостей третього рівня пенсійного забезпечення 

дає змогу визначити такі специфічні риси цього рівня: 

— виключно добровільний характер участі, основою правовід-

носин є договір; 

— учасник системи набуває статусу повноправного власника 

щодо коштів, що перебувають на його рахунку;

— практично відсутні обмеження вікового характеру для мож-

ливості стати учасником системи;

— гнучке регулювання можливості накопичення коштів на 

рахунку (мінімальний накопичувальний період і розміри внесків 

регулюються договором) й одержання виплат (можуть не залежа-

ти від настання пенсійного віку або терміну, на який укладено 

договір); 

— можливість одержання відсотків або іншого доходу на 

кошти, що перебувають на рахунку; можливість бути учасником 

декількох недержавних пенсійних програм і передавати кошти з 

одного недержавного пенсійного фонду до іншого. 

Слід зазначити, що у процесі ринкових перетворень у праві 

пенсійного забезпечення з’явилися нові правові категорії, які 

одержали міжгалузеве регулювання: наприклад, договірне закрі-

плення відносин у сфері пенсіонування регулюється нормами 

права соціального забезпечення і цивільного права. Тобто реалі-

зація права на пенсійне забезпечення здійснюється на умовах і в 

порядку, закріплених як у нормативних актах, так і (або) у догово-

рі, що має диспозитивний характер («дозволене все, що не забо-

ронене», і саме цей принцип стає одним із провідних принципів 

системи недержавного пенсійного забезпечення). 

Водночас неможливо не відзначити того факту, що, попри 

свою конструктивність, система недержавного пенсійного стра-

хування має недоліки, до яких можна віднести те, що система 

індивідуальних пенсійних рахунків не містить гарантій від інфля-

ційних процесів, які притаманні ринковій економіці на етапі її 

становлення. Особа, яка є учасником системи недержавного пен-

сійного страхування, несе на собі ризик втрати своїх заощаджень 

у разі невдалого інвестування своїх коштів. Ця система побудова-
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на на принципах накопичення коштів, а не на принципах солі-

дарності, тобто вона не дає можливості перерозподілу пенсій між 

високооплачуваними і низькооплачуваними працівниками. Ця 

система практично недоступна для інвалідів, осіб, які доглядають 

за дитиною, або іншим непрацездатним членом сім’ї, для значної 

частини низькооплачуваних осіб. 

Безумовною перевагою трирівневої системи є те, що подібна 

конструкція «розвантажує систему державного пенсійного забез-

печення, вирішує проблему необґрунтованих пенсійних пільг і 

дає додаткову можливість громадянам самостійно визначати 

рівень пенсійного забезпечення»1.

Системи професійного пенсійного страхування й особистого 

страхування через приватні пенсійні фонди базуються на прин-

ципі накопичення коштів і спрямовані на задоволення вищих 

потреб громадян пенсійного віку. Існування таких систем дає під-

приємцям і самозайнятим працівникам можливість вибору між 

обов’язковим і добровільним страхуванням. Завдяки введенню 

інституту добровільного страхування здійснюється перерозподіл 

відповідальності за соціальне забезпечення між державою, робо-

тодавцями і працівниками. Перехід до системи пенсійного стра-

хування дає змогу перейти до страхування певного рівня доходу. 

Це означає, що страхові платежі стягуватимуться з певного рівня 

заробітної плати. Таким чином, у високооплачуваних категорій 

працівників з’явиться можливість для участі у додаткових пенсій-

них системах. Внески, які робить особа, є її власністю і можуть 

успадковуватися. Крім того, пенсійний вік і трудовий стаж пере-

стають бути чинниками, що істотно впливають на розмір пенсії, 

оскільки розмір пенсії в основному залежить від розміру страхо-

вих внесків і інвестиційного доходу.

Ринкові механізми соціального забезпечення дозволяють висо-

кооплачуваним категоріям працівників забезпечити вищий рівень 

пенсійного забезпечення без шкоди для незаможних. У свою 

чергу обов’язковість державного пенсійного страхування дає 

змогу обмежити можливу непередбачливість окремих категорій 

громадян, які не піклуються про майбутню пенсію. 

1 Майданик Р. Некоторые проблемы концепции НПО на Украине // Юридическая практи-
ка. — 1997. — № 22. — С. 1.

Підводячи підсумок вищевикладеного, можна зробити висно-

вок про те, що на сучасному етапі основою системи пенсійного 

забезпечення України є пенсійне страхування. У процесі реформу-

вання пенсійної системи необхідно знайти найбільш оптимальне 

співвідношення класичних інститутів пенсійного забезпечення і 

нових, альтернативних моделей пенсійного забезпечення, зокрема 

страхових інститутів. Ці інститути у своїй взаємодії мають забез-

печити найбільш високий і стабільний рівень пенсійного забезпе-

чення і надати нині працюючим особам переконливі гарантії гідно 

забезпеченої старості. Тому дуже важливо обрати модель пенсійної 

системи, що враховує інтереси всіх категорій осіб, які потребують 

соціальної допомоги шляхом пенсійних виплат. 

Безумовно, у сучасних соціально-економічних реаліях накопи-

чувальна система пенсійного страхування є серйозною альтернати-

вою державній системі загальнообов’язкового пенсійного страху-

вання. Відносини у накопичувальній системі більш відповідають 

ринковій економіці і ринковим відносинам, вони мають вільні-

ший, диспозитивний характер і є привабливими як для осіб, які 

надають послуги з пенсійного страхування, так і для потенційних 

одержувачів пенсійних виплат. Проте, на нашу думку, держава має 

займати активну позицію у цих відносинах шляхом їхнього право-

вого регулювання за допомогою права соціального забезпечення: 

1) встановити інструментарій опосередкування відносин у системі 

накопичувального пенсійного забезпечення — тільки за допомо-

гою договорів у сфері пенсійного забезпечення; 2) у нормативному 

порядку закріпити істотні умови таких договорів; 3) закріпити спо-

соби контролю і нагляду за додержанням прав фізичних осіб (одер-

жувачів пенсійних виплат), наприклад, шляхом обов’язкової реє-

страції договорів у сфері пенсійного забезпечення у територіальних 

органах Пенсійного фонду; 4) вести реєстр осіб, які здійснюють 

діяльність у сфері накопичувального пенсійного забезпечення, 

шляхом щорічного незалежного державного моніторингу інформу-

вати населення про підсумки роботи таких осіб. 
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4.2. Суб’єкти недержавного пенсійного забезпечення

4.2.1. Загальна характеристика 
правового статусу суб’єктів недержавного 

пенсійного забезпечення

Нові форми пенсійного забезпечення сприяють появі нових 

суб’єктів пенсійних правовідносин у межах накопичувальної 

системи пенсійного забезпечення. Такий особливий склад 

суб’єктів властивий і недержавному пенсійному забезпеченню. 

Як суб’єктів цього рівня пенсійного забезпечення можна виді-

лити: учасників, вкладників, недержавні пенсійні фонди і стра-

хові організації. 

Підставами виникнення правовідносин між цими суб’єктами є 

такі: укладення пенсійного договору (контракту) і настання 

непра цездатності або іншого, передбаченого договором, страхо-

вого випадку. 

Коло суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення визна-

чене в абзаці 5 ч. 2 ст. 2 Закону «Про недержавне пенсійне 

забезпечення»1. До таких суб’єктів належать: 

— недержавні пенсійні фонди; 

— страхові організації, які уклали договори страхування дові-

чної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті 

(це страховик, який отримав ліцензію на страхування життя);

— банківські установи, які уклали договори про відкриття пен-

сійних депозитних рахунків;

— учасники та вкладники пенсійних фондів (у будь-якому пен-

сійному фонді його учасники можуть бути одночасно і вкладни-

ками такого фонду);

— учасники накопичувальної системи пенсійного страхування;

— вкладники пенсійних депозитних рахунків — особи, які 

сплачують пенсійні внески на користь учасника шляхом перера-

хування грошових коштів на пенсійний депозитний рахунок до 

банківської установи за договором про відкриття пенсійного 

депозитного рахунку;

1 Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» // Відомості Верховної Ради 
України. — 2003. — № 47–48. — Ст. 372.

— фізичні та юридичні особи, які уклали договори страхування 

довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або 

смерті;

— засновники пенсійних фондів (це можуть бути будь-яка 

одна чи декілька юридичних осіб);

— роботодавці — платники корпоративних пенсійних фондів 

(це роботодавці, які визнають статут уже створеного корпоратив-

ного пенсійного фонду, виявили бажання перераховувати грошові 

кошти на користь своїх працівників до такого фонду на підставі 

договору, укладеного ними з радою цього пенсійного фонду);

— саморегульовані організації суб’єктів, які надають послуги у 

сфері недержавного пенсійного забезпечення (це неприбуткові 

організації (непідприємницькі товариства), що створюються з 

метою встановлення професійних стандартів діяльності з адміні-

стрування недержавних пенсійних фондів, захисту та представ-

лення інтересів своїх членів, а також учасників недержавних 

пенсійних фондів);

— органи державного нагляду і контролю у сфері недержавно-

го пенсійного забезпечення (це Державна комісія з регулювання 

ринків фінансових послуг України, Державна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку, Антимонопольний комітет України, 

Національний банк України);

— адміністратори пенсійних фондів — юридичні особи, що 

здійснюють адміністрування недержавних пенсійних фондів на 

умовах Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечен-

ня»;

— компанії з управління активами — юридичні особи, які здій-

снюють професійну діяльність з управління активами на підставі 

відповідної ліцензії на провадження такої діяльності; зберігачі — 

банки, які здійснюють свою діяльність відповідно до законодав-

ства про банки і банківську діяльність та відповідають вимогам 

Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» щодо 

зберігання та обслуговування коштів недержавних пенсійних 

фондів;

— аудитори — фахівці у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, 

які мають право на здійснення аудиторської діяльності і займа-

ються виключно наданням аудиторських послуг згідно із законо-
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давством на підставі договору, який укладається між аудитором та 

юридичною особою;

— особи, які надають консультаційні та агентські послуги від-

повідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпе-

чення» (агентські послуги надаються фізичними особами на 

підставі договору доручення про надання таких послуг, який 

укладається з адміністратором недержавного пенсійного 

фонду).

Попри те, що статус осіб, перерахованих у ст. 2 Закону «Про 

недержавне пенсійне забезпечення», визначений як «суб’єкти», 

на наш погляд, не всі вони є суб’єктами правовідносин із недер-

жавного пенсійного забезпечення. 

За визначенням В. Миронова, реалізація норм права у кон-

кретні відносини і перетворення відносин у правовідносини 

завдяки такій реалізації відбувається через діяльність осіб, здат-

них здійснювати дії, що породжують правові наслідки1. На нашу 

думку, суб’єкти, названі у ст. 2 Закону «Про недержавне пенсійне 

забезпечення», є саме суб’єктами діяльності з недержавного пен-

сійного забезпечення, а до суб’єктів правовідносин з недержавно-

го пенсійного забезпечення належать безпосередньо ті особи, які 

вступають у конкретне правовідношення і набувають майнові і 

немайнові права й обов’язки у межах правовідношення і несуть 

відповідальність за своїми зобов’язаннями.

Більшості правовідносин із недержавного пенсійного забезпе-

чення властива договірна форма закріплення і реалізації, а їхнім 

об’єктом є матеріальне забезпечення фізичної особи (пенсіонера, 

учасника, вигодонабувача, бенефіціара). Тому, на наш погляд, 

безпосередніми суб’єктами договірних правовідносин із недер-

жавного пенсійного забезпечення є: 

— фізичні особи — вигодонабувачі (бенефіціари) за договором 

недержавного пенсійного забезпечення; 

— вкладники; 

— недержавні пенсійні фонди;

— страхові організації; 

— банківські установи. 

1 Миронов В. Трудовое право России. — М., 2005. — С. 112.

Особи, які забезпечують, контролюють, обслуговують і ведуть 

супутню діяльність із недержавного пенсійного забезпечення 

на лежать до суб’єктів діяльності з недержавного пенсійного 

забезпечення. Тому було б правильніше, за аналогією до Гос-

подарського кодексу України1, визначити статус цих осіб не як 

суб’єктів правовідносин із недержавного пенсійного забезпечен-

ня, а як учасників відносин із недержавного пенсійного забезпе-

чення. Проте у Законі термін «учасник» використовується для 

визначення такого суб’єкта, як фізична особа, на користь якої 

сплачуються пенсійні внески і яка має право на недержавне пен-

сійне забезпечення. 

Існуюча термінологічна неясність і недостатня розробленість 

юридичного механізму забезпечення прав суб’єктів недержавного 

пенсійного забезпечення вимагає чіткого наукового і законодав-

чого закріплення їхнього правового статусу. 

Розглянемо докладніше статус таких суб’єктів договірних пра-

вовідносин із недержавного пенсійного забезпечення, як недер-

жавні пенсійні фонди, учасники та вкладники недержавних пен-

сійних фондів. 

4.2.2. Поняття і види недержавних пенсійних фондів

Недержавними пенсійними фондами є юридичні особи, ство-

рені відповідно до Закону «Про недержавне пенсійне забезпечен-

ня», які мають статус неприбуткової організації (непідприєм-

ницького товариства), функціонують і здійснюють діяльність 

виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь 

учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійни-

ми активами, а також здійснюють пенсійні виплати учасникам 

фонду у встановленому Законом порядку (статті 1, 6 Закону «Про 

недержавне пенсійне забезпечення»). Таке визначення є загаль-

ним визначенням недержавного пенсійного фонду, але згідно зі 

змінами, внесеними Законом «Про заходи щодо законодавчого 

забезпечення реформування пенсійної системи»2 до ст. 1 Закону 

1 Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 18–22. — 
Ст. 144.

2 Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної 
системи» // Офіційний вісник України. — 2011. — № 71. — 23 верес.
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«Про недержавне пенсійне забезпечення», законодавець надає 

окреме визначення недержавного пенсійного фонду — суб’єкта 

другого рівня системи пенсійного забезпечення: «Недержавний 

пенсійний фонд — суб’єкт другого рівня системи пенсійного 

забезпечення, який створений та діє відповідно до законодавства 

про недержавне пенсійне забезпечення, відповідає вимогам цього 

Закону для отримання ліцензії на надання послуг у накопичу-

вальній системі пенсійного страхування». 

За своєю правовою природою недержавний пенсійний фонд — 

довірчий майновий фонд, що формується за рахунок внесків 

учасників. 

Вважаємо, що недержавному пенсійному фонду як юридичній 

особі властиві такі ознаки: 

— організаційна єдність, що включає внутрішню структуру 

управління і наявність мети діяльності, визначених і закріплених 

засновницькими документами недержавного пенсійного фонду; 

— недержавний пенсійний фонд має право виступати у цивіль-

ному обігу від свого імені, хоча у зв’язку з тим, що недержавні 

пенсійні фонди є некомерційними товариствами, це право дещо 

обмежене;

— здатність бути позивачем і відповідачем у суді, якщо іншою 

стороною у справі виступають учасники, вкладники, адміністра-

тор фонду, хранитель, одержувачі пенсійних виплат, тобто особи, 

так чи інакше пов’язані з фондом.

Проте недержавні пенсійні фонди не мають такої істотної 

ознаки юридичної особи, як майнова відокремленість, оскільки 

згідно із Законом «Про недержавне пенсійне забезпечення» 

не державний пенсійний фонд не має майна, що є власністю 

фонду. Відсутність майна, власності веде до того, що фактично 

нівелюється така ознака юридичної особи, як здатність нести 

цивільно-правову відповідальність. Зокрема, ч. 2 ст. 96 Цивільного 

кодексу України встановлює, що юридичні особи відповідають за 

своїми зобов’язаннями всім своїм майном, а оскільки недержав-

ний пенсійний фонд не має відокремленого майна, то він і не 

здатний нести відповідальність. 

Положення про відповідальність недержавного пенсійного 

фонду встановлене ч. 10 ст. 13 Закону «Про недержавне пенсійне 

забезпечення» та регулює відповідальність членів ради фонду: 

«Члени ради фонду зобов’язані діяти лише в інтересах учасників 

фонду, належно виконувати свої обов’язки. Члени ради фонду 

несуть відповідальність за порушення вимог цього Закону та 

нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання 

ринків фінансових послуг України відповідно до закону». Водночас 

Закон не встановив ні підстав, ні виду відповідальності, ні поряд-

ку притягнення членів фонду до відповідальності. Про підстави 

відповідальності членів ради фонду мова їде у ч. 5 п. 10-1 ст. 13: це 

дії або бездіяльність, що шкодять інтересам учасників фонду. Таке 

визначення є дуже абстрактним і потребує конкретизації. 

Ю. Вітка зазначає, що правоздатність і дієздатність недержав-

ного пенсійного фонду не є універсальними, як для більшості 

юридичних осіб, а встановлюються ст. 91, ч. 2 ст. 85 і ч. 1 ст. 86 

Цивільного кодексу України як правоздатність і дієздатність 

некомерційних організацій, створених із певною метою1. Згідно зі 

ст. 1 Закону «Про недержавне пенсійне забезпечення» винятко-

вим видом діяльності недержавного пенсійного фонду є недер-

жавне пенсійне забезпечення, а метою діяльності — накопичення 

пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з 

подальшим управлінням пенсійними активами. 

Відповідно до Закону «Про недержавне пенсійне забезпечен-

ня» передбачається існування недержавних пенсійних фондів 

трьох видів: 

1) корпоративних пенсійних фондів; 

2) відкритих пенсійних фондів; 

3) професійних пенсійних фондів, які функціонуватимуть у 

вигляді повних, командитних товариств, товариств із додатковою 

відповідальністю і закритих акціонерних товариств. 

Сучасний розвиток пенсійних фондів характеризувався певною 

позитивною динамікою, однак її темпи значно уповільнилися порів-

няно з попередніми роками у зв’язку з нестабільністю політичної та 

економічної ситуації в Україні. Так, кількість НПФ, внесених до 

Державного реєстру фінансових установ, за минулий рік зменшила-

ся зі 110 до 108, а кількість адміністраторів НПФ збільшилася з 34 до 

1 Вітка Ю. Характеристика недержавного пенсійного фонду як суб’єкта цивільних право-
відносин // Юридична Україна. — 2007. — № 1. — С. 54–55.
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35. На початок 2010 р. в Україні із зареєстрованих 108 недержавних 

пенсійних фондів 86 фондів мали статус відкритих, 14 — корпора-

тивних, 8 — професійних. Обсяг активів НПФ становив 858 млн грн, 

кількість учасників — майже 500 тисяч осіб1.

Відкритим пенсійним фондом є недержавний пенсійний фонд, 

засновниками якого відповідно до п. 1 ст. 8 Закону України «Про 

недержавне пенсійне забезпечення» можуть бути будь-які юри-

дичні особи (як правило, банки або страхові компанії), а учасни-

ками (ст. 1 Закону) — будь-які фізичні особи незалежно від місця 

і характеру їхньої роботи, які залучаються через мережу відділів 

пенсійного фонду або агентів. 

Принцип роботи таких фондів полягає у тому, що всі внески 

учасників фонду складаються «до загального кошика» та інвесту-

ються, а на індивідуальному рахунку кожного учасника підсумо-

вуються внески і частка інвестиційного доходу, що належить 

йому, на пенсійні активи фонду за вирахуванням адміністратив-

них витрат. Організатори відкритих недержавних пенсійних фон-

дів мають на меті одержання прибутку із вкладника, стягуючи 

плату за свої послуги як під час вступу до фонду, так і протягом 

всього періоду перебування у ньому. 

У майбутньому відкриті пенсійні фонди будуть найбільш 

доступними для участі в них фізичних осіб. Такі фонди зорієнто-

вані на самостійний пошук клієнтів і залучення їх до співпраці на 

ринкових принципах. Відкриті недержавні пенсійні фонди можуть 

концентрувати свою діяльність або на роботі з приватними само-

зайнятими особами — майбутніми пенсіонерами, або на роботі з 

підприємствами-роботодавцями, що мають намір забезпечити 

пенсіями своїх співробітників у майбутньому, а стосовно недер-

жавного пенсійного фонду є лише клієнтами, а не засновниками. 

Основною перевагою відкритого недержавного пенсійного фонду 

для фізичних осіб — учасників є можливість одержання високих 

пенсійних виплат для самозайнятих і високооплачуваних осіб, які 

мають достатній дохід, щоб вкласти кошти до пенсійного фонду. 

Однак особа, яка одержує середню заробітну плату, не може роз-

раховувати на одержання високого рівня пенсійних виплат. На 

1 Проблеми та перспективи небанківського фінансового сектора // Цінні папери. — 2010. — 
№ 14. — 15 квітн. [Електорний ресурс]. — Режим доступу : udau.edu.ua/library.

жаль, сьогодні відкриті недержавні пенсійні фонди підходять у 

кращому разі для 10 % населення України. 

Аналіз фінансової стійкості НПФ у період кризи виявив, що 

найбільш «життєстійкими» виявилися саме відкриті НПФ. На 

початок 2010 р. в Україні практичну діяльність здійснювали 55 

від критих фондів. Перші пенсійні внески до відкритих НПФ 

надійшли в 2005 р. За час, що минув, серед них визначилися ліде-

ри як за чистою вартістю активів, так і за чистою дохідністю, яку 

забезпечив той чи інший НПФ своїм учасникам — майбутнім 

пенсіонерам. Нині у 21 відкритому НПФ сконцентровано 98 % 

чистої вартості всіх активів відкритих фондів1. 

Але все ж таки, на нашу думку, найкращим варіантом для пере-

важної більшості українців буде участь у корпоративному або 

професійному пенсійному фонді. Різниця між цими двома типа-

ми пенсійних фондів полягає ось у чому. 

Корпоративний пенсійний фонд є недержавним пенсійним 

фондом, засновником якого виступає юридична особа — робото-

давець або декілька юридичних осіб — роботодавців, до яких 

можуть приєднуватися роботодавці-платники. Учасниками тако-

го фонду є виключно фізичні особи, які перебувають або перебу-

вали у трудових відносинах із роботодавцями-засновниками або 

роботодавцями-платниками (ст. 1 Закону України «Про недер-

жавне пенсійне забезпечення»). Таким чином, як правило, корпо-

ративний пенсійний фонд створюється для працівників однієї 

компанії і не потребує виходу на відкритий ринок. Якщо у компа-

нії є дочірні підприємства або філії, їхні працівники також можуть 

стати учасниками цього фонду. Роботодавець як засновник пен-

сійного фонду встановлює розміри внесків і укладає угоди з осо-

бами, які надають послуги з пенсійного забезпечення. Пред-

ставництво працівників у процесі прийняття рішень фондом 

можливе за наявності сильної профспілкової організації, причому 

порядок представництва й основні питання пенсіонування пра-

цівників необхідно обумовлювати у колективному договорі. 

За належного управління і представництва працівників у про-

цесі прийняття рішень корпоративні схеми є надзвичайно дієвим 

1 Мельничук В. НПФ і ми // УкраїнаБізнесРевю. — 2010. — № 40–41 [Електронний 
ресурc]. — Режим доступу : www.uaib.com.ua/news/mass.
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засобом для збільшення доходу працівників компанії після їхньо-

го виходу на пенсію. Водночас, як свідчить міжнародний досвід, 

пов’язані зі створенням таких фондів прямі та непрямі витрати 

прийнятні лише для великих компаній. 

Серед корпоративних фондів в Україні найбільшими на сьо-

годні є: КНПФ Національного банку України, активи якого ста-

новлять 77 % активів всіх КНПФ, а саме 290 млн грн; КНПФ 

Укрексімбанку; КНПФ «Стирол»; КНПФ «Чорноморнафтогаз»1.

Альтернативою корпоративному фонду, на думку Г. Осового2 

та Г. Мак Таггарта3, може стати професійний пенсійний фонд або 

фонд із декількома роботодавцями. Ознака професійності пен-

сійного фонду означає, що між його учасниками існує певний 

професійний зв’язок. Цей зв’язок буває явним, коли, скажімо, всі 

учасники працюють в одному регіоні чи в одній області, і неяв-

ним, коли вони є членами однієї профспілки або їхні роботодавці 

належать до однієї асоціації роботодавців.

Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (ст. 1) 

дає таке визначення професійного пенсійного фонду: «це недер-

жавний пенсійний фонд, засновником (засновниками) якого 

можуть бути об’єднання юридичних осіб — роботодавців, об’єд-

нання фізичних осіб, включаючи професійні союзи (об’єднання 

професійних союзів), або фізичних осіб, пов’язаних родом їх про-

фесійної діяльності (занять). Учасниками такого фонду можуть 

бути виключно фізичні особи, пов’язані родом їх професійної 

діяльності (занять), визначеної у статуті фонду».

У багатьох країнах світу перший крок зі створення професій-

ного пенсійного фонду роблять профспілкові організації, які 

ба жають, щоб на користь їхніх членів роботодавці сплачували 

внески і, отже, сприяли накопиченню коштів на пенсію. Проф-

спілка розробляє правила функціонування фонду, реєструє його, 

призначає представника послуг так само, як це робить роботода-

вець у разі створення корпоративного фонду. Потім профспілки 

1 Мельничук В. НПФ і ми // УкраїнаБізнесРевю. — 2010. — № 40–41 [Електронний 
ресурc]. — Режим доступу : www.uaib.com.ua/news/mass. 

2 Осовой Г. Какие негосударственные пенсионные фонды нам нужны? // Финансовые 
услуги. — 2002. — № 10. — С. 31.

3 Мак-Таггарт Г. Корпоративні та професійні програми добровільного пенсійного забез-
печення // Україна: аспекти праці. — 2001. — № 2. — С. 30.

вступають у переговори з роботодавцями щодо їхньої участі у 

фонді. Важливою рисою професійних пенсійних фондів є відсут-

ність встановленого рівня внесків. Роботодавець і працівники 

платять до фонду стільки, скільки можуть. Професійні фонди є 

більш демократичними, ніж корпоративні або відкриті1. До скла-

ду керівного органу професійного фонду входить однакова кіль-

кість представників від роботодавців і працівників. Процес ухва-

лення рішень характеризується набагато більшою відвертістю у 

таких питаннях, як вибір компанії з управління активами і визна-

чення її повноважень. 

Популярність професійних фондів полягає у тому, що голо-

вним принципом їхнього функціонування є залучення до учас-

ті у них багатьох роботодавців. Це означає, що внаслідок наяв-

ності значної кількості вкладників, кожний з яких платить 

внесок у невеликому розмірі, загалом утворюється значна сума 

внесків. Наприклад, один роботодавець може дозволити собі 

платити внесок у розмірі 5 % фонду заробітної плати, тоді як 

інший здатен платити внесок у розмірі лише певної фіксованої 

суми (скажімо, 5 гривень на одного працівника за місяць). За 

такого підходу зменшуються витрати, пов’язані з адміністра-

тивним управлінням і інвестиційною діяльністю, а у результаті 

збільшується сума, яка фактично зараховується на рахунок 

учасника. Якщо схема передбачає страхові виплати, то завдяки 

розподілу ризику серед великої кількості осіб вартість страху-

вання буде меншою, а страхові виплати — більшими. Саме цей 

принцип був запропонований лейбористським урядом у 

Великій Британії. З 1 квітня 2001 р. у Великій Британії введені 

нові програми пенсійного забезпечення «Стейкхолдер пен-

шенз», які передбачають створення пенсійних фондів із багать-

ма роботодавцями, необов’язково пов’язаними між собою, на 

відміну від корпоративних фондів2. 

Ці програми вигідні тим, що адміністративні витрати у таких 

фондах не перевищуватимуть 1 % внесків. У 2001 р. загальна сума 

коштів у недержавних пенсійних фондах у Великій Британії ста-

1 Мак-Таггарт Г. Корпоративні та професійні програми добровільного пенсійного забез-
печення // Україна: аспекти праці. — 2001. — № 2. — С. 31.

2 Там само.
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новила 830 млрд фунтів стерлінгів — більше, ніж у пенсійних 

фондах інших країн1. 

Професійні пенсійні фонди мають немало переваг і з погляду 

інтересів працівників. Зараз у світі спостерігаються зміни у тому, як 

відбувається трудова діяльність (працевлаштування) працівників: 

якщо раніше гарантовано можна було працювати на одному і тому 

ж місці все трудове життя, то зараз середній громадянин на Заході 

протягом трудової кар’єри встигає попрацювати у середньому на 

восьми місцях роботи. Те ж саме відбувається і в Україні. Якщо 

особа є учасником пенсійного фонду з багатьма роботодавцями, то 

у неї з’являється шанс, що її новий роботодавець також є членом 

цього фонду, і тоді стаж працівника як учасника пенсійного фонду 

не перериватиметься під час переходу на інше місце роботи. 

До найбільших професійних пенсійних фондів України нале-

жить Професійний недержавний пенсійний фонд Незалежної 

галузевої профспілки енергетиків України, активи якого склада-

ють сьогодні 97 % активів всіх ПНПФ2. Найбільш успішним в 

Україні є Корпоративний державний пенсійний фонд НБУ, який 

отримав у 2009 р. 57 % загального обсягу внесків до професійних 

НПФ.

Отже, можна зробити висновок, що для великих роботодавців 

створення власних корпоративних пенсійних фондів, безумовно, 

має сенс. Проте у межах державної соціальної політики слід про-

пагувати створення саме професійних недержавних пенсійних 

фондів. Негативним моментом для учасників як корпоративних, 

так і професійних недержавних пенсійних фондів є те, що у разі, 

коли працівник бажає залишатися учасником та/або вкладником 

у недержавному пенсійному фонді, а його роботодавець відмов-

ляється від сплати внесків, працівникові, на жаль, не залишається 

нічого іншого, як стати учасником відкритого пенсійного фонду. 

Ідея створення корпоративних і професійних пенсійних фон-

дів знаходить підтримку серед багатьох вітчизняних вчених. 

М. Клемпарський пропонує передбачити «можливість фінансу-

1 Сорокина В. Социальное обеспечение в Великобритании // Современная Европа. — 
2002. — № 1 (19). — С. 54.

2 Мельничук В. НПФ і ми // УкраїнаБізнесРевю. — 2010. — № 40–41 [Електронний 
ресурc]. — Режим доступу : www.uaib.com.ua/news/mass.

вання пенсійного забезпечення працівників органів внутрішніх 

справ через створення корпоративних пенсійних фондів»1. Як 

перспективний напрям реформування пенсійного забезпечення 

працівників внутрішніх органів цей вчений пропонує «переведен-

ня державного пільгового пенсійного забезпечення на професійно-

галузевий рівень»2. 

Ми у цілому згодні з висновками зазначеного автора про 

доцільність додаткового страхування пенсії через недержавний 

пенсійний фонд для працівників органів внутрішніх справ, проте, 

на наш погляд, таким фондом має бути професійний, а не корпо-

ративний фонд. Професійний фонд міг би охопити працівників 

всієї системи правоохоронних органів, що дало б можливість у 

разі переведення з органів внутрішніх справ до інших правоохо-

ронних органів залишатися учасником такого фонду, оскільки 

корпоративний пенсійний фонд обмежує можливість участі у 

ньому тільки належністю особи до працівників органів внутріш-

ніх справ. 

У будь-якому випадку позитивним моментом є те, що різно-

маніття різновидів пенсійного страхування сприяє конкуренції 

засновників, покращенню якості обслуговування учасників, появі 

в учасника можливості вибору моделі пенсійного страхування і, 

зрештою, сприятиме підвищенню рівня пенсійного забезпечен-

ня. Позитивним моментом є і те, що всі внески до недержавних 

пенсійних фондів (зокрема, від роботодавців) зараховуються на 

індивідуальні рахунки тих осіб, на користь яких вони здійсню-

ються. Якщо ж працівник переходить на іншу роботу, після вста-

новленого мінімального терміну, необхідного для накопичення 

коштів (як правило, 3 роки), його накопичення можуть бути 

пе реведені до іншого фонду за його вибором. Роботодавці і пра-

цівники можуть сплачувати внески нерегулярно, тобто недержав-

ні пенсійні фонди не повинні встановлювати штрафних санкцій 

за затримку сплати пенсійних внесків (навіть якщо заздалегідь 

був узгоджений графік сплати). 

1 Клемпарський М. М. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників органів 
внутрішніх справ : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Національний ун-т внутрішніх 
справ. — Х. : 2004.

2 Там само.
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Ще одним перспективним напрямком розвитку недержавного 

пенсійного забезпечення є створення відкритих «муніципальних» 

НПФ за участю місцевих підприємств та місцевої влади, вкладни-

ками і учасниками яких зможуть стати будь-які юридичні чи 

фізичні особи міста або регіону. Як зазначає В. Мельничук, «ство-

рення такого фонду дозволить міській громаді мати сучасний та 

авторитетний соціально-економічний інструмент, який дасть їй 

можливість вирішувати питання додаткової пенсії, в тому числі 

для працівників міського господарства, лікарів, вчителів, само-

зайнятого населення, інших категорій і одночасно з цим — інвес-

тувати накопичені в пенсійному фонді кошти у розвиток міста, 

насамперед на реформу житлово-комунального господарства. 

Таким чином міська громада матиме можливість стати чинником 

додаткового соціального захисту своїх громадян, перетворившись 

із «прохача» грошей на джерело самофінансування розвитку свого 

господарства»1.

Станом на 31 березня 2011 р. адміністраторами недержавних 

пенсійних фондів

було укладено 70 627 пенсійних контрактів з 57 143 вкладника-

ми, з яких 2 382 (або 4,2 %) — юридичні особи, на яких припадає 

924 млн грн пенсійних внесків (95,5 % загального обсягу пенсій-

них внесків за системою НПЗ), а 54 761 (або 95,8%) — фізичні 

особи2.

Щодо відомостей стосовно складу учасників системи недер-

жавного пенсійного забезпечення можна навести такі дані: ста-

ном на 31 березня 2011 р. серед учасників НПФ більшість стано-

вили особи віком від 40 до 55 років, а саме 39,8 % (2010 р. — 40,2 %, 

2009 р. — 41,4 %, 2008 р. — 42,5 %). Водночас слід відзначити 

збільшення частки вікової групи від 25 до 40 років, яка становить 

39,5 % (2010 р. — 39,2 %, 2009 р. — 35,8 %, 2008 р. — 5,5 %). Частка 

учасників НПФ вікової групи старше 55 років становить 13,8 % 

(2010 р. — 13,5 %, 2009 р. — 14,2 %, 2008 р. — 12,2 %), до 25 років — 

6,8 % (2010 р. — 7 %, 2009 р. — 8,6 %, 2008 р. — 9,9 %)3.

1 Мельничук В. НПФ і ми // УкраїнаБізнесРевю. — 2010. — № 40-41 [Електронний ресурc]. 
— Режим доступу : www.uaib.com.ua/news/mass.

2 Підсумки розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення станом на 31 березня 
2011 р. [Електронний ресурc]. — Режим доступу : dfp.gov.ua/fileadmin.

3 Там само.

Динаміка основних показників діяльності недержавних пенсійних 
фондів за період з 2006 р. по І квартал 2011 р.1

2006 2007 2008 2009 2010 І кв. 2011

Темпи 
приросту,%

I квартал 
2011/2010

Загальна кількість 
укладених пенсійних 
контрактів (тис. шт.)

41,5 55,9 62,3 62,5 69,7 70,6 1,3

Кількість учасників 
за укладеними 

пенсійними 
контрактами (тис. осіб)

193,3 278,7 482,5 497,1 569,3 5576 -2,1

Загальні активи ПНФ 
(млн грн) 137 281 612,2 857,9 1144,3 1221,4 6,7

Пенсійні внески 
(млн грн), зокрема: 119,7 234,4 582,9 754,6 925,5 967,2 4,5

Пенсійні виплати 
(млн грн) 4 9,1 27,3 90,1 158,2 172,1 8,7

Сума інвестиційного 
доходу (млн грн) 23,4 68,1 86,8 236,7 433,0 488,9 13

Сума витрат,
що відшкодовуються 
за рахунок пенсійних 

активів (млн грн)

6,1 16,6 31,6 47,1 64,6 69,4 7,43

4.2.3. Правовий статус учасників недержавного пенсійного 
забезпечення

Головним суб’єктом у системі недержавного пенсійного забез-

печення є особа, яка одержує пенсійні виплати, тобто учасник як 

сторона пенсійного контракту. Учасниками можуть бути громадя-

ни України, іноземці або особи без громадянства. 

Наукове визначення й обґрунтування правого статусу учасни-

ків системи недержавного пенсійного забезпечення як суб’єктів 

права пенсійного забезпечення виступає необхідною умовою для 

його законодавчого закріплення, тому що саме права та інтереси 

учасників є конституційним об’єктом соціального захисту.

1 Логвіновський В. Розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення (станом на 
31.03.2011). Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України 
[Електронний ресурc]. — Режим доступу : www.uaib.com.ua/files/articles.
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Учасник системи недержавного пенсійного забезпечення — 

фізична особа, на користь якої сплачуються пенсійні внески до 

пенсійного фонду, страхової організації або на пенсійний депо-

зитний рахунок у банківській установі й яка має право на недер-

жавне пенсійне забезпечення на умовах і в порядку, визначених 

пенсійним контрактом, договором страхування або договором 

про відкриття пенсійного рахунку. 

Законодавчо визначення учасника накопичувальної системи 

пенсійного забезпечення було закріплене згідно з Законом «Про 

заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсій-

ної системи»: «Учасник накопичувальної системи пенсійного 

страхування — фізична особа, яка сплачує страхові внески до 

на копичувальної системи загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування та прийняла рішення про спрямування 

цих внесків до пенсійного фонду — суб’єкта другого рівня у 

порядку, встановленому Законом України «Про загально обов’яз-

кове державне пенсійне страхування» (ст. 1 Закону «Про недер-

жавне пенсійне забезпечення»). 

Оскільки учасники системи недержавного пенсійного забез-

печення є суб’єктами права соціального забезпечення, то вони 

повною мірою володіють галузевою правоздатністю. Дієздатність 

учасників недержавного пенсійного забезпечення є спеціальною, 

оскільки вік настання такої дієздатності залежить від того момен-

ту, коли внески вкладника стали надходити на рахунок учасника. 

Причому вік учасника варіюється залежно від того, який вид 

не державного пенсійного забезпечення він обрав: пенсійний 

фонд, страхову організацію або банківську установу, в якій від-

критий пенсійний депозитний рахунок. Законодавство України 

імперативно не встановлює вік учасника, але, оскільки Закон 

України «Про недержавне пенсійне забезпечення» встановлює 

принцип добровільності участі у недержавному пенсійному забез-

печенні, особа має бути здатна до самостійного прийняття рішен-

ня про таку участь. Законодавство України визначає, що банків-

ський рахунок може відкрити особа у віці 14 років, у цьому ж віці 

фізична особа може почати трудову діяльність (учні — у період 

канікул відповідно до ст. 51 КЗпП України1) і здійснювати відра-

хування на пенсійне забезпечення, самостійно розпоряджатися 

своїм доходом (ст. 32 Цивільного кодексу України). 

У світовій практиці учасники мають назву бенефіціара. 

Се мантично термін «бенефіціар» походить від французького 

«benefice» — прибуток, користь. У відносинах зі страхування життя 

бенефіціар означає особу, якій призначений грошовий платіж; 

особу, яка не є страхувальником, але має право на одержання 

страхових виплат у разі смерті утримувача страхового поліса2.

У законодавстві України цей термін використаний у Цивільному 

кодексі України3 і в Законі «Про податок з доходів фізичних осіб» 

(Закон втратив чинність у зв’язку із введенням у дію Податкового 

кодексу України)4. У статті 560 Цивільного кодексу України 

«Поняття гарантії» як бенефіціар виступає кредитор, перед яким 

банк, інша фінансова установа, страхова організація виступає як 

гарант виконання боржником (принципалом) свого зобов’язання. 

У Законі України «Про податок на доходи фізичних осіб» бенефі-

ціаром є особа-резидент, яка визначається вигодонабувачем 

(бенефіціаром) за договорами, укладеними у межах недержавного 

пенсійного забезпечення, страхових внесків, пенсійних внесків 

(п. 4.2.4 ст. 4 Закону). 

Таким чином, бенефіціар — це вигодонабувач за договором. 

Особа, на користь якої здійснюються виплати за пенсійним дого-

вором, також є вигодонабувачем і може називатися «бенефіціа-

ром». Вважаємо, що цей термін можна було б застосувати у зако-

нах «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» і 

«Про недержавне пенсійне забезпечення» на позначення особи, 

яка має право на одержання пенсійних виплат. 

У правозастосовчій практиці деякі банківські установи вико-

ристовують під час укладення депозитних пенсійних договорів, а 

також договорів на користь третіх осіб термін «бенефіціар», для 

1 Кодекс Законів України про працю // Відомості Верховної Ради України. — 1971. — 
№ 50 — Ст. 375.

2 Тулинов В. В., Горин В. С. Страхование и управление риском. Терминологический словарь. — 
М. : Наука, 2000. — 564 с.

3 Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 40–44. — 
Ст. 356.

4 Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» // Відомості Верховної Ради 
України. — 2003. — № 3. — Ст. 308.
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визначення сторони за договором (наприклад, Правекс-Банк 

надає послуги з оформлення додаткової угоди про права бенефі-

ціара; відкриває пенсійні депозити)1. 

Правовий аналіз Закону «Про недержавне пенсійне забезпе-

чення» дає змогу розглянути права й обов’язки учасника з двох 

статусних позицій. По-перше, з позиції загального статусу учас-

ника як суб’єкта правовідносин з недержавного пенсійного забез-

печення у взаєминах із недержавним пенсійним фондом, опосе-

редкованих статутними документами недержавного пенсійного 

фонду, без індивідуалізації статусу учасника (наприклад, право на 

добровільність участі у недержавному пенсійному фонді, право на 

інформацію, право у деяких випадках на управління справами 

фонду тощо). Такими правами володіють всі учасники недержав-

них пенсійних фондів. По-друге, з позиції індивідуалізації право-

вого статусу учасника шляхом формування індивідуальних умов 

пенсіонування у пенсійному контракті. 

З точки зору загального статусу учасника недержавного пен-

сійного фонду до загальних прав учасників, на наш погляд, можна 

віднести: право на добровільність участі у недержавному пенсій-

ному фонді; право на відкриття індивідуального пенсійного 

рахунку; право на одержання прибутку; право на інформацію про 

стан індивідуального пенсійного рахунку та діяльності недержав-

ного пенсійного фонду, а також осіб, які здійснюють діяльність із 

адміністрування й управління активам недержавного пенсійного 

фонду; право на конфіденційність інформації про пенсійні вне-

ски, виплати та інвестиційний прибуток, що враховується на 

індивідуальному пенсійному рахунку; право власності на пенсійні 

внески; право на одержання пенсійних виплат.

Розглянемо вищезазначені права учасника докладніше. До 

найбільш значущих у системі прав учасника можна віднести 

право на добровільність участі, право власності на пенсійні кошти 

і право на одержання пенсійних виплат. 

Принцип добровільності участі є базовим принципом всієї 

накопичувальної пенсійної системи. Реалізація цього принципу у 

третьому рівні системи пенсійного забезпечення логічно підво-

1 ПРАВЭКС-БАНК. Дополнительные услуги. Депозиты для частных лиц [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://www.pravex.com/rus/.

дить до висновку про те, що учасники повинні мати право на 

вибір недержавного пенсійного фонду1. 

Дійсно, Закон «Про недержавне пенсійне забезпечення» вста-

новлює свободу вибору недержавного пенсійного фонду, проте 

цей вибір ускладнюється низкою умов, встановлених цим же 

Законом. Учасник абсолютно вільний у виборі пенсійного фонду 

у тому випадку, коли він одночасно є вкладником. Це завжди 

можливо у відкритому пенсійному фонді, де не є обов’язковим 

корпоративний або професійний зв’язок. 

Якщо ж вкладником є роботодавець або інша особа, яка робить 

внески за учасника, особливо до корпоративного або професій-

ного фонду, то свобода вибору фонду стає складною. Учасник у 

такому разі може тільки висловити небажання у принципі бути 

учасником такого фонду. 

Реалізації права на вибір недержавного пенсійного фонду 

ускладнюється й у випадку, якщо особа бажає перейти з одного 

фонду до іншого. Сьогодні багато недержавних пенсійних фондів 

серйозно штрафують учасників, які вимагають виплати своїх вне-

сків для розміщення в іншому фонді. З цього погляду показовим 

є досвід США, коли учасник фонду (у разі індивідуальних нако-

пичувальних схем) має право без втрати податкових пільг і без 

податкового штрафу перевести свій особовий рахунок (внесок 

будь-якого розміру) з одного фонду до іншого, умови якого йому 

більше подобаються. «Закон про надійність пенсійного доходу 

працівників», прийнятий у США в 1974 р., передбачає, що внесок 

будь-якого розміру можна безперешкодно перевести з одного 

фонду до іншого протягом 60 днів без втрати податкових пільг і 

без штрафу2. Але, як зазначає Е. Зезюліна, якщо учасник має 

намір взагалі вилучити свої кошти зі сфери пенсійного забезпе-

чення до настання пенсійного віку, йому доведеться заплатити 

податковий штраф3. 

Ми поділяємо думку Н. Харитонової щодо необхідності впро-

вадження до вітчизняного законодавства норми щодо заохочення 

1 Вінер М., Нечай А., Яценко В. Як розробити дійову систему недержавного пенсійного 
забезпечення в Україні // Україна: аспекти праці. — 2000. — № 2. — С. 16.

2 Зезюлина Е. Негосударственная пенсия // ЭКО. — 1995. — № 12. — С. 85.
3 Там само.
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свободи вибору фонду1. Це сприятиме розвитку українського 

інвестиційного ринку. Хоча діючі недержавні пенсійні фонди, 

найімовірніше, будуть проти такого правила, але воно допоможе 

їм розвиватися, оскільки підвищить довіру потенційних вкладни-

ків до фондового ринку і до пенсійних фондів. 

Найбільш значущим правом для учасника недержавного пенсій-

ного фонду будь-якого виду є право власності учасника на пенсійні 

внески, які він сплачує. У системі солідарного пенсійного забезпе-

чення фактично відсутні механізми закріплення права власності 

громадян на пенсійні внески, які вони сплачують. Тому у разі смерті 

особи сплачені нею пенсійні внески не успадковуються і практично 

залишаються у розпорядженні Пенсійного фонду України. 

За накопичувальної системи пенсійного забезпечення право 

власності є основним правом учасника недержавного пенсійного 

фонду — накопичені пенсійні кошти у сумі розміру пенсійних 

внесків, сплачених на користь учасника недержавного пенсійно-

го фонду, і отриманого на його користь прибутку (збитку) недер-

жавного пенсійного фонду є власністю такого учасника, якою він 

розпоряджається відповідно до Закону «Про недержавне пенсій-

не забезпечення». 

Слід зазначити, що таке формулювання обмежує право влас-

ності можливістю здійснення тільки тих дій, які передбачені у 

цьому законі, причому слід зазначити, що закон не містить пере-

ліку таких дій (п. 3 ст. 7)2. Обмеження полягають, наприклад, у 

тому, що учасник не має можливості просто вилучити свої пенсій-

ні накопичення, а зобов’язаний перевести їх до іншого пенсійно-

го фонду, страхової організації, банківської установи. 

Отже, виходячи з логіки побудови цієї норми, вона обмежує 

право власності учасника порівняно із Цивільним і Господарським 

кодексами, не вказуючи, проте, у чому полягають ці обмеження і 

якою є відповідальність за їхнє порушення. 

А. Новиков поділяє пенсійні накопичення учасника з точки 

зору права власності і джерел утворення на гарантовані та умов-

1 Харитонова Н. Негосударственное пенсионное обеспечение с точки зрения предприятий 
и граждан // Все о бухгалтерском учете. — 2005. — № 3. — С. 104.

2 Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» // Відомості Верховної Ради. — 
2003. — № 47–48. — Ст. 372.

ні1. Гарантовані накопичення містять пенсійні внески учасника 

і всю суму нарахованого гарантованого доходу. Вони належать 

учаснику, і їхня виплата гарантується Фондом за будь-яких 

обставин, зокрема, у вигляді викупної суми у разі розірвання 

договору. Умовні пенсійні накопичення містять нарахований 

умовний дохід та інші законні надходження на іменний рахунок 

учасника за весь період дії договору. Ці накопичення визнача-

ються як різниця між загальною сумою грошових коштів, нара-

хованих на іменний рахунок учасника, і його гарантованими 

пенсійними накопиченнями. Умовні пенсійні накопичення 

належать учаснику на правах частки у загальній власності учас-

ників (вкладників) Фонду під скасувальною умовою у разі розі-

рвання договору. Право власності учасника на ці накопичення 

реалізується у міру здійснення на його користь пенсійних виплат. 

Під час розірвання договору умовні пенсійні накопичення учас-

ника спрямовуються до цільових пенсійних резервів для подаль-

шого перерозподілу між учасниками (вкладниками) Фонду. 

До основних майнових прав учасника належить право на одер-

жання пенсійних виплат. Відмінною рисою початку пенсійних 

виплат у системі недержавного пенсійного забезпечення є те, що 

виплата пенсій учаснику недержавного пенсійного фонду може 

починатися до досягнення ним певного пенсійного віку. За 

бажанням учасника пенсії можуть бути виплачені: разовим плате-

жем із недержавного пенсійного фонду; щомісяця протягом 

заздалегідь визначеного обмеженого проміжку часу (до вичерпан-

ня коштів на рахунку); через купівлю ануїтету у недержавного 

пенсійного фонду; через купівлю ануїтету у страхової компанії; 

шляхом передачі накопичень у перший рівень пенсійного забез-

печення. Виплати мають бути зручними для учасників і не ство-

рювати серйозних проблем із наявними ресурсами у фондів. 

З правом власності на пенсійні кошти тісно пов’язане право на 

передачу накопичених коштів у спадок. У системі недержавного 

пенсійного забезпечення права на пенсійні накопичення і права 

на одержання пенсійних виплат мають успадковуватися за прави-

лами спадкування і заповіту, передбаченими законодавством 

1 Новиков А. Особенности эволюции зарубежных пенсионных систем // Мировая 
экономика и международные отношения. — 2006. — № 5. — С. 66.
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України. Виняток становить випадок, коли роботодавець здій-

снював внески на користь співробітника, який не «напрацював» 

мінімально необхідного стажу. У цій ситуації остаточне вирішен-

ня питання про спадкування надається роботодавцю.

Щодо можливості успадкування пенсійних виплат цікавим є 

досвід США, де з 1982 р. закон розглядає пенсію як сумісне 

подружнє надбання1. Права спадкоємців охороняються цивіль-

ним законодавством США. Для забезпечення пенсій вдовам пен-

сійна виплата має сплачуватися обов’язково у формі довічної 

пенсії, половина якої належить вдові або вдівцю («подружня пен-

сія»). Розмір пенсії визначається у результаті актуарного розра-

хунку. Учасник має право відмовитися від «допомоги вдови» у 

момент виходу на пенсію з відповідним підвищенням основної 

пенсії. Це можливе за обопільною згодою подружжя, яка обо-

в’язково нотаріально завіряється. Сам учасник такого рішення 

прийняти не може. Окрім вдови, учасник може вказати інших 

спадкоємців. Дружина (чоловік) має ті ж права, що й учасник 

фонду. Під час розірвання шлюбу суд може наполягати на розді-

ленні пенсії, накопиченої за період сумісного життя, або наполя-

гати, щоб розлучена дружина мала право на частку «пенсії вдови». 

І пенсійний фонд зобов’язаний виконувати рішення суду. Якщо 

укладається другий шлюб, то друге подружжя має право лише на 

пенсійне накопичення за час їхнього спільного життя.

Вищезазначені положення є цікавими також для правозасто-

совчої практики України у частині розподілу спільної сумісної 

власності подружжя за рішенням суду. Таким чином, можна 

захистити, наприклад, права непрацездатного члена подружжя, 

що під час шлюбу займався домогосподарством та не фінансував 

власну пенсію.

Згідно з законодавством України, зокрема ст. 66 Закону «Про 

недержавне пенсійне забезпечення», пенсійні кошти, накопичені 

за час перебування у шлюбі одним із подружжя у пенсійному фонді, 

страховій організації або на пенсійному депозитному рахунку, є 

спільним майном подружжя, якщо інше не передбачене шлюбним 

контрактом. У разі розподілу пенсійних коштів у зв’язку з розірван-

1 Климова Е. Пенсии по старости в Западной Европе // Человек и труд. — 1995. — № 9. — 
С. 62.

ням шлюбу кожна зі сторін має визначити відповідно пенсійний 

фонд, страхову організацію або банківську установу, що має право 

на відкриття пенсійного депозитного ра хунку, для передачі належ-

ної їй частини пенсійних коштів і письмово повідомити про це 

адміністратора, страхову організацію і банківську установу, з яких 

передаються пенсійні кошти. Пенсійні кошти успадковуються осо-

бою (особами), яка є спадкоємцем власника таких коштів відповід-

но до цивільного законодавства України. У випадку ненадходжен-

ня чергового внеску від учасника фонду, застрахованої особи або 

особи, яка відкрила на свою користь пенсійний депозитний раху-

нок, адміністратор, страхова організація або банк мають з’ясувати 

причину такого ненадходження. Якщо надходження внесків при-

пинені у зв’язку зі смертю учасника фонду, адміністратор зо бо-

в’язаний письмово повідомити державну нотаріальну контору за 

місцем проживання учасника фонду протягом 10 робочих днів 

після одержання інформації про смерть такого учасника фонду. 

Повідомлення надсилається за рахунок пенсійних коштів, які 

належали померлому учаснику фонду, рекомендованим листом із 

повідомленням про вручення. 

Спадкоємець, який прийняв спадок, зобов’язаний протягом 

двох місяців після закінчення терміну для прийняття спадщини 

подати адміністратору заяву про оформлення права на спадщину. 

Успадковані пенсійні кошти виплачуються спадкоємцям як одно-

разова пенсійна виплата у порядку, визначеному Законом «Про 

недержавне пенсійне забезпечення». Адміністратор, страхова 

організація або банківська установа здійснює одноразову пенсій-

ну виплату спадкоємцям у строки, визначені законом, якщо 

впродовж цього строку не було накладено заборону на здійснення 

виплати згідно із законом.

Законом «Про заходи щодо законодавчого забезпечення рефор-

мування пенсійної системи» ч. 3 ст. 66 Закону «Про недержавне 

пенсійне забезпечення» було доповнено абзацами 4 та 5 такого 

змісту: «Якщо успадковані пенсійні кошти сформовано за раху-

нок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування і 

спадкоємець не досяг пенсійного віку, передбаченого статтею 26 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування», такі кошти за бажанням спадкоємця можуть бути 
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спрямовані до Накопичувального пенсійного фонду та облікову-

ватися на його накопичувальному пенсійному рахунку або до 

іншого недержавного пенсійного фонду — суб’єкта другого рівня, 

учасником якого є зазначений спадкоємець. При цьому розмір 

витрат на переведення пенсійних коштів визначається відповідно 

до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

У разі відсутності в померлого учасника накопичувальної системи 

пенсійного страхування спадкоємців за законом та за заповітом 

належні йому кошти, що обліковані на його накопичувальному пен-

сійному рахунку в Накопичувальному фонді або на індивідуальному 

пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному 

фонді — суб’єкті другого рівня, спрямовуються до резерву коштів 

для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду у майбутніх пері-

одах, передбаченого ст. 74 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування». У такому разі робиться відповідна 

позначка в його персональній обліковій картці в системі персоніфі-

кованого обліку». Таке доповнення дає змогу віднести пенсійні 

накопичення померлого до статусу «відумерлої спадщини» та забез-

печує реалізацію принципу солідарності поколінь.

Наступною складовою загального правового статусу учасника 

є його обов’язки перед іншими суб’єктами недержавного пенсій-

ного фонду. Необхідно зазначити, що законодавством України 

встановлене вельми вузьке коло обов’язків учасника, що є пози-

тивним моментом, оскільки зводить на мінімум відповідальність 

учасника і, отже, його можливі фінансові втрати. Обов’язки учас-

ника пов’язані в основному з організаційними питаннями його 

взаємин із фондом. Розглянемо ці обов’язки докладніше.

Після одержання повідомлення про ліквідацію пенсійного 

фонду кожен його учасник має направити до ліквідаційної комісії 

письмову заяву з вказівкою іншого пенсійного фонду, куди пови-

нні бути передані пенсійні кошти, що належать йому. Разом із 

письмовою заявою учасник фонду направляє копію пенсійного 

контракту, укладеного між ним та іншим пенсійним фондом.

Явним недоліком цієї норми, що, зрештою, призводить до 

обмеження прав учасника, є те, що ліквідатори не покладають на 

себе обов’язок піклування про розміщення пенсійних коштів учас-

ника, тим самим покладаючи цей обов’язок на самого учасника. 

Якщо учасник фонду не подав письмової заяви у встановлені 

строки, пенсійні кошти підлягають передачі до відкритого пен-

сійного фонду, визначеного ліквідаційною комісією, на умовах і в 

порядку, що встановлені Державною комісією з регулювання 

ринків фінансових послуг України. У разі укладення пенсійного 

контракту із іншим недержавним пенсійним фондом учасник 

фонду зобов’язаний надати іншому фонду копію пенсійного 

контракту, укладеного з фондом, що ліквідується. 

У випадку припинення трудових відносин із роботодавцем-

засновником або роботодавцем-платником корпоративного пен-

сійного фонду його учасник зобов’язаний розірвати пенсійний 

контракт із таким фондом і може укласти новий пенсійний контр-

акт із адміністратором будь-якого іншого фонду. При цьому пен-

сійні кошти учасника фонду передаються до іншого пенсійного 

фонду за рахунок учасника, окрім випадків припинення трудових 

відносин згідно з п. 1 ст. 40 КЗпП — у зв’язку з ліквідацією під-

приємства1. 

На наш погляд, прогалиною Закону України «Про недержавне 

пенсійне забезпечення» є відсутність в учасника можливості 

вибору розпоряджатися своїми коштами і не укладати жодних 

подальших договорів. При цьому порушується найважливіший 

договірний принцип — добровільності договору.

Вищевикладені положення характеризують загальний право-

вий статус учасників недержавного пенсійного забезпечення, 

який закріплений законодавчо та має переважно імперативний 

характер. Диспозитивні складові загального статусу мають, на 

нашу думку, дещо однобічний характер, тому що вибір моделі 

правової поведінки у правовідношенні переважно здійснює НПФ, 

а не учасник, який просто приймає умови, запропоновані НПФ.

4.2.4. Вкладник як суб’єкт правовідносин 
із недержавного пенсійного забезпечення 

Як зазначає професор Л. І. Лазор, передбачаючи можливість, а 

не обов’язок працювати, законодавство створює ситуацію, коли 

працездатний, але не зайнятий у суспільному виробництві грома-

1 Кодекс Законів України про працю // Відомості Верховної Ради України. — 1971. — 
№ 50 — Ст. 375.
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дянин може стати суб’єктом соціального забезпечення1. У праві 

пенсійного забезпечення описана вище ситуація виявляється 

найяскравіше, коли на користь учасника, не зайнятого у суспіль-

ному виробництві, внески на недержавне пенсійне забезпечення 

може вносити інша особа — вкладник. Учасники недержавних 

пенсійних фондів, незалежно від виду фонду, можуть одночасно 

мати також статус вкладника недержавного пенсійного фонду. 

Вкладник недержавного пенсійного фонду згідно зі ст. 7 Закону — 

це особа, яка сплачує пенсійні внески на користь учасника шля-

хом перерахування коштів до недержавного пенсійного фонду 

відповідно до умов пенсійного контракту (загальні положення) та 

закон2. Вкладником може бути сам учасник фонду, подружжя, 

діти, батьки, роботодавець учасника фонду або професійне 

об’єднання, членом якого є учасник фонду (ст. 7 Закону). 

На нашу думку, визначення вкладника, закріплене Законом, 

має декілька недоліків. Зокрема, якщо виходити зі змісту ст. 7 

Закону, то особи, не включені до цього переліку, не можуть бути 

вкладниками недержавного пенсійного фонду і вносити внески 

на користь учасників. Законом не встановлений вік, з якого 

фізична особа може стати вкладником, немає положень щодо 

дієздатності особи.

На наш погляд, раціональнішим і юридично правильним було 

б визначення вкладника як юридичної або фізичної особи, яка 

володіє спеціальною (галузевою) дієздатністю, є стороною пен-

сійного договору і перераховує пенсійні внески на користь при-

значених нею учасників. 

Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» не 

визначена мінімальна межа віку дієздатності вкладника — фізич-

ної особи, що здійснює відрахування на користь учасника. Така 

межа, на нашу думку, може бути встановлена засновницькими 

документами органів системи недержавного пенсійного забезпе-

чення або пенсійним договором, пенсійною схемою. Водночас 

Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» до 

1 Лазор Л. И. Сфера действия права социального обеспечения // Актуальні проблеми 
права: теорія і практика : збірник наукових праць. — Луганськ : Східноукраїнський 
національний університет імені В. Даля, 2003. — № 4. — С. 8.

2 Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» // Відомості Верховної Ради. — 
2003. — № 47–48. — Ст. 372.

істотних умов пенсійного контракту віднесені паспортні дані 

вкладника й учасника фонду. Як відомо, вік одержання паспорта 

в Україні встановлений із 16 років. Вважаємо, що необхідно вне-

сти зміни до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпе-

чення», якими встановити вік вкладника й учасника недержавно-

го пенсійного фонду з 16 років, а вік вкладника пенсійного депо-

зитного рахунку — з 14 років. 

Законодавством не регламентовані положення, чи повинен 

вкладник одержати згоду потенційного учасника на те, що вклад-

ник здійснюватиме внески на його користь, і в якому вигляді така 

згода може бути надана. Закон обмежується вказівкою на те, що 

участь у системі недержавного пенсійного забезпечення є добро-

вільною, але якщо вкладник і учасник не є однією особою, то, на 

наш погляд, добровільність участі необхідно додатково підтвер-

дити. Таким підтвердженням і є укладення договору про пенсійне 

забезпечення. 

На підставі аналізу Закону України «Про недержавне пенсійне 

забезпечення» можна зробити висновок про те, що права та 

обов’язки вкладника більш регламентовані і мають вагоміший 

характер, ніж права й обов’язки учасника, який повинен займати 

активну позицію, оскільки головна мета недержавного пенсійно-

го забезпечення — додатковий підвищений рівень пенсійних 

виплат на користь учасника, який на добровільній засаді здій-

снює пенсійні накопичення. 

З метою уникнення колізій і прогалин у законодавстві, а також 

для уніфікації норм права пенсійного забезпечення необхідним є 

прийняття єдиного кодифікованого акта, в якому право пенсій-

ного забезпечення зайняло б окрему книгу. Таким актом може 

стати Соціальний кодекс, за допомогою якого можна вирішити 

проблеми уніфікації термінів пенсійного законодавства, забезпе-

чити взаємозв’язок із актами інших галузей законодавства 

України, здійснити гармонізацію національного пенсійного зако-

нодавства і норм міжнародного права. 
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Розділ 5

Поняття і види договорів 
у сфері пенсійного забезпечення

5.1. Загальна характеристика та види договорів 
у сфері пенсійного забезпечення

Поява різних форм власності й організаційно-правових форм 

господарювання дала змогу відмовитися від солідарної системи 

пенсійного забезпечення як від єдиної монопольної форми пен-

сійного забезпечення і надала широкі можливості фізичним 

особам реалізувати своє право на гідний рівень пенсійних виплат 

шляхом безпосередньої, особистої участі в їхньому формуванні. 

Особи, які мають право на пенсійне забезпечення, можуть реа-

лізувати це право, беручи участь у загальнообов’язковій солідар-

ній системі пенсійного страхування, й одночасно бути учасни-

ками накопичувальної добровільної системи пенсійного забез-

печення, «тому у недалекому майбутньому на нас чекають пере-

творення, покликані докорінно змінити спосіб формування 

пенсій»1.

У сучасних соціально-економічних умовах головною формою 

опосередкування відносин між суб’єктами є договір. Договір у 

сфері пенсійного забезпечення служить правовою підставою 

виникнення правовідносин щодо накопичення і виплати пенсії. 

1 Василь Р. После окончания пенсионной реформы граждане Украины смогут получать по 
три пенсии // Факты. — 2000. — 7 июля. — С. 22.

Введення поняття «договір» до термінологічної системи права 

пенсійного забезпечення є правомірним та необхідним, оскільки 

дає змогу розмежувати договірні відносини у праві пенсійного 

за без печення та подібні відносини у цивільному і трудовому праві. 

На жаль, на сьогодні відсутня чітка наукова концепція щодо 

існуючих різноманітних договорів у сфері пенсіонування, що 

відображають багаторівневий характер пенсійних відносин і чис-

ленність їхніх суб’єктів. У законодавстві України немає єдиної 

правової регламентації договору у сфері пенсійного забезпечен-

ня, яка б дала змогу надати чітку правову характеристику і визна-

чити істотні умови договору у сфері пенсійного забезпечення.

Укладення договору у сфері пенсійного забезпечення, на нашу 

думку, має передувати правовідносинам щодо накопичення і 

виплати пенсій незалежно від системи і рівня пенсійного забез-

печення, а також категорії осіб, які беруть участь у конкретному 

виді правовідносин. 

У межах солідарної системи державного загальнообов’язкового 

пенсійного страхування договірні відносини існують у вигляді так 

званих примусових договорів. Примушення, безумовно, супере-

чить самій етимології терміна «договір», проте соціальна держава 

дозволяє під час встановлення обов’язкових «примусових» відно-

син допустити елементи договірного характеру. 

Так, згідно з чинним законодавством у загальнообов’язковій 

державній системі пенсійного страхування договірні відносини 

підтверджуються свідоцтвом про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування, що видається застрахованій особі. 

Суб’єкти загальнообов’язкового державного пенсійного стра-

хування наділені взаємними правами та обов’язками, а також 

несуть відповідальність за їхнє невиконання або неналежне вико-

нання. Застрахована особа хоча і зобов’язана брати участь у цій 

системі, проте має право вибору пенсійної виплати, право визна-

чення віку виходу на пенсію, право визначення моменту звернен-

ня за призначенням пенсії. 

Добровільне пенсійне забезпечення повністю базується на 

договірній формі реалізації права на пенсійне забезпечення. 

Укладення пенсійного договору у межах накопичувальної систе-

ми і системи недержавного пенсійного забезпечення обумовлює 
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можливість фізичної особи здійснити право на пенсійне забезпе-

чення і визначає обсяг правосуб’єктності сторін договору та їхню 

відповідальність. 

Законодавство України не містить чіткого визначення поняття 

договору у сфері пенсійного забезпечення і його видів. Водночас 

у законодавстві є декілька юридичних конструкцій, близьких за 

своїм змістом, що характеризують різні правові ситуації: «пенсій-

ний контракт», «пенсійні схеми», «пенсійні плани», «договір на 

пенсійне обслуговування». Проте відсутність чіткої правової 

регламентації договірних відносин у пенсійному праві веде до 

порушення прав зацікавлених осіб — сторін договору, ускладнює 

процес розгляду спорів і підриває довіру потенційних одержувачів 

пенсійних виплат до альтернативних форм пенсіонування. 

Різноманіття договорів у сфері пенсійного забезпечення при-

звело до наявності протилежних поглядів на галузеву належність 

як правовідносин із недержавного пенсійного забезпечення у 

цілому, так і інституту договірного закріплення права на недер-

жавне пенсійне забезпечення зокрема. 

К. Гусов у своїй монографії наводить думку М. Буянової, яка 

відносить ці договори до цивільно-правових і таких, що не стосу-

ються права соціального забезпечення1. Водночас Б.Сташків2, 

С. Сивак3, І. Сирота4 вважають, що хоча добровільна основа укла-

дення договору у сфері недержавного пенсійного забезпечення 

дозволяє віднести відносини з недержавного пенсійного забезпе-

чення до цивільно-правових, проте спільність цих відносин із 

соціально-забезпечувальними, їхня спрямованість на забезпечен-

ня гідного рівня життя непрацездатних осіб, дає можливість роз-

глядати ці відносини як додаткові до державного соціального 

забезпечення і віднести їх до предмета регулювання права соці-

ального забезпечення. 

Ми поділяємо позицію Б. Стичинського, який, аналізуючи 

ознаки предмета права соціального забезпечення, підкреслює, що 

1 Право социального обеспечения / под ред. К. Н. Гусова. — М. : 2000. — С. 19.
2 Сташків Б. Місце права соціального забезпечення в системі права України // Право 

України. — 2001. — № 11. — С. 82.
3 Сивак С. Організаційно-правові основи недержавного пенсійного забезпечення // Право 

України — 1999. — № 1. — С. 120.
4 Сирота И. М. Право социального обеспечения в Украине. — Х. : Одиссей, 2002. — С. 28.

підстави виникнення правовідносин із недержавного пенсійного 

забезпечення збігаються із підставами виникнення соціально-

забезпечувальних правовідносин. Це, зокрема, непрацездатність 

або інший чинник соціального ризику1.

Недержавні пенсійні фонди, страхові організації, банківські уста-

нови є суб’єктами цивільного права і не належать до органів соціаль-

ного захисту, проте право соціального забезпечення регулює 

соціально-забезпечувальні відносини «не лише за участю держави, 

але й за участю інших суспільних інститутів, які виконують ті чи інші 

окремі функції із соціального забезпечення»2, а це дає змогу розгля-

дати вказаних осіб як суб’єктів права соціального забезпечення. 
Що ж стосується такого критерію соціально-забезпечувальних 

відносин, як специфічне джерело виплат (бюджет і позабюджетні 

фонди), то статус недержавного пенсійного фонду як спеціально-

го цільового фонду закріплений Законом України «Про недер-

жавне пенсійне забезпечення», а джерелом формування його 

коштів служать внески роботодавців і застрахованих осіб (вони ж 

служать джерелом фінансування пенсій у солідарній системі). 

На підставі вищевикладеного можна зробити висновок про від-

повідність третього рівня пенсійного забезпечення всім ознакам 

соціально-забезпечувальних правовідносин. А оскільки основною 

формою здійснення цих відносин виступає договір, то договори у 

сфері недержавного пенсійного забезпечення також регулюються 

нормами права соціального забезпечення.

Місце договорів у сфері пенсійного забезпечення у сукупності 

юридичних фактів, що породжують відносини з пенсійного забез-

печення, є різним. Так, у сфері загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування укладенню договору передують підстави 

визнання особи як застрахованої, встановлені у статтях 11, 12 

За кону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування». 

Укладення договору у накопичувальному рівні пенсійного 

забезпечення базується більшою мірою на юридичних фактах 

1 Стичинський Б. Щодо галузевої належності інституту недержавного пенсійного забезпе-
чення // Право України. — 2003. — № 8. — С. 94–95.

2 Стичинський Б. Щодо галузевої належності інституту недержавного пенсійного забезпе-
чення // Право України. — 2003. — № 8. — С. 95.
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цивільно-правового характеру (наприклад, досягнення віку, що 

дає право на відкриття рахунку), а також на юридичних фактах 

права соціального забезпечення (наприклад, договір на добро-

вільну участь у Накопичувальному фонді може укласти особа від-

повідно до вимог Закону «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування»). 

На наш погляд, договори у сфері пенсійного забезпечення як 

родове поняття поєднують у собі різноманітні договори про пен-

сійне забезпечення, які у свою чергу містять норми різних галузей 

права, тому договори у сфері пенсійного забезпечення мають 

комплексний, міжгалузевий характер. Здійснюючи право на пен-

сійне забезпечення, особа сама обирає форму, в якій це право буде 

реалізоване: шляхом укладення договору страхування пенсії у 

накопичувальній системі загальнообов’язкового державного пен-

сійного страхування; укладення пенсійного контракту у системі 

недержавного пенсійного забезпечення; укладення договору стра-

хування додаткової пенсії у системі недержавного пенсійного 

забезпечення; укладення договору про відкриття пенсійного депо-

зитного рахунку у системі недержавного пенсійного забезпечення. 

Всі ці договори є багатосторонніми вольовими юридичними 

актами, спрямованими на формування правовідносин у сфері 

пенсійного забезпечення за участю різних суб’єктів. Суб’єкти 

договорів про сферу пенсійного забезпечення визначені закона-

ми «Про пенсійне забезпечення»1, «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування»2 і «Про недержавне пенсійне 

забезпечення». 

Об’єктом договорів у сфері пенсійного забезпечення виступа-

ють відносини з пенсійного забезпечення. Це майнові відносини 

з приводу передачі, одержання, зберігання, примноження і випла-

ти грошових коштів у вигляді пенсії. 

Предметом договорів у сфері пенсійного забезпечення є безпо-

середньо пенсійна виплата, яка залежно від рівня пенсійного забез-

печення виступає як основна (базова) або як додаткова пенсія. 

1 Закон України «Про пенсійне забезпечення» // Відомості Верховної Ради України. — 
1992. — № 3. — Ст. 10.

2 Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» // Відомості 
Верховної Ради України. — 2003. — № 49–50. — Ст. 376.

Аналіз чинного законодавства дає змогу виокремити такі, на 

нашу думку, загальні правові характеристики договорів у сфері 

пенсійного забезпечення. 

Форма таких договорів обов’язково письмова, при цьому вели-

ка частина договорів підлягає додатковій реєстрації або перевірці 

у територіальному органі Пенсійного фонду або у Державній 

комісії з регулювання ринків фінансових послуг України; догово-

ри мають оплатний характер; переважно пенсійні договори мають 

публічний характер. Винятком є пенсійні контракти з недержав-

ними пенсійними фондами, тому що недержавні пенсійні фонди 

не є комерційними організаціями. Особливості некомерційного 

статусу фондів більш детально розглядаються такими вченими, як 

Р. Майданик, І. Кременчук1 та інші. 

Практично всі види договорів у сфері пенсійного забезпечення 

є консенсуальними — набувають чинності з моменту підписання, 

тобто з моменту досягнення згоди сторін за всіма істотними умо-

вами, що фіксується підписом сторін, які підтверджують свою 

волю на укладення договору. Проте серед договорів у сфері пен-

сійного забезпечення є й реальні договори — це договори страху-

вання, що укладаються зі страховими організаціями згідно з 

положеннями Цивільного кодексу України і Закону України «Про 

страхування», які набувають чинності з моменту внесення першо-

го страхового платежу. 

Договори у сфері пенсійного забезпечення можна класифікувати:

1) за мірою свободи укладення і формування умов договору: 

а) імперативні, укладення яких не залежить від бажання фізичної 

особи, умови яких закріплюються типовими договорами (у сфері 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування); 

б) диспозитивні — особа вільно висловлює бажання на укладення 

договору і має можливість формувати умови договору (накопичу-

вальний рівень системи пенсійного забезпечення);

2) за способом формування коштів для здійснення пенсійних 

виплат: а) страхові; б) депозитні;

3) залежно від джерел надходження пенсійних внесків можна 

виділити такі види договорів пенсійного страхування: а) у системі 

1 Кременчук І. Особливості запровадження накопичувальних пенсійних фондів в Україні // 
Підприємництво, господарство, право. — 2006. — № 4. — С. 112.
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со лідарного пенсійного забезпечення — договори пенсійного 

страхування за рахунок коштів Накопичувального пенсійного 

фонду; б) у накопичувальній системі — договори страхування 

довічної пенсії за рахунок пенсійних коштів учасників недержав-

них пенсійних фондів; в) договори пенсійного страхування за 

рахунок інших джерел фінансування; 

4) за рівнем системи пенсійного забезпечення: а) договори у 

системі солідарного і накопичувального загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування (суб’єктом пенсійних виплат 

виступають Пенсійний фонд України і Накопичувальний фонд); 

б) договори у системі накопичувального недержавного рівня пен-

сійного забезпечення (суб’єктами пенсійних виплат виступають 

недержавні пенсійні фонди, страхові організації і банківські уста-

нови); 

5) за кількістю осіб, які виступають у статусі вигодонабувача за 

договорами пенсійного страхування: а) договори групового пенсій-

ного страхування (професійні і корпоративні пенсійні схеми); 

б) договори індивідуального (особистого) пенсійного страхування;

6) залежно від способу здійснення пенсійних виплат: а) дого-

вори про виплату пенсії у вигляді періодичних платежів; б) дого-

вір про одноразову пенсійну виплату.

Договори у сфері пенсійного забезпечення закріплюють під-

стави і спосіб сплати пенсійних виплат, що відображається у назві 

договору. У солідарній системі виплачуються пенсії за віком, з 

інвалідності й у зв’язку із втратою годувальника. 

Згідно зі ч. 2 ст. 9 Закону України «Про загальньобов’язкове 

державне пенсійне страхування» за рахунок коштів накопичу-

вальної системи пенсійного страхування, що обліковуються на 

накопичувальних пенсійних рахунках Накопичувального фонду 

або на індивідуальних пенсійних рахунках у відповідних недер-

жавних пенсійних фондах — суб’єктах другого рівня системи 

пенсійного забезпечення, здійснюються такі пенсійні виплати, як 

довічні пенсії й одноразова виплата.

Взагалі, на підставі аналізу законодавства з пенсійного забез-

печення, до договорів у сфері пенсійного забезпечення у накопи-

чувальній системі загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування належать: договір страхування з виплатою довічної 

пенсії та одноразова пенсійна виплата; пенсійний контракт, що 

містить у собі пенсійні схеми, які передбачають різні умови здій-

снення накопичення виплати пенсій на певний строк; договір 

страхування довічної пенсії або довічного ануїтету у системі 

недержавного пенсійного забезпечення, що укладається між 

учасником фонду і страховою організацією; договір про відкриття 

пенсійного депозитного рахунку у банківських установах.

На нашу думку, як комплексний вид договорів, договори у 

сфері пенсійного забезпечення поєднують у собі риси декількох 

видів цивільно-правових договорів: страхування, управління май-

ном, банківського внеску, спільної діяльності. 

Зокрема, як зазначає Р. Майданик, багато загальних рис є між 

договорами у сфері пенсійного забезпечення у межах накопичуваль-

ної системи і цивільно-правовим договором управління майном, в 

основі якого лежить інститут довірчої власності1. Фактично пенсійні 

внески, які вкладники й учасники вносять до недержавного пенсій-

ного фонду, страхових організацій і банківських установ, довіряють-

ся цим суб’єктам в управління. Згідно з п. 2 ст. 316 Цивільного кодек-

су України довірча власність — це особливий вид власності, що може 

виникнути через закон або договір управління майном. 

Якщо для законодавства України інститут довірчої власності є 

поняттям новим, то в інших країнах світу він відомий вже давно і 

бере початок із концепції «Загального права», розробленої в 

Англії понад 800 років тому2. Найбільшого поширення інститут 

довірчої власності набув у США і Великій Британії, де правовою 

формою закріплення цього інституту є трасти3. У цих країнах 

недержавні пенсійні фонди набувають форми пенсійних трастів, 

основною метою яких є додаткове пенсійне забезпечення учасни-

ків (бенефіціарів). 

Траст за своєю правовою природою є різновидом цивільно-

правової угоди (операції), згідно з якою активи однієї особи переда-

1 Майданик Р. А. Природа довірчої власності як особливого об’єкта цивільних прав за зако-
нодавством України // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2005. — № 8. — 
С. 17.

2 Бобыль В. Договор управления имуществом и доверительная собственность [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://yurpractika.com/article.hp?id=10004057.

3 Майданик Р., Ивасюк Э. К вопросу о концепции негосударственного пенсионного обес-
печения на Украине // Юридическая практика. — 1997. — № 55. — С. 4, 8.
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ються у володіння іншій особі, що зветься довіреною особою, на 

користь третьої особи, яка зветься бенефіціаром. Довірена особа 

вважається юридичним власником активів, а бенефіціаром є той, на 

чию користь цими активами управляють1. Пенсійні трасти можуть 

створюватися або як неприбуткові організації (виробничі пенсійні 

фонди, що створюються при окремих підприємствах або установах) 

у формі утворень контрактного типу і з правами юридичної особи, 

або у формі комерційних підприємств (страхові компанії). 

Згідно з законодавством України за договором управління 

майном одна сторона передає другій стороні на визначений строк 

майно в управління, а друга сторона зобов’язується за плату здій-

снювати від свого імені управління цим майном на користь 

засновника або вказаної ним особи (вигодонабувача). При цьому 

засновником може бути тільки власник майна (п. 1 ст. 1032 

Цивільного кодексу України), а керівником тільки суб’єкт під-

приємницької діяльності (п. 1 ст. 1033 Цивільного кодексу Украї-

ни), вигодонабувачем — або засновник, або будь-яка інша особа, 

окрім керівника (п. 1 ст. 1030 Цивільного кодексу України). 

У системі недержавного пенсійного забезпечення відносини 

між вкладником і недержавним пенсійним фондом відрізняються 

від договору управління майном у тій частині, що вкладник може 

не бути власником переданих пенсійних коштів (вони належать 

учаснику), а недержавний пенсійний фонд не є суб’єктом підпри-

ємництва, й управління активами недержавного пенсійного 

фонду здійснюється компаніями з управління активами. Водночас 

між недержавним пенсійним фондом і компанією з управління 

активами укладається цивільно-правовий договір управління 

майном, що перебуває у довірчій власності. 

Стаття 1030 п. 2 Цивільного кодексу України встановлює, що 

грошові кошти не можуть бути предметом договору управління 

майном, крім випадків, коли право здійснювати управління гро-

шовими коштами прямо встановлене законом. 

На наш погляд, управління активами пенсійного фонду стосу-

ється саме «випадків, встановлених законом», зокрема Законом 

України «Про недержавне пенсійне забезпечення». 

1 Бобыль В. Договор управления имуществом и доверительная собственность [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://yurpractika.com/article.

Цікавою для права пенсійного забезпечення є й норма ст. 1044 

Цивільного кодексу України, відповідно до якої смерть засновни-

ка управління майном (ним може бути вкладник недержавного 

пенсійного фонду й учасник недержавного пенсійного фонду) не 

є підставою для припинення договору управління майном, окрім 

випадків, якщо він був вигодонабувачем. Як зазначає В. Бобиль, 

«це положення надає можливість використовувати договір управ-

ління майном як засіб вираження волі фізичної особи на додаток 

до передбачених норм спадкового права»1. 

Договори у сфері пенсійного забезпечення мають загальні 

риси з договорами про спільну діяльність. Наприклад, економічні 

інтереси учасників договору простого товариства і договорів у 

сфері пенсійного забезпечення полягають у сумісному поєднанні 

їхнього майна і трудових зусиль для вирішення певного завдання. 

Так, оскільки ст. 1132 Цивільного кодексу України не називає як 

предмет договору простого товариства конкретної мети спільної 

діяльності його учасників, то, як і для договорів у сфері пенсійно-

го забезпечення, метою може бути досягнення соціального ефек-

ту — підвищення добробуту одержувачів пенсій за рахунок додат-

кового пенсійного забезпечення. Сторони договору простого 

товариства називаються учасниками, у системі недержавного 

пенсійного забезпечення така назва належить вигодонабувачу за 

договором. 

Для чіткого розмежування правового статусу суб’єктів договір-

них відносин у сфері пенсійного забезпечення, за аналогією з 

договором повного товариства, доцільно позначити суб’єктів 

договору, які вносять внески й одержують вигоду, як учасників із 

подвійним статусом: учасники-вкладники й учасники-бенефіціари 

(вигодонабувачі). 

Найбільшу правову розробленість договірне регулювання від-

носин, пов’язаних із одержанням пенсійних виплат, набуло у 

пенсійному страхуванні, що є превалюючою формою реалізації 

пенсійних прав в Україні. У кожному з трьох рівнів страхової пен-

сійної системи присутні договірні пенсійні відносини. 

Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування є різнови-

1 Бобыль В. Договор управления имуществом и доверительная собственность [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://yurpractika.com/article.
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5.1. Загальна характеристика та види договорів у сфері пенсійного забезпечення

дом страхових відносин в Україні — особистого страхування, 

заснованого на нормах Цивільного кодексу України (розділ 67 

Цивільного кодексу України) і Закону України «Про страхування»1. 

Мета загальнообов’язкового державного пенсійного страхуван-

ня — «формування, розподіл і використання грошових коштів для 

захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб і відшко-

дування їм матеріальної шкоди при настанні страхового випадку»2. 

Водночас цей вид страхування має низку властивих йому особли-

востей, що відрізняють його від цивільно-правового договірного 

страхування. 

Зокрема, зазначає П. Бічікашвілі, відмінність полягає у вста-

новленні принципу обов’язковості (імперативності) у солідарній 

системі, який забезпечує застосування у галузі страхування мето-

дів державного регулювання. Договірна форма закріплення пра-

вовідносин реалізується у вигляді так званих примусових догово-

рів3. Підтвердженням існування договірних відносин у солідарній 

системі пенсійного забезпечення є свідоцтво про загальнодер-

жавне пенсійне страхування, що видається застрахованій особі. 

Імперативність виявляється у тому, що умови участі у цьому виді 

страхування для всіх суб’єктів визначені законом («Про загаль-

нообов’язкове державне пенсійне страхування») і не можуть бути 

змінені угодою сторін.

Існують такі основні форми державного страхування: монополь-

на і немонопольна; добровільна й обов’язкова. П. Бічікашвілі про-

понує таку класифікацію правових форм державного страхування4:

1. Добровільне державне страхування, що конкурує з приват-

ним (конкурентно-добровільне страхування), наприклад, договір 

на добровільну участь у Накопичувальному пенсійному фонді для 

осіб, які не підлягають обов’язковому страхуванню.

2. Добровільне державне страхування, що має тією чи іншою 

мірою монопольний характер (монопольно-обов’язкове держав-

1 Закон України «Про страхування» // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 7. — 
Ст. 50.

2 Пилипенко П. Д. Право соціального забезпечення : підруч. для студ. вищ. навч. закл. — 
2-ге вид., переробл. і доп. — К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. — С. 248.

3 Бичикашвили П. Проблемы и перспективы развития обязательного страхования // 
Хозяйство и право. — 1995. — № 3. — С. 51.

4 Бичикашвили П. Проблемы и перспективы развития обязательного страхования // 
Хозяйство и право. — 1995. — № 3. — С .49.

не страхування) — в Україні існує один Накопичувальний поза-

бюджетний цільовий пенсійний фонд, участь у якому заснована 

як на принципі обов’язковості, так і на принципі добровільності, 

залежно від того, чи підлягає особа обов’язковому пенсійному 

страхуванню, чи ні. 

3. Монопольне державне страхування (монопольно-обов’язкове 

державне страхування) реалізується в існуванні солідарної пенсій-

ної системи без наявності інших рівнів пенсійного страхування.

На наш погляд, запропонована класифікація повною мірою 

відображає форми державного пенсійного страхування в Україні.

Вважаємо за можливе як відмінні ознаки особистого страху-

вання виокремити такі. На відміну від державного страхування, 

особисте страхування у цивільному праві здійснюється на добро-

вільних засадах на підставі договору страхування й імперативни-

ми у такому договорі є тільки істотні умови договору (ст. 982 

Цивільного кодексу України). Страхові відносини у солідарній 

системі можуть виникати незалежно від моменту внесення плате-

жів і прострочення платежу їх не припиняє. Моментом вступу 

через договір особистого страхування є момент внесення страху-

вальником першого страхового платежу, якщо інше не передбаче-

не законом (ст. 983 Цивільного кодексу України). 

Наступна відмінність договору загальнообов’язкового держав-

ного пенсійного страхування полягає у тому, що законодавство 

визначило обов’язковість страхування всіх працівників і заходи 

відповідальності за ухилення від такого страхування («Основи 

законодавства України про загальнообов’язкове державне соці-

альне страхування»1), участь в особистому страхуванні базується 

виключно на засадах добровільності.

Відмінність між договорами виявляється так само у тому, що 

розмір і порядок сплати внесків і виплат у системі загально-

обов’язкового державного пенсійного страхування встановлю-

ються відповідними законодавчими актами, а за особистого стра-

хування ці умови визначаються договором. 

Відмінність є й у системі страхових ризиків, що є підставою 

для здійснення виплат: в особистому страхуванні такі ризики 

1 Основи законодавства України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхуван-
ня» // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 23. — Ст. 121.
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визначені договором, у загальнообов’язковому державному пен-

сійному страхуванні — законом. Солідарній системі загально-

обов’язкового державного пенсійного страхування властива 

деперсоніфікація страхових сум, що не є власністю застрахованої 

особи, не підлягають спадкуванню і не можуть бути вилучені осо-

бою шляхом розірвання договору страхування. В особистому 

страхуванні страхові суми є об’єктом права власності з усіма 

наслідками, що витікають звідси. 

До загальних ознак договорів страхування пенсії можна відне-

сти такі: суб’єктами права на одержання страхової пенсії можуть 

бути тільки застраховані особи або члени їхніх сімей; умовою 

призначення пенсії є страховий стаж особи; страхові виплати 

здійснюються зі спеціальних державних або недержавних страхо-

вих фондів; пенсійним законодавством передбачені загальні для 

всіх рівнів пенсійної системи юридичні факти, що обумовлюють 

виплату страхової пенсії; існує залежність між розміром виплат і 

розміром заробітної плати або відрахувань до пенсійних фондів.

Проте, попри деяку спільність із цивільно-правовими договора-

ми, договори у сфері пенсійного забезпечення, незалежно від різ-

новиду договору, мають специфічний, загальний об’єкт і предмет 

регулювання, а також єдину мету — забезпечення гідного рівня 

пенсійного забезпечення фізичних осіб — одержувачів пенсійних 

виплат. Ця особливість підкріплюється обов’язковою присутністю 

норм права соціального забезпечення серед норм, що встановлю-

ють порядок укладення і зміст договору (наприклад, обов’язкова 

реєстрація або перевірка правильності укладення договору у тери-

торіальному органі Пенсійного фонду; закріплення нормами права 

соціального забезпечення мінімальних соціальних стандартів і 

гарантій, яким мають відповідати умови договору). 

На підставі аналізу чинного законодавства пропонуємо таке 

визначення договору у сфері пенсійного забезпечення: 

«Договір у сфері пенсійного забезпечення — вольова, право-

мірна угода суб’єктів, наділених пенсійною правосуб’єктністю, 

здійснена з метою досягнення соціального ефекту, спрямована на 

виникнення, зміну і припинення правовідносин із накопичення, 

примноження, виплати та одержання фізичною особою (пенсіо-

нером) матеріального блага у вигляді пенсійної виплати». Сторони 

договору — суб’єкти, які здійснюють накопичення, інвестування 

і пенсійні виплати, з одного боку, й учасники (вкладники і бене-

фіціари) — з іншого боку. 

5.2. Договір страхування пенсії 
у накопичувальній системі загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування

Другий рівень системи пенсійного забезпечення України пред-

ставлений накопичувальною системою загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування. В основі цієї системи лежить 

«акумуляція коштів застрахованих осіб у Накопичувальному 

фонді і здійснення фінансування витрат на оплату договорів стра-

хування довічних пенсій і одноразових виплат»1. Накопичувальна 

система пенсійного страхування базується на поєднанні принци-

пу обов’язковості страхування осіб, які працюють на умовах тру-

дового договору (контракту), а так само осіб, які забезпечують 

себе роботою самостійно, фізичних осіб — суб’єктів підприєм-

ницької діяльності, і принципу добровільної участі у системі для 

осіб, які не підлягають загальнообов’язковому державному пен-

сійному страхуванню. 

Накопичувальний рівень системи загальнообов’язкового дер-

жавного пенсійного страхування представлений такими суб’єк-

тами, як: Накопичувальний пенсійний фонд, страхувальники, 

застраховані особи і платники страхових внесків2. 

Накопичувальний пенсійний фонд створюється і функціонує 

на підставі Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» та є цільовим позабюджетним фондом, в якому аку-

мулюються страхові внески застрахованих осіб. Внески врахову-

ються на накопичувальних пенсійних рахунках і підлягають 

ін вестуванню з метою одержання інвестиційного доходу на 

ко ристь застрахованої особи, пенсійні активи якої використову-

ються для оплати договорів страхування довічних пенсій або 

одноразових виплат застрахованим особам, або у випадках, перед-

1 Право соціального забезпечення України : навч. посібн. / за ред. П. Д. Пилипенка. — К. : 
Істина, 2007. — С. 106.

2 Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» // Відомості 
Верховної Ради України. — 2003. — № 49–50. — Ст. 376.
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бачених законодавством, членам сімей або спадкоємцям застра-

хованих осіб, або на інші цілі, передбачені Законом «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (ст. 1 Закону 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»). Як 

представник у відносинах між Накопичувальним пенсійним фон-

дом та іншими суб’єктами накопичувальної системи загально-

обов’язкового державного пенсійного страхування виступають 

територіальні органи Пенсійного фонду України.

Страхувальниками виступають роботодавці; застраховані 

особи — самозайняті, фізичні особи — підприємці й особи, які 

вирішили брати участь у системі за власним бажанням; Фонд 

загальнообов’язкового державного соціального страхування 

України на випадок безробіття (для окремих категорій застрахова-

них осіб п. 3 ст. 14); Фонд соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві і професійних захворювань України (у 

спе ціально обумовлених п. 4 ст. 14 Закону України «Про 

за гальнообов’язкове державне пенсійне страхування» випадках); 

підприємства, організації, установи, військові частини й органи, 

що виплачують заробітну плату (винагороду), грошове забезпечен-

ня, допомогу для окремих категорій осіб (п. 2 ст. 14 Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»). 

Застрахована особа — це фізична особа, яка відповідно до 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» підлягає загальнообов’язковому державному пен-

сійному страхуванню і сплачує (або сплачувала) та/або за яку 

сплачуються або сплачувалися у встановленому законом порядку 

страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне стра-

хування до Накопичувального пенсійного фонду. Стаття 8 Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхуван-

ня» як суб’єктів, які мають право одержання пенсійних виплат із 

системи накопичувального загальнообов’язкового пенсійного 

страхування, називає: фізичних осіб — громадян, іноземних гро-

мадян, осіб без громадянства, що є застрахованими особами. 

На підставі аналізу статей 1, 8, 11 Закону України «Про 

загально обов’язкове державне пенсійне страхування» можна зро-

бити висновок про те, що для набуття статусу застрахованої особи 

фізична особа повинна володіти такими юридичними ознаками:

1. Вести трудову діяльність, що має приносити особі матеріаль-

ну користь (заробітна плата, прибуток тощо).

Категорія фізичних осіб, які не ведуть трудову діяльність, але 

підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному стра-

хуванню, визначена у п. 8 ст. 11, статтях 10–16 Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», напри-

клад, особи, які проходять альтернативну (невійськову службу).

2. Вік особи, яка має право бути застрахованою — 14 років, 

оскільки з цього віку особа має можливість працювати (у період 

літніх канікул) згідно з КЗпП України і має право відкрити раху-

нок у банку.

Вік осіб, які не підлягають загальнообов’язковому державному 

пенсійному страхуванню, але які виявили бажання брати участь у 

цьому виді страхування, — 16 років.

3. Або особа має бути безпосереднім платником страхових вне-

сків на загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне страхуван-

ня, або страхові внески на ім’я застрахованої особи може вносити 

інший страхувальник. При цьому внески можуть вносити одночас-

но і застрахована особа, і страхувальник, що не є такою особою. 

Як особливість статусу суб’єктів, які можуть бути платниками 

страхових внесків до Накопичувального пенсійного фонду, Закон 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхуван-

ня» (п. 2 ст. 15) встановлює реєстраційний статус платника: застра-

хована особа набуває статусу платника страхових внесків, якщо 

вона зареєстрована у територіальному органі Пенсійного фонду 

України, або з дня вступу через договір про добровільну участь у 

системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхуван-

ня. Статус платника страхових внесків підтверджується видачею 

повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків.

Аналіз законодавства дає змогу зробити висновок про договір-

ну природу відносин між Накопичувальним пенсійним фондом і 

застрахованими особами. Вважаємо за можливе виокремити два 

види договірних відносин: відносини, в результаті яких фізична 

особа набуває статусу застрахованої особи у Накопичувальному 

пенсійному фонді; і відносини з реалізації права на пенсійне 

забезпечення шляхом укладення договору пенсійного страхуван-

ня і одержання пенсійних виплат. 
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Факт існування правовідносин із загальнообов’язкового дер-

жавного пенсійного страхування між застрахованою особою, яка 

підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страху-

ванню, і Накопичувальним пенсійним фондом підтверджується 

свідоцтвом про загальнообов’язкове державне соціальне страху-

вання, а між особою, яка добровільно бере участь у цій системі, і 

Накопичувальним пенсійним фондом — договором про добровіль-

ну участь у накопичувальній системі пенсійного забезпечення. 

На наш погляд, свідоцтво про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування і договір про добровільну участь у накопичу-

вальній системі пенсійного забезпеченні не є пенсійними договора-

ми, вони підтверджують факт участі суб’єкта як застрахованої особи 

у накопичувальній системі загальнообов’язкового державного пен-

сійного страхування і є правоутворюючими юридичними фактами, 

оскільки факт їхнього укладення виступає підставою ви никнення 

права на укладення договорів пенсійного страхування. 

Договір про добровільну участь у накопичувальній системі 

пенсійного забезпечення укладається на підставі затвердженої 

державою типової форми договору між фізичною особою, яка 

досягла 16 років і не підлягає загальнообов’язковому державному 

пенсійному страхуванню, і Пенсійним фондом в особі його тери-

торіального органу за місцем проживання фізичної особи. Договір 

має строковий характер — термін дії договору вказується в його 

умовах, але не може бути меншим від одного року (п. 2 ст. 12)1. 

Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами. 

Підстави припинення договору вказані у ст. 13, серед них — 

набуття застрахованою особою права на довічну пенсію або одно-

разову виплату. 

Моментом набуття такого права слід вважати укладення дого-

ворів страхування довічної пенсії або одержання одноразової 

виплати застрахованою особою, яка досягла пенсійного віку. 

Саме ці договори слід, на наш погляд, віднести до договорів у 

сфері пенсійного забезпечення. 

Страхові організації укладають договори пенсійного страху-

вання з виплатою довічної пенсії й одноразової пенсійної виплати 

1 Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» // Відомості 
Верховної Ради України. — 2003. — № 49–50. — Ст. 376.

за рахунок коштів Накопичувального пенсійного фонду, врахова-

них на накопичувальному пенсійному рахунку застрахованої 

особи (Розділ VII Закону України «Про загальнообов’язкове дер-

жавне пенсійне страхування»). 

Як зазначає І. Ярошенко, за рахунок коштів Накопичувального 

пенсійного фонду, що накопичуються на індивідуальних пенсій-

них рахунках, страховими організаціями здійснюються такі види 

довічної пенсії: 1) довічна пенсія з установленим періодом; 

2) довічна обумовлена пенсія; 3) довічна пенсія подружжя; 

4) одноразова пенсійна виплата1. Такі види довічних пенсій закрі-

плені у ст. 57 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне забезпечення».

Учасник накопичувальної системи має право обрати один із 

видів довічної пенсії, який зазначається у договорі страхування і 

становить предмет договору. Наприклад, це може бути довічна 

пенсія з установленим мінімальним періодом виплати, за якої 

виплати здійснюються щомісяця протягом життя пенсіонера, але 

не менш ніж протягом 10 років із дня призначення пенсії. У разі 

смерті пенсіонера його спадкоємці мають право на одержання 

призначеної довічної пенсії протягом установленого періоду. 

Спадкоємці можуть бути прямо вказані у договорі страхування 

або визначаються згідно з положеннями законодавства України. 

До речі, на наш погляд, встановлена законодавством конструкція 

«довічна пенсія зі встановленим періодом» має сенсові супереч-

ності — довічність і водночас встановлений період довічності. 

Законодавець, на нашу думку, під час встановлення зазначеного 

виду пенсійної виплати пішов «найлегшим» шляхом — механічно 

імплементував термін, що міститься у законодавстві деяких дер-

жав (Чилі, США). Тому вважаємо, що згадана юридична кон-

струкція потребує уточнення — «довічна пенсія зі встановленим 

мінімальним періодом виплати, за якого виплати здійснюються 

щомісяця протягом життя пенсіонера, але не менш ніж 10 років із 

дня призначення пенсії. У разі смерті пенсіонера його спадкоємці 

мають право на одержання призначеної довічної пенсії протягом 

залишку цього встановленого періоду». 

1 Ярошенко І. С. Право соціального забезпечення : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. 
дисципліни. — К. : КНЕУ, 2004. — 96 с.
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Наступний вид довічної пенсії — довічна обумовлена пенсія, 

яка є щомісячною пенсійною виплатою, що здійснюється протя-

гом всього життя пенсіонера. У випадку, якщо загальна сума дові-

чної обумовленої пенсії, виплаченої пенсіонеру на момент його 

смерті, є меншою, ніж сума, обумовлена в договорі страхування 

довічної пенсії, то різниця коштів між вказаними сумами випла-

чується його спадкоємцям.

Останній вид довічної пенсії, встановлений законом, — дові-

чна пенсія подружжя. Це щомісячна виплата, що здійснюється 

протягом життя пенсіонера, а після його смерті право на одер-

жання виплати переходить до того з подружжя, хто пережив 

іншого та досяг пенсійного віку.

Для того щоб дати повну й об’єктивну правову характеристику 

договору страхування довічної пенсії у накопичувальній системі 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, необ-

хідно визначити зміст договору страхування шляхом порівняльної 

характеристики норм Закону України «Про недержавне пенсійне 

забезпечення», Закону України «Про загальнообов’язкове дер-

жавне пенсійне забезпечення», Цивільного кодексу України і 

Закону України «Про страхування». 

Згідно зі ст. 16 Закону України «Про страхування» під догово-

ром страхування розуміється письмова угода між страховиком і 

страхувальником, згідно з якою страховик бере на себе зобов’язання 

у результаті настання страхового випадку здійснити страхову 

виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі 

страхування страхувальником, на користь якої укладений договір 

страхування, а страхувальник зобов’язується сплачувати страхові 

платежі у певні строки і виконувати інші умови договору. 

Водночас у ст. 979 Цивільного кодексу України дається таке 

визначення договору страхування: «За договором страхування 

одна сторона — (страховик) зобов’язується у разі настання певної 

події (страхового випадку) виплатити іншій стороні — (страху-

вальникові) або іншій особі, визначеній у договорі, грошову суму 

(страхову виплату), а страхувальник зобов’язується сплачувати 

страхові платежі та виконувати інші умови договору»1. 

1 Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 40–44. — 
Ст. 356.

Таким чином, як суб’єкти договору страхування виступають 

страховик і страхувальник, а відносини є страховими за наявності 

таких елементів: «майнового інтересу, який підлягає захисту; по дії, 

на випадок настання якої проводитися захист; грошових кош тів, за 

допомогою яких здійснюється захист; плата за захист»1. 

Договір страхування довічної пенсії належить до реальних дого-

ворів (ст. 983 Цивільного кодексу України, ст. 17 Закону України 

«Про страхування»), оскільки набуває чинності з моменту переказу 

пенсійних коштів учасника фонду до страхової організації. 

Договір страхування довічної пенсії є оплатним і взаємним 

договором. Особливістю договору страхування довічної пенсії 

щодо оплати є те, що внески на страхування вносяться не зі вста-

новленою періодичністю, як це відбувається у цивільно-правових 

договорах страхування, а разовим платежем — перерахуванням 

коштів, накопичених на індивідуальному пенсійному рахунку 

застрахованої особи у Накопичувальному фонді. 

Договір страхування довічної пенсії у накопичувальній системі 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування укла-

дається між учасником накопичувальної системи пенсійного 

страхування та страховою організацією (ч. 1 ст. 55 Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»). 

Учасник накопичувальної системи пенсійного страхування — це 

застрахована особа, яка з моменту укладення договору страхуван-

ня довічної пенсії фактично набуває статусу страхувальника, 

оскільки сума внесків, що переказується з індивідуального пен-

сійного рахунку, є власністю застрахованої особи, за рахунок якої 

особа страхує свій особистий майновий інтерес. 

Крім того, застрахована особа після укладення договору стра-

хування перестає відповідати ознакам застрахованої особи, вста-

новленим у Законі України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування», про які згадувалося вище. Отже, після 

укладення договору страхування довічної пенсії застрахована 

особа має називатися страхувальник (пенсіонер, вигодонабувач, 

бенефіціар). 

1 Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у 2 т. / за ред. О. В. Дзері, 
Н. С. Кузнєцової, В. В. Лунця.– 2-ге вид., перероб. і доп. — К .: Юрінком Інтер, 
2006. — С. 620.
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Як страхувальник за договором страхування довічної пенсії зі 

встановленим мінімальним періодом виплати може виступити і 

територіальний орган Пенсійного фонду (ч. 2 ст. 55 Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

Майновим інтересом (об’єктом) за договором страхування 

довічної пенсії є сума пенсійних виплат, яку одержуватиме пенсі-

онер. 

Особливістю договору страхування довічної пенсії є момент 

настання страхового випадку. Зміст договору страхування згідно з 

Законом України «Про страхування» і Цивільним кодексом 

України дає змогу зробити висновок про те, що страховий випа-

док може відбутися (або не відбутися) після укладення договору 

страхування, а Закон України «Про загальнообов’язкове держав-

не пенсійне страхування» передбачає, що страховий випадок, 

який є підставою для страхових виплат, настав до укладення дого-

вору страхування. Зокрема, підставою для укладення договору 

страхування довічної пенсії є настання пенсійного віку і відмова 

від продовження трудової діяльності (ст. 13, ст. 55 Закону). 

На відміну від добровільного характеру укладення цивільно-

правового договору страхування, укладення договору страхуван-

ня довічної пенсії має обов’язковий характер. Тобто для того, щоб 

особа могла одержати свої кошти, накопичені на індивідуальному 

пенсійному рахунку у Накопичувальному пенсійному фонді, вона 

зобов’язана укласти такий договір і не розривати цього договору 

протягом всього життя (пункти 6, 7 ч. 1 ст. 16; п. 4 ч. 2. ст. 16). 

Слід звернути увагу, що хоча застрахована особа зобов’язана 

укладати договір страхування довічної пенсії, відповідальність за 

невиконання цього обов’язку не встановлена, особа несе негатив-

ні наслідки у вигляді ризиків від того, що вибір страхової органі-

зації буде зроблений територіальним органом Пенсійного фонду 

(ч. 2 абзацу 4 ст. 55). У такому разі йдеться про укладення догово-

ру страхування на користь застрахованої особи. 

Таким чином, можна сказати, що договір страхування довічної 

пенсії належить до примусових договорів у системі загально-

обов’язкового державного пенсійного страхування. Договір укла-

дається в обов’язковій письмовій формі і підлягає реєстрації у 

системі персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України. 

Оскільки згідно з положенням ст. 55 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» страхуван-

ня і виплата довічної пенсії здійснюється згідно з Законом 

України «Про страхування», то відповідно до вимог цивільного 

законодавства оформлення договору страхування завершується 

видачею страхового свідоцтва (поліса, сертифікату), яке є фор-

мою договору страхування. У разі недодержання письмової форми 

договору страхування такий договір є нікчемним (ч. 2 ст. 981 

Цивільного кодексу України). 

На жаль, Закон України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» не містить положень, що стосуються істот-

них умов договору страхування довічної пенсії. Тому під час 

визначення істотних умов такого договору необхідно враховувати 

вимоги Цивільного кодексу України і Закону України «Про стра-

хування». 

Таким чином, істотними умовами договору страхування є: 

предмет договору (пенсійні виплати); страховий випадок (пенсій-

ний вік; смерть пенсіонера); розмір грошової суми, в межах якої 

страховик зобов’язаний провести виплату (визначається розмі-

ром накопичень на пенсійному рахунку учасника Нако пи-

чувального фонду); розмір страхового платежу (пенсійної випла-

ти); строки здійснення виплат; строк дії договору. 

Строки пенсійних виплат і порядок здійснення виплат зале-

жать від виду довічної пенсії, яку одержуватиме пенсіонер (дові-

чна обумовлена пенсія, довічна пенсія зі встановленим мінімаль-

ним періодом виплати, довічна пенсія подружжя). Як обов’язкову 

умову договору страхування довічної пенсії Закон передбачає 

вказівку рівня інвестиційного доходу для розрахунку обраної пен-

сії. Обов’язок розрахувати розмір довічної пенсії лежить на стра-

ховій організації, яка зобов’язана провести розрахунок протягом 

3 робочих днів із дня одержання коштів на оплату договору стра-

хування довічної пенсії. Розмір пенсії розраховується страховою 

організацією актуарно, на підставі вартості сплаченого договору 

страхування, з урахуванням майбутнього інвестиційного доходу, 

обов’язок забезпечити який лежить на страховій організації, 

витрат, пов’язаних із інвестуванням вказаних сум, із урахуванням 

середньої тривалості життя для чоловіків і жінок. 
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Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» містить низку заборон, які необхідно відображати 

безпосередньо у договорі страхування довічної пенсії з метою 

інформування застрахованої особи. Зокрема, п. 6 ст. 57 Закону 

містить пряму заборону на витребування страховими організація-

ми відомостей про стан здоров’я застрахованої особи і заборону 

на дострокове розірвання договору страхування довічної пенсії за 

бажанням сторін; також встановлена заборона дострокового при-

пинення дії договору страхування довічної пенсії за бажанням 

сторін. Стаття 55 (абзац 3 п. 6) містить положення, що має форму 

заборони, щодо того, що вартість оплати договорів страхування 

довічної пенсії будь-якого виду не може бути більшою, ніж обчис-

лена Державною комісією з регулювання ринків фінансових 

послуг України. Про розмір вартості оплати договорів страхуван-

ня довічної пенсії всіх видів територіальний орган Пенсійного 

фонду зобов’язаний письмово і безкоштовно інформувати застра-

ховану особу на її вимогу.

Таким чином, договір страхування довічної пенсії у накопичу-

вальній системі загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування можна визначити таким чином: «За договором стра-

хування довічної пенсії у накопичувальній системі загально-

обов’язкового державного пенсійного страхування одна сторона 

(страховик) зобов’язується виплачувати іншій стороні — страху-

вальнику (пенсіонеру, бенефіціару) або його спадкоємцям дові-

чну пенсію на умовах і в порядку, визначених договором, із 

коштів, накопичених на індивідуальному пенсійному рахунку 

застрахованої особи і перерахованих страховику Накопичувальним 

пенсійним фондом».

Договір страхування довічної пенсії може укладатися між стра-

ховою організацією (страховиком) і Накопичувальним пенсійним 

фондом в особі територіального органу Пенсійного фонду на 

користь учасника накопичувальної системи пенсійного страху-

вання у випадках, встановлених ч. 2 ст. 55 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Застра-

хована особа завжди є фізичною особою, яка досягла пенсійного 

віку і не продовжує трудової діяльності. Видами договору страху-

вання довічної пенсії є (ст. 57 Закону України «Про загаль-

нообов’язкове державне пенсійне страхування»): довічна пенсія зі 

встановленим мінімальним періодом виплат; довічна обумовлена 

пенсія; довічна пенсія подружжя. 

Особливо цікавою як із теоретичної, так і з практичної точки 

зору є процедура укладення договору страхування довічної пенсії. 

Особливість укладення такого договору полягає у поєднанні 

імперативних і диспозитивних норм, що опосередковують цю 

процедуру, і «багатоступінчатому» оформленні договірних відно-

син. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» встановлює право застрахованої особи на самостій-

ний вибір страхової організації і порядок здійснення пенсійних 

виплат. 

Для укладення договору страхування довічної пенсії учасник 

накопичувальної системи пенсійного страхування подає страхо-

вій організації протягом місяця до досягнення віку, передбачен-

ного ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування», заяву, форма якої встановлена цією стра-

ховою організацією. За своєю сутністю таку заяву можна назвати 

офертою — пропозицією на укладення договору (абзац 2 ч. 1 ст. 55 

Закону). Також учасник подає довідку Пенсійного фонду про 

суму коштів, облікованих на його накопичувальному пенсійному 

рахунку в Накопичувальному фонді, або відповідно довідку адмі-

ністратора недержавного пенсійного фонду про суму коштів на 

його індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недер-

жавному пенсійному фонді — суб’єкті другого рівня системи пен-

сійного забезпечення. 

Учасник накопичувальної системи пенсійного страхування 

повідомляє територіальний орган Пенсійного фонду про те, що 

нею здійснений вибір страхової організації, і надає письмову 

заяву про перерахування коштів на оплату договору страхування 

довічної пенсії до обраної страхової організації. 

Територіальний орган Пенсійного фонду або адміністратор від-

повідного недержавного пенсійного фонду — суб’єкта другого 

рівня системи пенсійного забезпечення зобов’язаний не пізніше як 

за три робочих дні після надходження такої заяви надати розпоря-

дження зберігачеві щодо перерахування обраній страховій органі-

зації коштів учасника накопичувальної системи пенсійного страху-
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вання в сумі, що обліковується на його накопичувальному пенсій-

ному рахунку в Накопичувальному фонді або на індивідуальному 

пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному 

фонді — суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення. 

Зберігач зобов’язаний не пізніше як за три робочих дні після отри-

мання розпорядження перерахувати зазначені кошти для оплати 

учасником накопичувальної системи пенсійного страхування дого-

вору страхування довічної пенсії. У разі порушення зазначеного 

строку зберігач за власний рахунок сплачує учаснику накопичу-

вальної системи пенсійного страхування пеню в розмірі подвійної 

облікової ставки Національного банку України в розрахунку на 

один день від суми, що підлягає перерахуванню за кожний день 

прострочення платежу, у порядку, визначеному Державною комісі-

єю з регулювання ринків фінансових послуг України.

Законом передбачені підстави для відмови застрахованій особі 

територіальним органом Пенсійного фонду у перерахуванні коштів 

до страхової організації, який є вичерпним. Водночас у застрахова-

ної особи фактично немає можливості повністю відмовитися від 

укладення договору страхування довічної пенсії. Так, Закон України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (ч. 2 

ст. 55) містить положення про те, що у разі відмови учасника нако-

пичувальної системи пенсійного страхування від укладення такого 

договору, крім випадків такої відмови у разі відстрочення дати при-

значення пенсії за віком відповідно до цього Закону, територіаль-

ний орган Пенсійного фонду або адміністратор недержавного 

пенсійного фонду самостійно укладає договір страхування довічної 

пенсії установленим періодом на умовах, що є найбільш вигідними 

для учасника накопичувальної системи пенсійного страхування, зі 

страховою організацією, обраною відповідно до цього Закону в 

порядку, встановленому Державною комісією з регулювання рин-

ків фінансових послуг України спільно з центральним органом 

виконавчої влади у сфері соціальної політики та погодженому з 

Антимонопольним комітетом України. 

Територіальний орган Пенсійного фонду або адміністратор 

відповідного недержавного пенсійного фонду — суб’єкта другого 

рівня системи пенсійного забезпечення перераховує страховій 

організації кошти в сумі, що обліковується на його накопичуваль-

ному пенсійному рахунку або відповідно на індивідуальному пен-

сійному рахунку. Розміри страхових тарифів за договорами стра-

хування довічної пенсії не повинні перевищувати їхніх середніх 

показників, які визначаються Державною комісією з регулюван-

ня ринків фінансових послуг України за погодженням із цен-

тральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики

Абзац 4 ч. 2 ст. 55 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» встановлює, що страхові органі-

зації, з якими Пенсійний фонд або відповідний недержавний 

пенсійний фонд — суб’єкт другого рівня системи пенсійного 

забезпечення укладає договір страхування довічної пенсії, визна-

чаються на конкурсних засадах у порядку, встановленому 

Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг 

України спільно з центральним органом виконавчої влади у сфері 

соціальної політики та Антимонопольним комітетом України. 

Порядок й умови заміни страхових організацій, з якими уклада-

ються договори страхування довічних пенсій, встановлюється 

Кабінетом Міністрів України (ч. 4 ст. 55 Закону). Проте не зрозу-

міло, в якому випадку необхідно звертатися до цього порядку — 

коли застрахована особа добровільно обирає страхову організа-

цію, або коли страхову організацію обирає територіальний орган 

Пенсійного фонду, або і в тому, і в іншому випадку. Якщо такий 

порядок встановлений і для добровільного обрання страхової 

організації фізичною особою, то в Законі необхідно встановити 

обов’язок територіальних органів Пенсійного фонду ознайомити 

кожну застраховану особу з цим порядком.

Важливим положенням Закону України «Про загально-

обов’язкове державне пенсійне страхування», за допомогою якого 

держава може здійснювати нагляд і контроль за додержанням 

пенсійних прав застрахованих осіб, є закріплення права виконав-

чих органів Пенсійного фонду на перевірку правильності укла-

дення договору страхування довічної пенсії і його відповідності 

вимогам Закону й інших нормативно-правових актів. Проте одні-

єї норми недостатньо для гарантування додержання прав одержу-

вачів пенсійних виплат. 

Мінімальна кількість гарантій, передбачених у Законі України 

«Про недержавне пенсійне забезпечення», веде до посилення 
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недовіри потенційних вкладників і учасників до системи недер-

жавного пенсійного забезпечення.

На нашу думку, доцільно закріпити як додаткову гарантію 

дотримання прав одержувачів пенсійних виплат норму, що вста-

новлюватиме обов’язок страхових організацій реєструвати догово-

ри страхування довічних пенсій у територіальному органі 

Пенсійного фонду й обов’язок територіального органу Пенсійного 

фонду перевіряти правильність укладення договорів страхування 

довічних пенсій. 

Крім права на укладення договору страхування довічної пенсії 

зі страховими організаціями, застрахована особа у накопичуваль-

ній системі загальнообов’язкового державного пенсійного стра-

хування може реалізувати своє право на пенсійне забезпечення 

шляхом одержання одноразової виплати. 

Одноразова виплата за свою правовою природою не належить 

до договору, а є правовою дією, оскільки для одержання однора-

зової виплати у Законі встановлений вичерпний перелік підстав, і 

учаснику накопичувальної системи пенсійного страхування 

досить вчинити правові дії, спрямовані на реалізацію свого права 

на одержання одноразової виплати. При цьому особа не «домов-

ляється» із територіальним органом Пенсійного фонду про умови 

і порядок одержання виплати і не бере на себе жодних зобов’язань. 

Вичерпний перелік підстав одержання одноразової виплати закрі-

плений у ст. 56 Закону України «Про загальнообов’язкове держав-

не пенсійне страхування». Якщо учасник накопичувальної систе-

ми пенсійного страхування помер до досягнення встановленого 

законом пенсійного віку, пенсійні активи, що належать йому, під-

лягають спадкуванню згідно із законодавством України, якщо він 

не визначив конкретних осіб, які мають право на одержання 

одноразової виплати у разі смерті учасника.

5.3. Пенсійний контракт 
у системі недержавного пенсійного забезпечення

Правовою конструкцією, що закріплює індивідуальний право-

вий статус учасника у відносинах із пенсійним фондом, є пенсій-

ний контракт.

Пенсійний контракт — це договір між пенсійним фондом і 

його вкладником, що укладається від імені пенсійного фонду 

його адміністратором і згідно з яким здійснюється недержавне 

пенсійне забезпечення учасника або декількох учасників фонду 

за рахунок пенсійних внесків такого учасника (ст. 55 Закону 

України «Про недержавне пенсійне забезпечення»). 

Пенсійний контракт є самостійним видом договору у системі 

договорів про недержавне пенсійне забезпечення, він не нале-

жить до договорів пенсійного страхування. Цей договір не є в 

«чистому вигляді» цивільно-правовим договором. 

Пенсійний контракт укладається між вкладником і недержавним 

пенсійним фондом на користь учасника, і тому пенсійний контракт 

за своїм змістом близький до цивільно-правового договору на 

користь третіх осіб (ст. 636 Цивільного кодексу України). Проте 

оскільки предметом контракту не є виконання робіт або надання 

послуг, а є організація недержавними пенсійними фондами недер-

жавного пенсійного забезпечення учасників, то цей контракт можна 

назвати комплексним договором, що регулюється нормами цивіль-

ного права і нормами права соціального забезпечення. 

На нашу думку, термін «пенсійний контракт» із погляду інсти-

туту договору не є виправданою правовою конструкцією. Цей 

термін введено у право соціального забезпечення за аналогією до 

трудового законодавства, в якому присутній термін «трудовий 

контракт», а також у результаті імплементації до вітчизняного 

законодавства зарубіжної термінології (у США термін «контракт» 

широко використовується і заміняє термін «договір»). Проте 

якщо у трудовому праві під контрактом розуміють «особливу 

форму трудового договору» і наділяють цю конструкцію відмітни-

ми ознаками, то у праві соціального забезпечення введення цього 

терміна нічим не обґрунтоване. Більше того, у законодавстві 

прямо зазначено, що контракт — це договір. Тобто навіть не 

йдеться про якусь особливу форму договору, і тому вислів вище 

може трактуватися як «договір — це договір». У Великому енци-

клопедичному словнику поняття контракт розкрите таким чином: 

«контракт — те ж, що договір»1. Тлумачний словник російської 

1 Советский энциклопедический словарь. — М. : Изд-во «Советская энциклопедия», 
1979. — С. 630.
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мови під редакцією Д. Ушакова тлумачить контракт як «письмо-

вий договір»1. Словник російської мови під редакцією С. Ожегова 

як синоніми контракту називає договір та угоду. У Словнику іно-

земних слів під редакцією Ф. Петрова вказано, що «контракт в 

юридичному значенні — будь-який договір, угода»2. 

Таким чином, можна зробити висновок, що етимологічно й 

юридично поняття «контракт» збігається з поняттям «договір». 

Існування терміна «контракт» у праві соціального забезпечення 

було б виправданим, якби контракт розглядався як різновид дого-

вору у сфері пенсійного забезпечення і мав характерні тільки для 

контракту ознаки. 

Так, наприклад, у законодавстві США, Великої Британії разом 

із терміном «контракт» для визначення відносин довірчої влас-

ності, зокрема у праві пенсійного забезпечення, використовуєть-

ся термін «траст». В. Бобиль підкреслює відмінність трасту від 

контракту, яка полягає у тому, що «контракт — угода між двома і 

більше договірними сторонами, що має силу тільки між цими 

сторонами і проти них», а в трастовій угоді — «бенефіціар може 

додати юридичної сили трасту, навіть якщо він і не є стороною 

цього договору»3. 

На нашу думку, саме надання бенефіціару прав за договором 

здатне виокремити пенсійний контракт як особливий вид догово-

рів у сфері пенсійного забезпечення. Оскільки такі додаткові, 

специфічні характеристики контракту відсутні, слід визнати 

зайвим введення до термінології права соціального забезпечення 

терміна «контракт» і позначити його як пенсійний договір із 

недержавним пенсійним фондом.

Через некомерційний статус недержавного пенсійного фонду 

пенсійний договір не є публічним договором (ст. 633 Цивільного 

кодексу України), проте внаслідок того, що можливість вільної 

відмови недержавного пенсійного фонду від укладення договору 

не відповідає інтересам вкладників і учасників, Закон України 

1 Толковый словарь русского языка : в 4 т. / под ред. Д. Н. Ушакова. — Изд-во «Астрель», 
Высшая школа, 2000. — 1845 с.

2 Словарь иностранных слов / под ред. И. В. Лехина.; Ф. И. Петрова. — М. : Издательство 
иностранных и национальных словарей, 1949. — 804 с.

3 Бобыль В. Договор управления имуществом и доверительная собственность [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://yurpractika.com.

«Про недержавне пенсійне забезпечення» містить норму, згідно з 

якою відкритий недержавний пенсійний фонд не має права від-

мовити фізичним особам в укладенні договору, а корпоративні і 

професійні недержавні пенсійні фонди зобов’язані укладати 

договори із вкладниками, критерії яких відповідають положен-

ням Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» 

(п. 2 ст. 55 Закону). Особі не може бути відмовлено в укладенні 

пенсійного договору з відкритим пенсійним фондом. Адміністратор 

корпоративного або професійного пенсійного фонду може укла-

дати пенсійні договори тільки з тими особами, які відповідають 

вимогам, визначеним Законом України «Про недержавне пенсій-

не забезпечення» та статутами відповідних пенсійних фондів. 

Кожен вкладник фонду може укласти один або декілька пенсій-

них договорів з адміністратором/ами одного або декількох пен-

сійних фондів на користь осіб, визначених законом.

На нашу думку, основними правовими характеристиками пен-

сійного договору можна визначити такі. За своєю правовою при-

родою пенсійний договір є консенсуальним договором. Моментом 

набуття пенсійним договором чинності є момент його підписання 

вкладником фонду й адміністратором. 

Договір укладається в обов’язковій письмовій формі у трьох 

примірниках, якщо стороною виступає вкладник, який не є учас-

ником, і в двох примірниках, якщо особи вкладника й учасника 

збігаються. Разом із примірником договору адміністратор обо-

в’язково надає вкладнику й учаснику: пам’ятку з роз’ясненням 

основних положень пенсійного договору; копію вказаної у догово-

рі пенсійної схеми; витяг із основних положень статуту пенсійного 

фонду і (або) на вимогу вкладника фонду — копію статуту пенсій-

ного фонду. Документи видаються відповідно до вимог, установле-

них Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг. 

На всіх примірниках пенсійного договору робиться відмітка і фік-

сується дата надання документів. Разом із пенсійним договором 

вкладнику (учаснику) фонду надається інформація про адміністра-

тора, осіб, які здійснюють управління активами, про хранителя 

пенсійного фонду, що включає їхні реєстраційні, банківські рекві-

зити і реквізити відповідних ліцензій. Оскільки рівень пенсійних 

виплат багато у чому залежить від діяльності адміністраторів пен-
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сійних фондів, компаній з управління активами, хранителів, то під 

час укладення договору про участь у недержавному пенсійному 

фонді вкладник і бенефіціар, на нашу думку, мають бути ознайом-

лені з договорами, укладеними недержавними пенсійними фонда-

ми із вищезгаданими особами. Способом такого ознайомлення 

може бути обов’язок недержавного пенсійного фонду під час укла-

дення пенсійного договору надавати, на вимогу учасників, такі 

договори як обов’язкові додатки до договору. 

Учасниками правовідносин за пенсійним договором виступа-

ють юридично рівні і незалежні один від одного суб’єкти: вклад-

ники, учасники недержавного пенсійного фонду, від імені якого 

виступає адміністратор фонду. 

Безпосередніми суб’єктами (сторонами) пенсійного договору 

є вкладник і недержавний пенсійний фонд в особі його адміні-

стратора. За пенсійним договором вкладник фонду сплачує пен-

сійні внески до недержавного пенсійного фонду, а недержавний 

пенсійний фонд бере на себе зобов’язання виплатити учаснику 

недержавну пенсію за умови настання для учасника пенсійних 

підстав. 

Таким чином, об’єктом правовідносин за пенсійним догово-

ром є задоволення майнового інтересу учасника шляхом виплати 

додаткової недержавної пенсії. Пенсійними підставами є загальні 

умови призначення пенсій, встановлені законодавством України 

для призначення державних пенсій, і додаткові підстави, перед-

бачені договором. Умови конкретного пенсійного договору визна-

чаються, окрім Законів України «Про пенсійне забезпечення», 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про 

недержавне пенсійне забезпечення», пенсійними правилами 

недержавного пенсійного фонду і пенсійними схемами, прийня-

тими недержавними пенсійними фондами. 

Істотні умови пенсійного договору закріплені у ст. 56 Закону 

України «Про недержавне пенсійне забезпечення». Пенсійний 

договір має відповідати положенням статуту пенсійного фонду й 

обов’язково містити застереження про те, що держава не несе від-

повідальності за зобов’язаннями пенсійного фонду.

Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» 

передбачено, що у пенсійному договорі можуть бути зазначені й 

інші умови за угодою сторін. Так, наприклад, істотними умовами 

за договором сторони найчастіше визначають термін дії договору 

і підстави припинення зобов’язань, що відповідає вимогам 

Цивільного кодексу України (ст. 631 Цивільного кодексу України). 

Угодою сторін ці умови можуть бути передбачені як істотні або 

звичайні, факультативні.

На нашу думку, законодавчою прогалиною є відсутність серед 

істотних умов пенсійних схем, відповідно до яких і здійснювати-

муться пенсійні виплати. Схеми, подані у вигляді невід’ємного 

доповнення до договору, проте, на наш погляд, необхідно допо-

внити у ст. 56 Закону пунктом, що встановлює як істотну умову 

пенсійного договору пенсійну схему. Згідно зі ст. 59 Закону 

України «Про недержавне пенсійне забезпечення» пенсійні схеми 

є основним документом, що визначає умови і порядок недержав-

ного пенсійного забезпечення учасників недержавних пенсійних 

фондів. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» 

не встановлює видів пенсійних схем, що, на нашу думку, є зако-

нодавчою прогалиною, оскільки саме видом пенсійної схеми, що 

використовується недержавним пенсійним фондом, визначають-

ся права й обов’язки її учасників, ступінь захищеності одержувача 

пенсійних виплат. У літературі часто трапляється класифікація 

пенсійних фондів відповідно до видів використовуваних ними 

пенсійних схем: фонди зі встановленим розміром внесків, фонди 

зі встановленим розмірів виплат, змішані фонди1. Проте ця кла-

сифікація є некоректною, оскільки вона не базується на норма-

тивних положеннях. Так, в Україні існують три види недержавних 

пенсійних фондів, статус яких закріплений Розділами I–II Закону 

України «Про недержавне пенсійне забезпечення». Класифікація 

ж пенсійних схем не обмежується нормативним закріпленням і 

може здійснюватися за різними підставами, визначення й обґрун-

тування яких є метою цієї роботи. Вивчення міжнародного досві-

ду функціонування систем недержавного пенсійного забезпечен-

ня дає змогу виокремити найбільш істотні підстави формування 

1 Діденко Ю. Пенсійні схеми при недержавному пенсійному забезпеченні // Економіка, 
фінанси, право. — 2001. — № 12. — С. 38; Теременко Н. Особенности и порядок функ-
ционирования новой системы негосударственного пенсионного обеспечения // 
Бухгалтерский учет и аудит. — 2003. — №11. — С. 58.
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видів пенсійних схем, застосування і законодавче закріплення 

яких можливе у межах третього рівня пенсійного забезпечення в 

Україні. Дослідженню істотних умов, правового статусу учасни-

ків, правових наслідків і доцільності використання того чи іншого 

виду пенсійних схем присвячені роботи Р. Майданика, Е. Івасюк, 

В. Прокопенка, Л. Харкенян, О. Шестакової, Б. Надточего, 

В. Яценка, Ю. Діденка, М. Вінер. За визначенням П. Д. Пилипенка, 

пенсійна схема — це «сукупність умов та процедур, що визнача-

ють функціонування недержавного пенсійного забезпечення»1. 

Вид і зміст пенсійної схеми визначаються статутами недержав-

них пенсійних фондів. У своїй діяльності недержавні пенсійні 

фонди можуть використовувати декілька пенсійних схем, проте 

Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (ст. 59 

Закону) передбачені обов’язкові умови, які повинні міститися у 

пенсійній схемі будь-якого виду. 

Світова практика показує, що до основних умов, що становлять 

зміст пенсійних схем, найчастіше належать: умови виникнення 

права на пенсію, порядок, форми, розміри і періодичність пенсій-

них виплат; методика розрахунку пенсійних виплат; умови і поря-

док припинення договірних зобов’язань, порядок дострокового 

розірвання договору про додаткове пенсійне страхування й умови 

переказу набутих пенсійних прав (пенсійних накопичень); поря-

док обліку пенсійних зобов’язань; порядок розподілу інвестицій-

ного доходу і вимоги до інвестування пенсійних активів.

3акон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» надає 

вкладникам фонду право вільного вибору пенсійної схеми, якщо 

інше не передбачене законодавством, а також право на зміну пен-

сійної схеми, але не частіше одного разу на 6 місяців. Стаття 59 

Закону встановлює, що внесення змін до умов пенсійних схем 

допускається тільки за умови їхньої реєстрації у Державній комісії 

з регулювання ринків фінансових послуг України. При цьому 

пенсійний фонд має право впроваджувати нові пенсійні схеми, а 

також вносити зміни й анулювати пенсійні схеми у випадку: від-

сутності пенсійних договорів, укладених за пенсійними схемами, 

що змінюються або анулюються; одержання письмової згоди всіх 

1 Пилипенко П. Д. Право соціального забезпечення : підруч. для студ. вищ. навч. закл. — 
2-ге вид., переробл. і доп. — К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. — С. 372.

вкладників фонду, з якими укладені пенсійні договори за змінною 

пенсійною схемою.

Пенсійні схеми можна класифікувати залежно від: форми 

зобов’язань із виплати пенсій; від ступеня обов’язковості впрова-

дження схем для суб’єктів; від виду накопичення пенсійних акти-

вів; від строків накопичення (короткострокові і довгострокові) і від 

тривалості періоду пенсійних виплат (довічні і з фіксованим стро-

ком виплат). Розглянемо кожний із вказаних видів докладніше.

За формою зобов’язань із виплати пенсії пенсійні схеми поді-

ляються на три види:

1. Пенсійна схема з визначеним розміром пенсійних виплат, згід-

но з якою суми, що підлягають виплаті у вигляді пенсії, визначають-

ся за формулою, яка базується на розмірі заробітної плати працівни-

ка протягом визначеного законодавством періоду, стажу його робо-

ти, віку, передбачуваного інвестиційного доходу, рівня інфляції і 

тривалості життя. Цей вид пенсійних схем найчастіше застосовуєть-

ся у корпоративних і професійних недержавних пенсійних фондах, 

учасниками або вкладниками яких є великі підприємства. 

У разі використання схеми з визначеним розміром виплат 

фондами здійснюються деталізовані актуарні розрахунки з метою 

визначення розмірів внесків учасників, здійснюваних протягом 

багатьох років, достатніх для виплати пенсії, розмір якої встанов-

лений пенсійним договором або іншими документами фонду. 

О. Синявська справедливо зазначає, що найбільш складною 

проблемою під час застосування схем вказаного вигляду є інфля-

ція. Фонд має домогтися такого зростання активів, яке б переви-

щувало рівень інфляції, оскільки розмір пенсійних виплат підні-

мається разом із інфляцією, інакше виплати можуть перевищити 

можливості фонду. Тому фондів, що використовують схеми з 

визначеним розміром виплат, мало. Наприклад, у Росії це близько 

8 % всіх недержавних пенсійних фондів1. 

2. Пенсійна схема з визначеним розміром пенсійних внесків, 

згідно з якою суми, що підлягають виплаті у вигляді пенсій, 

визначаються на підставі загальної суми реально внесених до 

пенсійного фонду внесків й інвестиційного доходу, одержаного 

1 Синявская О. В. Пенсионная реформа в России в условиях переходной экономики // 
Проблемы прогнозирования. — 2000. — № 2. — С. 119.
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від інвестування цих сум. Розмір пенсії безпосередньо залежить 

від суми накопичених на індивідуальному рахунку внесків й 

ін вестиційного доходу. Цей вид пенсійних схем передбачає наяв-

ність різноманітної допомоги залежно від зроблених внесків, 

ринкової кон’юнктури, прибутку на капітал, і, як правило, ці 

схеми не користуються фінансовими урядовими гарантіями і 

дуже залежать від стану фінансового ринку й інвестиційної діяль-

ності компанії. 

Ці схеми найбільш популярні у відкритих пенсійних фондах, але 

вони менше використовують у фондах, заснованих відповідно до 

колективного договору з професійною трудовою спілкою. 

Позитивним моментом вказаних схем є те, що вони не вимагають 

значних адміністративних витрат, легше піддаються контролю, 

застрахованій особі простіше одержати інформацію про рух коштів 

на своєму рахунку і нарахованих відсотках, а також застрахована 

особа має ширше коло прав із розпорядження своїм рахунком під 

час зміни місця роботи, порівняно зі схемами із визначеним роз-

міром виплат1. Проте ризик інфляції переноситься з роботодавця 

на учасника недержавного пенсійного фонду — працівника, який 

має окремий особовий рахунок (індивідуальний пенсійний раху-

нок), як правило, об’єднаний для інвестування з рахунками інших 

учасників. Розмір внесків, звичайно, визначається у відсотковому 

відношенні до заробітної плати працівника. Кошти на рахунках 

формуються за рахунок внесків і доходів, що нараховуються від 

інвестицій, також можливе нарахування відсотків. 

Схеми з визначеними розмірами внесків мають велику кіль-

кість різновидів. Найбільш поширеними є: грошово-нако-

пичувальні схеми; схеми виплат, засновані на участі у прибутках; 

ощадні схеми2.

3. Комбіновані пенсійні схеми. На практиці найчастіше тра-

пляються саме схеми цього виду, наприклад, схеми із визначеним 

розміром внесків і довічним щомісячним одержанням пенсії; із 

визначеним розміром внесків і щомісячним одержанням пенсії 

протягом певної кількості років; якщо вкладником є юридична 

1 Бесараб В., Грушко Л. В. Соціальні аспекти необхідності реформування пенсійної системи 
// Соціальний захист. — 2003. — № 1. — С.14.

2 Там само. — С.16.

особа, то часто застосовується схема з визначеним розміром вне-

сків і довічним щомісячним одержанням пенсії з солідарною від-

повідальністю. 

За ступенем обов’язковості для суб’єктів пенсійного страху-

вання пенсійні схеми можуть бути обов’язковими і добровільни-

ми. Пенсійні схеми обов’язкові для роботодавця у випадках: 

наявності шкідливих або важких умов праці, що дають право на 

пільгове пенсійне забезпечення; розміщення виробництва у райо-

нах із важкими кліматичними умовами; наявності положень про 

додаткове пенсійне забезпечення у колективних договорах.

Пенсійні схеми є добровільними у випадках вираження на те 

інтересу і доброї волі роботодавця і добровільних відрахувань гро-

мадян до недержавних пенсійних фондів.

Ю. Діденко пропонує класифікувати пенсійні схеми, узявши 

за критерій право власності на пенсійні накопичення, за трьома 

видами: накопичувальні (ощадні) схеми; солідарні (страхові) 

схеми; змішані схеми1.

Аналізуючи значущість пенсійних схем у регулюванні договір-

них відносин із недержавного пенсійного забезпечення, можна 

зробити висновок про те, що ця правова конструкція становить 

ядро пенсійного договору і має розглядатися не як невід’ємне 

доповнення до договору, а як істотна умова договору. Пенсійна 

схема найбільшою мірою формує пенсійний інтерес учасника, 

тому, хоча учасник і є третьою особою за договором, на наш 

погляд, вибір схеми необхідно погоджувати також і з учасником, 

бо, зрештою, саме учасник стає вигодонабувачем за договором. 

Зміст пенсійного договору становлять права й обов’язки його 

суб’єктів, основні з яких закріплені Законом України «Про недер-

жавне пенсійне забезпечення». Основне зобов’язання недержав-

них пенсійних фондів — виплата недержавної пенсії учасникам — 

має відкладений характер, тому що постає під час настання 

визначених договором обставин. Оскільки від імені фонду договір 

укладається адміністратором, то цей суб’єкт так само має 

зобов’язання за пенсійним договором, що мають бути обов’язково 

відображені в умовах договору. 

1 Діденко Ю. Пенсійні схеми при недержавному пенсійному забезпеченні // Економіка, 
фінанси, право. — 2001. — № 12. — С. 38. 
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Договір не повинен містити просто посилань на відповідні 

статті Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», 

якими передбачені імперативні обов’язки адміністратора, а мати 

докладний опис цих обов’язків у тексті договору, що значно 

полегшить тлумачення положень договору для вкладників і тих 

учасників, які не є професійними суб’єктами у сфері недержавно-

го пенсійного забезпечення. 

Другою стороною (суб’єктом) пенсійного договору виступає 

вкладник. Як вкладників Закон України «Про недержавне пенсій-

не забезпечення» називає фізичних і юридичних осіб. Зокрема, 

ст. 7 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» до 

вкладників зараховує: учасника, подружжя, дітей, роботодавців 

учасника фонду або професійне об’єднання, членом якого є учас-

ник. Права й обов’язки вкладника встановлені статтями 7, 56–57 

Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення». 

Найбільш цікавим з погляду визначення змісту пенсійного 

договору є правовий статус учасника як центральної фігури дого-

вірного опосередкування права на пенсійні виплати. Згідно з пра-

вовим аналізом положень Закону України «Про недержавне пен-

сійне забезпечення» учасник не є стороною пенсійного договору. 

Він виступає як особа, на користь якої укладено договір. Реалізація 

права учасника на укладення пенсійного договору може бути здій-

снена повною мірою, якщо він одночасно є вкладником. Якщо збіг 

статусів вкладника й учасника відсутній, то реалізація цього права 

має формальний характер, оскільки учасник тільки дає згоду на 

участь у недержавному пенсійному фонді на умовах, обраних 

вкладником і недержавним пенсійним фондом. 

Така ситуація, на наш погляд, не є виправданою, оскільки саме 

майновий інтерес учасника, його соціальні права на одержання 

пенсійних виплат є ядром конструкції пенсійного договору. Тому у 

законодавстві можливе закріплення норми, що встановлюватиме 

обов’язок вкладника (який не є учасником) і недержавного пенсій-

ного фонду надати учаснику можливість вибору виду пенсійної 

схеми і корегування деяких умов пенсійного договору в індивіду-

альному порядку або за участю профспілкової організації.

У Законі міститься положення про те, що адміністратор фонду 

є зобов’язаним перед учасником. Проте яким чином учасник 

може впливати на нього, не будучи стороною договору? Закон 

України «Про недержавне пенсійне забезпечення» наділяє учас-

ника правом на активні дії фактично тільки після того, як він 

отримує можливість реалізувати своє право на пенсійні виплати, 

після настання пенсійних підстав. Закон містить положення про 

те, що права й обов’язки учасника мають бути відображені у пен-

сійній схемі (п. 2 ст. 59), проте у Законі немає розшифровки того, 

які це права й обов’язки. 

На нашу думку, внаслідок того, що учасник все ж таки має 

права і несе обов’язки, пов’язані з правовідносинами за пенсій-

ним договором, він має бути визнаний як сторона пенсійного 

договору. Оскільки пенсійний договір набуває чинності з моменту 

його підписання сторонами, особа набуває прав і обов’язків учас-

ника недержавного пенсійного фонду з моменту підписання пен-

сійного договору або в разі участі у пенсійній схемі як працівник 

підприємства чи учасник професійної спілки — з моменту укла-

дення трудового договору або вступу до професійної спілки. 

Істотною умовою пенсійного договору є момент припинення 

прав і обов’язків суб’єктів пенсійного договору у зв’язку із закін-

ченням дії пенсійного договору. Дія пенсійного договору вважа-

ється закінченою з моменту настання підстав, передбачених у ст. 

58 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення». 

Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» не 

включає до переліку підстав для припинення зобов’язань за пен-

сійним договором підстави, передбачені Розділом 50 «Припинення 

зобов’язань» Цивільного кодексу України і Законом України 

«Про страхування», що, на нашу думку, не є правильним, оскіль-

ки зобов’язання за пенсійним договором регулюються, крім норм 

права соціального забезпечення, також цивільно-правовими нор-

мами, і, отже, на них розповсюджуються загальні положення про 

зобов’язання, передбачені Цивільним кодексом України.

На наш погляд, до підстав припинення дії пенсійного договору 

можна віднести такі: належне виконання зобов’язань, що випли-

вають із пенсійного договору; припинення пенсійного договору 

за угодою сторін; припинення зобов’язань унаслідок новації; 

припинення зобов’язання зарахуванням; припинення зобов’язань 

за рішенням суду на вимогу однієї зі сторін; одностороння відмо-
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ва від виконання пенсійного договору; припинення зобов’язань 

унаслідок істотної зміни обставин; припинення договору у резуль-

таті настання обставин, не залежних від волі сторін. Розглянемо 

вищезгадані підстави детальніше. 

Під час припинення пенсійного договору внаслідок належно-

го виконання зобов’язань, що випливають із пенсійного догово-

ру, необхідно встановити момент «настання» належного вико-

нання. На нашу думку, таким моментом є момент призначення 

учаснику недержавної пенсійної виплати згідно з умовами, вка-

заними у пенсійному договорі і пенсійній схемі. Природно, що 

умовою належного виконання зобов’язань є виконання вклад-

ником своїх обов’язків зі сплати пенсійних внесків, які недер-

жавний пенсійний фонд зобов’язаний нараховувати на пенсій-

них рахунках.

Під час припинення пенсійного договору за угодою сторін 

основний правовий наслідок полягає у визначенні частки пенсій-

них коштів вкладників і (або) учасників недержавних пенсійних 

фондів. У Законі України «Про недержавне пенсійне забезпечен-

ня» відсутній термін «викупна сума», властивий багатьом пенсій-

ним системам зарубіжних країн. Так, наприклад, у Російській 

Федерації викупна сума під час припинення пенсійного договору 

за угодою сторін — це кошти, переведені з солідарного пенсійно-

го рахунку вкладника на іменні рахунки учасників у цьому або 

іншому недержавному пенсійному фонді або на солідарний пен-

сійний рахунок вкладника в іншому недержавному пенсійному 

фонді1. 

Законодавство України оперує терміном пенсійні кошти — 

сума зобов’язань у грошовому вираженні пенсійного фонду 

перед його учасниками згідно з договором страхування довічної 

пенсії.

Пенсійний договір може припинитися у результаті новації, 

тобто будь-якої зміни договору, за якими сторони пенсійного 

договору продовжують займати свої місця у правовідношенні. 

Термін «новація» подібний за правовим змістом до перетворення 

договору. Наприклад, новацією буде зміна пенсійної схеми.

1 Селивановский А. Перенос ответственности. Прекращение пенсионного договора // 
Вестник НАУФОР. — 2007. — № 12. — С. 46.

Як підставу припинення зобов’язань статті 601–603 Цивільного 

кодексу України встановлює зарахування зустрічних однорідних 

вимог. Стосовно пенсійного договору можливість припинення 

зобов’язань зарахуванням передбачає зарахування вимог недер-

жавного пенсійного фонду до вкладника з внесення пенсійних 

внесків і виплати платежів недержавним пенсійним фондом у 

покриття витрат із виконання пенсійного договору проти зобо-

в’язання недержавного пенсійного фонду перед учасником і 

вкладником з виплати недержавної пенсії1. 

Проте у законодавстві немає чіткої вказівки на те, що є крите-

рієм однорідності вимог. Більшість правознавців таким критерієм 

називає об’єкт зобов’язання (гроші, майно, цінні папери тощо) 

Проте як критерій однорідності може виступати і єдина правова 

підстава вимоги — договір. У відносинах із пенсійного забезпе-

чення, на наш погляд, необхідно безпосередньо у законі встано-

вити заборону на застосування зарахування зустрічних однорід-

них вимог, оскільки під час його використання можуть постраж-

дати інтереси третьої особи — учасника, підвищення рівня пен-

сійних виплат для якого є основною метою трирівневої системи 

пенсійного забезпечення. 

Як будь-який інший договір, пенсійний договір може бути 

припинений за рішенням суду на вимогу однієї зі сторін. Договір 

може бути змінений або розірваний тільки: 1) у разі істотного 

порушення договору іншою стороною; 2) в інших випадках, 

передбачених Цивільним кодексом України, іншими законами 

або договором. Істотним визнається порушення договору однією 

зі сторін, що несе для іншої сторони таку шкоду, що та виявляєть-

ся значною мірою позбавлена того, на що мала право розрахову-

вати під час укладення договору. 

Пенсійний договір може бути припинений у разі односторон-

ньої відмови від виконання договору повністю або частково, коли 

така відмова допускається законом або угодою сторін. У пенсій-

них договорах і пенсійних правилах недержавних пенсійних фон-

дів зазвичай містяться положення, що стосуються розірвання 

пенсійного договору на вимогу однієї сторони. Наприклад, за вза-

1 Селивановский А. Перенос ответственности. Прекращение пенсионного договора // 
Вестник НАУФОР. — 2007. — № 12. — С. 46.
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ємною згодою сторін, якщо вкладник (фізична особа) уклав дого-

вір на свою користь; на вимогу вкладника (юридичної особи); у 

разі виникнення форс-мажорних обставин. 

До односторонньої відмови від виконання договору можна від-

нести п. 6 ч. 2 ст. 58 Закону України «Про недержавне пенсійне 

забезпечення» — заміна вкладником фонду пенсійного фонду. На 

практиці більшість пенсійних договорів і пенсійних схем перед-

бачають право вкладника на розірвання пенсійного договору і 

переведення належної суми пенсійних резервів до іншого недер-

жавного пенсійного фонду. Під час розірвання договору за ініціа-

тивою вкладника повернення коштів вкладнику або виплата 

учаснику не передбачається. 

Деякі недержавні пенсійні фонди вносять до тексту договору 

або пенсійних правил, що є складовою пенсійного договору, 

положення про те, що вкладник має право переказати пенсійні 

кошти до іншого недержавного пенсійного фонду під час розі-

рвання пенсійного договору за письмовою згодою всіх учасників, 

на користь яких укладено відповідний пенсійний договір і які на 

момент одержання фондом письмового повідомлення (заяви) про 

розірвання договору не одержують пенсії у недержавному пенсій-

ному фонді. Враховуючи, що одержання письмової згоди від 

декількох сотень або тисяч працівників є справою вельми важкою 

або практично нездійсненною, недержавні пенсійні фонди фак-

тично «намертво» прив’язують до себе компанії-вкладників. 

Під час розірвання пенсійного договору недержавний пенсій-

ний фонд звичайно переказує до іншого недержавного пенсійного 

фонду викупну суму. Законодавство України, що регулює діяль-

ність недержавних пенсійних фондів, не містить такого терміна, 

проте, орієнтуючись на світову практику роботи недержавних пен-

сійних фондів і законодавство про страхування, вітчизняні недер-

жавні пенсійні фонди у своїх статутних документах і пенсійних 

правилах використовують цей термін. Порядок розрахунку викуп-

ної суми визначається пенсійним договором і пенсійними прави-

лами. Викупна сума становить загальну суму коштів, відображених 

на солідарному рахунку вкладника, і коштів, відображених на солі-

дарному рахунку учасників (якщо такий ведеться недержавним 

пенсійним фондом), помножену на певний коефіцієнт від 0 до 1. 

Коефіцієнт визначає недержавний пенсійний фонд. У цьому випад-

ку можна констатувати, що недержавний пенсійний фонд вводить 

умову, свідомо невигідну для вкладника1. 

Як уже зазначалося, пенсійні правила і пенсійні договори зви-

чайно містять загальні положення про те, що пенсійний договір, 

укладений вкладником — юридичною особою на користь учасни-

ків, може бути розірваний за ініціативою вкладника виключно за 

умови переказу викупних сум до іншого недержавного пенсійно-

го фонду. 

У деяких пенсійних правилах і пенсійних договорах передбача-

ється право недержавного пенсійного фонду на розірвання дого-

вору за ініціативою фонду у випадках, визначених чинним зако-

нодавством, або у разі настання форс-мажорних обставин, які 

недержавний пенсійний фонд не міг передбачати і яким не міг 

запобігти. 

Але, на жаль, незрозумілі є наслідки такого розірвання пенсій-

ного договору. За загальним правилом кошти з недержавного пен-

сійного фонду під час розірвання договору переводяться до іншого 

недержавного пенсійного фонду. Особливістю ситуації є те, що 

недержавний пенсійний фонд — сторона за договором не тільки 

припиняє виконувати свої зобов’язання за договором, але й «при-

мушує» іншу сторону — вкладника укласти інший пенсійний дого-

вір з іншим недержавним пенсійним фондом. До укладення «ново-

го» пенсійного договору кошти з рахунків не переводяться.

Під час аналізу розірвання пенсійного договору, укладеного 

громадянином-вкладником із недержавним пенсійним фондом на 

свою користь, О. В. Пермяков висловив вельми суперечливу точку 

зору2. На його думку, однією з проблем недержавного пенсійного 

забезпечення є ситуація, в якій громадянин розриває «відносини з 

недержавним пенсійним фондом» і при цьому не виявляє бажання 

переказати накопичені на пенсійному рахунку грошові кошти до 

іншого недержавного пенсійного фонду, внаслідок чого виникає 

обов’язок недержавного пенсійного фонду з повернення грошових 

1 Селивановский А. Перенос ответственности. Прекращение пенсионного договора // 
Вестник НАУФОР. — 2007. — № 12. — С.46.

2 Пермяков О. В. Юридическая природа пенсионного договора // Юрист. — 2006. — № 6. — 
С. 15.
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коштів учасникові. Шановний автор зазначає, що Закон України 

«Про недержавне пенсійне забезпечення» не містить з цього при-

воду жодних прямих вказівок, тому для виправлення цієї «ненор-

мальної ситуації» він пропонує вирішити проблему за аналогією до 

договору про обов’язкове пенсійне страхування1, а саме: передати 

ці грошові кошти до Пенсійного фонду України.

На нашу думку, навряд чи можна погодитися з викладеною 

точкою зору і тим більше з пропозицією про залучення до відно-

син із недержавного пенсійного забезпечення Пенсійного фонду 

України. По-перше, Пенсійний фонд України не має права одер-

жувати внески з накопичувального пенсійного забезпечення, це 

право закріплене Законом України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» за Накопичувальним фондом. 

По-друге, є несправедливим позбавляти учасника (фізичну особу) 

можливості «вийти з системи недержавного пенсійного забезпе-

чення» у тих випадках, коли він сам фінансував власну пенсію. 

По-третє, вказаною зміною законодавства законодавець нав’я-

зуватиме громадянину новий договір, інакше кажучи, зобо в’я-

зуватиме громадянина вступити у договірні відносини, можливо, 

навіть проти його волі. Таким чином, буде порушений один із 

основоположних договірних принципів — «свобода договору». 

Для відступу від нього мають бути дійсно вагомі докази, що ґрун-

туються на охороні дуже вагомих цінностей (наприклад, життя 

людей, безпека держави). У цьому випадку такі докази, на нашу 

думку, відсутні.

Істотна зміна обставин, з яких сторони виходили під час укла-

дення договору, на підставі загальних положень зобов’язального 

права є підставою для його зміни або розірвання, якщо інше не 

передбачене договором або не випливає з його сутності. Зміна 

обставин визнається істотною, коли вони змінилися настільки, 

що якби сторони могли це розумно передбачити, договір взагалі 

не був би ними укладений або був би укладений на значно від-

мінних умовах. 

Якщо сторони не досягли згоди про приведення договору у 

відповідність до обставин, що істотно змінилися, або про його 

1 Пермяков О. В. Юридическая природа пенсионного договора // Юрист. — 2006. — № 6. — 
С. 15. 

розірвання, то, як зазначає О. Селівановський1, договір може 

бути розірвано або змінено рішенням суду на вимогу зацікавле-

ної сторони за наявності одночасно таких умов: 1) на момент 

укладення договору сторони виходили з того, що такої зміни 

обставин не відбудеться; 2) зміна обставин викликана причина-

ми, які зацікавлена сторона не могла подолати після їхнього 

виникнення за того ступеня дбайливості й обачності, який від 

неї був потрібен за характером договору й умовами обігу; 

3) виконання договору без зміни його умов настільки порушило 

б відповідне договору співвідношення майнових інтересів сторін 

і спричинило б для зацікавленої сторони таку шкоду, що вона 

значною мірою була б позбавлена того, на що мала право роз-

раховувати під час укладення договору; 4) якщо зі звичаїв діло-

вого обігу або сутності договору не випливає, що ризик зміни 

обставин несе зацікавлена сторона.

Під час розірвання договору внаслідок обставин, що істотно 

змінилися, суд на вимогу будь-якої зі сторін визначає наслідки 

розірвання договору на підставі необхідності справедливого роз-

поділу між сторонами витрат, понесених ними у зв’язку із вико-

нанням цього договору.

Вимога про зміну або про розірвання договору може бути заяв-

лена стороною до суду тільки після одержання відмови іншої 

сторони на пропозицію змінити або розірвати договір або у разі 

неодержання відповіді у строк, вказаний у пропозиції або вста-

новлений законом чи договором, а за його відсутності — у 

30-денний термін.

Цивільний кодекс України встановлює, що сторони не мають 

права вимагати повернення того, що було виконане ними за 

зобов’язанням до моменту зміни або розірвання договору, якщо 

інше не встановлене законом або угодою сторін. Якщо підставою 

для зміни або розірвання договору стало істотне порушення дого-

вору однією зі сторін, інша сторона має право вимагати відшкоду-

вання шкоди, заподіяної зміною або розірванням договору. 

Вважаємо, що ці положення можуть застосовуватися і до пенсій-

них договорів.

1 Селивановский А. Перенос ответственности. Прекращение пенсионного договора // 
Вестник НАУФОР. — 2007. — № 12. — С. 46.
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Припинення договору може здійснитися за обставинами, не 

залежними від волі сторін — ліквідація сторін договору. Стаття 609 

Цивільного кодексу України визначає, що зобов’язання припи-

няється ліквідацією юридичної особи (боржника або кредитора), 

крім випадків, коли законом або іншими правовими актами 

виконання зобов’язання ліквідованої юридичної особи поклада-

ється на іншу особу (за вимогами про відшкодування шкоди, 

заподіяної життю або здоров’ю, тощо). 

На підставі визнання пенсійного договору комплексним дого-

вором вищезазначені підстави припинення зобов’язань застосо-

вуються і до пенсійних договорів.

На нашу думку, особливо цікавими у ракурсі соціального 

захисту прав бенефіціара є правові наслідки ліквідації вкладника 

і недержавного пенсійного фонду — суб’єктів, від виконання 

зобов’язань якими безпосередньо залежить можливість одержан-

ня і рівень пенсійних виплат бенефіціара. 

Чинне законодавство не регламентує правових наслідків лікві-

дації компанії — вкладника, зокрема ліквідацію у зв’язку з бан-

крутством вкладника. На нашу думку, ця неврегульованість є 

серйозною прогалиною законодавства. У пенсійних договорах, 

які укладають компанії за солідарною пенсійною схемою, є дві 

сторони: вкладник і недержавний пенсійний фонд. У вкладника 

немає права вимагати від недержавного пенсійного фонду повер-

нення раніше перерахованих пенсійних внесків. У разі розірвання 

пенсійного договору у вкладника є лише право вимагати від 

недержавного пенсійного фонду переказу пенсійних коштів (або 

викупної суми) до іншого недержавного пенсійного фонду, але не 

повернення коштів. Учасники не є стороною пенсійного догово-

ру і не мають вимог ні до вкладника, ні до недержавного пенсій-

ного фонду. Ліквідація вкладника веде до припинення пенсійного 

договору, у зв’язку з чим виникає цілий комплекс питань, 

пов’язаних із долею пенсійних внесків, які вкладник зробив до 

моменту настання фінансової неспроможності.

Типові форми пенсійних договорів найбільших недержавних 

пенсійних фондів, а також пенсійні правила цих фондів також 

лише констатують ліквідацію вкладника як підставу припинення 

пенсійного договору, не визначаючи правових наслідків такого 

припинення. Можна лише припустити, що у разі банкрутства 

вкладника арбітражний управляючий вимагатиме розірвання 

пенсійного договору і повернення пенсійних внесків на рахунки 

вкладника. Учасники, на користь яких вкладник вносив пенсійні 

внески, залишаться без майбутньої пенсії. Ситуація з добровіль-

ною ліквідацією вкладника також є невизначеною: абсолютно не 

зрозуміло, що відбувається із зобов’язаннями недержавного пен-

сійного фонду перед вкладником із виплати учасникам недержав-

них пенсій після припинення пенсійного договору.

На нашу думку, ці відносини мають бути врегульовані на рівні 

закону. При цьому можливі такі варіанти: кошти повертаються 

вкладнику і спрямовуються на задоволення вимог кредиторів-

вкладників згідно зі встановленою черговістю; кошти переказу-

ються на іменні рахунки учасників, з якими недержавний пенсій-

ний фонд має укласти договір.

Ліквідація недержавного пенсійного фонду за загальним пра-

вилом спричиняє припинення зобов’язань із пенсійного догово-

ру. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» 

визначає загальні положення, що стосуються ліквідації недержав-

ного пенсійного фонду. Встановлено, що ліквідація недержавного 

пенсійного фонду здійснюється на підставі і в порядку, які перед-

бачені законодавством України і Законом України «Про недер-

жавне пенсійне забезпечення». Під час ліквідації недержавного 

пенсійного фонду кошти пенсійних резервів спрямовуються на 

задоволення вимог вкладників і учасників відповідно до пенсій-

них договорів. 

Пункт 12 ст. 6 Закону України «Про недержавне пенсійне 

забезпечення» встановлює, що пенсійний фонд не може бути ого-

лошений банкрутом і ліквідований за законодавством про бан-

крутство, ліквідація недержавних пенсійних фондів здійснюється 

тільки на підставі Закону України «Про недержавне пенсійне 

забезпечення». Банкрутство недержавних пенсійних фондів до 

цього моменту не мало масового характеру. Проте ніхто не може 

дати гарантію того, що у майбутньому не буде жодного банкрут-

ства недержавних пенсійних фондів.

На жаль, законодавець не визначив, яким чином під час лікві-

дації недержавного пенсійного фонду кошти пенсійних резервів 
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спрямовуються на задоволення вимог вкладників і учасників. Під 

час ухвалення рішення про ліквідацію недержавного пенсійного 

фонду у деяких учасників вимоги до недержавного пенсійного 

фонду можуть ще не виникнути, іншим учасникам вже виплачу-

ється недержавна пенсія, але період виплат визначений строком 

до вичерпання коштів на пенсійному рахунку або довічно.

Тому необхідно доповнити чинне законодавство правовою 

регламентацією неспроможності недержавних пенсійних фондів, 

зокрема наслідків припинення пенсійного договору і зобов’язань 

з нього.

Пункт 4 ч. 2 ст. 58 Закону України «Про недержавне пенсійне 

забезпечення» як підставу припинення дії пенсійного договору 

встановлює смерть учасника фонду. Необхідно зазначити, що 

смерть учасника припиняє зобов’язання з пенсійного договору у 

тих випадках, коли застосовується так звана страхова пенсійна 

схема: після призначення недержавна пенсія виплачується учас-

нику, який вийшов на пенсію довічно. Право учасника-пенсіонера 

у таких пенсійних схемах не передається іншій особі. 

У решті випадків права на одержання виплат набувають спад-

коємці померлого учасника. У багатьох пенсійних схемах перед-

бачається правонаступництво з одержання недержавної пенсії. 

Як правило, використовуються дві конструкції: кошти (зо бо-

в’язання), відображені на пенсійному рахунку померлого учасни-

ка, перераховуються на іменний пенсійний рахунок іншого 

(інших) учасників у строки і в порядку, які визначаються додатко-

вою угодою до пенсійного договору; загальна сума коштів (обсяг 

зобов’язань), відображених на пенсійному рахунку, виплачується 

спадкоємцям. Для розрахунку використовуються правила про 

викупну суму. Якщо ж кошти на пенсійному рахунку не успадко-

вуються, залишок коштів списується з рахунку і «зараховується» 

до страхових резервів недержавного пенсійного фонду.

Підставою припинення зобов’язань за пенсійним договором є 

також смерть фізичної особи — вкладника. Ця підстава не перед-

бачена ст. 58 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпе-

чення», проте, на наш погляд, смерть фізичної особи — вкладни-

ка може спричинити припинення зобов’язання (договору) у 

випадках, коли виконання зобов’язання має особистий характер, 

тобто коли зобов’язання не може бути виконане без особистої 

участі самого боржника або іншим чином нерозривно з ним 

пов’язане.

Розвиток недержавного (накопичувального) пенсійного забез-

печення дає змогу зробити висновок про необхідність розробки й 

ухвалення законів, що уточнюють положення про припинення 

зобов’язань за пенсійними договорами, враховуючи наслідки 

припинення пенсійних договорів. При цьому слід забезпечити 

принцип захисту слабкої сторони, якою у пенсійному правовід-

ношенні є учасник. Відсутність вирішення питань, пов’язаних із 

припиненням пенсійних договорів, на нашу думку, гальмує роз-

виток цього сегмента ринку. Ця «нерозвиненість» стосується не 

тільки додаткового пенсійного забезпечення громадян в умовах 

скорочення державного пенсійного забезпечення, але скорочує 

обсяг коштів, що вкладаються роботодавцями до недержавних 

пенсійних фондів. 

Після закінчення дії пенсійного договору учасник недержав-

ного пенсійного фонду як головний суб’єкт права на пенсійне 

забезпечення набуває можливість реалізації такого права шляхом 

одержання пенсійних виплат. 

Відповідно до законодавства України пенсійні фонди можуть 

здійснювати такі види пенсійних виплат: пенсія на визначений 

строк; одноразова пенсійна виплата1.

Незалежно від виду пенсійних виплат існують встановлені 

законодавством загальні вимоги і підстави таких виплат. 

Підставами для здійснення пенсійних виплат пенсійними фон-

дами є: досягнення учасником фонду пенсійного віку, визначеного 

відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпе-

чення»; визнання учасника фонду інвалідом; підтверджений медич-

ною установою критичний стан здоров’я (онкологічне захворю-

вання, інсульт тощо) учасника фонду; виїзд учасника фонду на 

постійне проживання за межі України; смерть учасника фонду.

Пенсійний вік, після досягнення якого учасник фонду має право 

на одержання пенсійної виплати, визначається за заявою учасника 

фонду, крім випадків, коли пенсійний вік визначається пенсійним 

1 Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» // Відомості Верховної Ради. — 
2003. — № 47–48. — Ст. 372.



296 297

5.3. Пенсійний контракт у системі недержавного пенсійного забезпеченняРозділ 5. Поняття і види договорів у сфері пенсійного забезпечення

договором відповідно до закону, який встановлює обов’язковість 

відрахувань на недержавне пенсійне забезпечення для окремих кате-

горій громадян. Пенсійний вік, що визначається учасником фонду, 

може бути меншим або більшим від пенсійного віку, який надає 

право на пенсію за загальнообов’язковим державним пенсійним 

страхуванням, але не більш ніж на 10 років, якщо інше не визначене 

законом. У заяві учасника фонду, там, де визначається дата настання 

його пенсійного віку з додержанням об межень, встановлених цією 

частиною, учасник фонду зобов’язаний вказати вид обраної ним 

пенсійної виплати. Заява подається адміністратору пенсійного фонду 

не пізніше ніж за два місяці до настання пенсійного віку, визначено-

го учасником фонду.

Учасник фонду має право змінити визначений ним пенсійний 

вік шляхом подання про це заяви адміністратору не пізніше ніж за 

15 робочих днів до настання визначеного ним раніше пенсійного 

віку (ст. 61 Закону). У разі набуття учасником фонду права на 

одержання пенсії з інвалідності за загальнообов’язковим держав-

ним пенсійним страхуванням виплата пенсії за рахунок коштів 

пенсійного фонду допускається раніше настання пенсійного віку, 

визначеного цим Законом. У цьому випадку учасник фонду має 

право визначити свій пенсійний вік після настання інвалідності 

без урахування обмежень, встановлених ч. 2 цієї статті, і подати 

заяву адміністратору.

Виплата пенсії на визначений строк, що здійснюється за раху-

нок коштів пенсійного фонду, починається з дня досягнення 

учасником фонду віку, визначеного у його заяві, зі здійсненням 

першої виплати протягом 45 робочих днів. Пенсійні виплати з 

пенсійного фонду здійснюються незалежно від одержання виплат 

за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням або 

з інших джерел.

Розглянемо особливості здійснення виплати пенсії на визна-

чений строк. Виплата пенсії на визначений строк здійснюється на 

підставі договору про виплату пенсії на визначений строк. 

Законодавством передбачені два випадки здійснення такої випла-

ти: за бажанням учасника фонду, який має право на одержання 

пенсійних виплат відповідно до його заяви; на вимогу учасника 

фонду (з дня виникнення у нього права відповідно до умов пен-

сійного договору на страхування довічної пенсії, якщо придбання 

довічного ануїтету може негативно вплинути на розмір пенсійних 

виплат).

Укладенню договору про виплату пенсії на визначений строк 

передує подача учасником фонду заяви адміністратору недержав-

ного пенсійного фонду, в якій він висловлює свій намір укласти 

договір.

Договір про виплату пенсії на визначений строк укладається у 

письмовій формі і є реальним, оплатним договором із накопичу-

вальним елементом (статті 63, 64 Закону України «Про недержав-

не пенсійне забезпечення»). Істотні умови договору про виплату 

пенсії на визначений строк закріплені у ст. 64 Закону України 

«Про недержавне пенсійне забезпечення». Перелік умов є відкри-

тим і може містити інші умови за згодою сторін.

Пенсійні активи і грошові кошти, призначені для виплати пен-

сії на визначений строк, а також нараховані на ці активи і кошти 

доходи підлягають обліку та інвестуванню. Державна комісія з 

регулювання ринків фінансових послуг України має право вста-

новлювати додаткові вимоги до обліку та інвестування пенсійних 

активів і коштів, призначених для виплати пенсії на визначений 

строк.

У разі укладення договору про виплату пенсії на визначений 

строк з іншим пенсійним фондом учасник фонду подає адміні-

стратору обраного пенсійного фонду копію витягу з індивідуаль-

ного пенсійного рахунку і копію заяви адміністратору пенсійного 

фонду, в якому накопичувалися пенсійні кошти учасника фонду. 

На підставі поданої заяви учасника фонду пенсійні кошти мають 

бути перераховані до обраного учасником пенсійного фонду про-

тягом п’яти робочих днів після одержання заяви. У разі порушен-

ня зазначеного строку адміністратор сплачує учаснику фонду 

пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку 

України із розрахунку на один день від суми, що підлягає пере-

рахуванню, за кожен день прострочення платежу у порядку, 

визначеному Державною комісією з регулювання ринків фінан-

сових послуг України.

Пенсія на визначений строк розраховується на підставі строку 

не меншого, ніж 10 років від початку здійснення першої виплати.
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Упродовж періоду виплати пенсії на визначений строк учасник 

фонду у будь-який час може перейти до іншого пенсійного фонду 

з метою подальшого одержання пенсії обраного виду. При цьому 

пенсійний фонд, до якого перейшов учасник фонду, продовжує 

виплату такої пенсії впродовж терміну, який залишився. 

Крім зміни пенсійного фонду, учасник може укласти зі страхо-

вою організацією договір страхування довічної пенсії з оплатою 

такого договору за рахунок пенсійних коштів, які обліковуються на 

його індивідуальному пенсійному рахунку у пенсійному фонді.

Порушення встановленого порядку здійснення виплати пенсії 

на визначений строк не може бути підставою для будь-якого 

обмеження права учасника фонду на належні йому пенсійні 

кошти і пенсійні виплати.

Учасники недержавного пенсійного фонду мають право на від-

шкодування збитків, заподіяних адміністратором, хранителем, 

компанією з управління активами. Проте у законодавстві України 

як заподіювач шкоди не вказаний вкладник, хоча невнесення 

вкладником внесків на користь учасника може призвести до розі-

рвання відносин між фондом і учасником і, зрештою, до невипла-

ти пенсійних коштів і зниження розміру очікуваної пенсії. 

У разі ліквідації пенсійного фонду порядок задоволення вимог 

(претензій) вкладників, учасників недержавного пенсійного 

фонду визначається на підставі рішення Державної комісії з регу-

лювання ринків фінансових послуг України. На вимоги, претензії 

учасників фонду не розповсюджується строк позовної давності, 

визначений законом. 

Закони України «Про недержавне пенсійне забезпечення», 

«Про страхування» ґрунтуються на тому, що учасник є спожива-

чем послуг із недержавного пенсійного забезпечення і тому, на 

виконання вимог Закону України «Про захист прав споживачів», 

має право на інформацію і сумлінну рекламу про діяльність 

недержавного пенсійного фонду. 

Право учасників на інформацію реалізується шляхом одержання 

правил фонду, витягів із особового рахунку учасника у фонді зі вста-

новленими внесками або обчислення розміру пенсії у фонді зі вста-

новленими виплатами, сповіщення про зміни у фонді і гарантії, що 

його правила не стануть менш сприятливими для учасників. 

Слід також зобов’язати недержавні пенсійні фонди регулярно 

публікувати свою фінансову звітність і надавати її до органів дер-

жавного регулювання і контролювати виконання цієї вимоги із 

застосуванням певних санкцій. У багатьох країнах світу право на 

інформацію є пріоритетним правом споживача, яким є й учасник 

недержавного пенсійного фонду. Саме завдяки реалізації та захис-

ту цього права є можливою ефективна реалізація і захист інших 

прав та обов’язків суб’єктів недержавних пенсійних фондів. 

У США, зазначає О. Зезюліна, згідно із законом за учасниками 

зберігається право мати письмове пояснення будь-якого рішення 

фонду щодо прав або пенсії та у разі необхідності вимагати його 

перегляду і поскаржитися до Міністерства праці1. 

Учасник недержавного пенсійного фонду може одержати пен-

сійні виплати у вигляді одноразової пенсійної виплати. Підстави 

для одержання одноразової пенсійної виплати встановлені п. 1 

ст. 61 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», 

перелік підстав є вичерпним. 

На нашу думку, внаслідок того, що одноразова виплата виклю-

чає довготривалий характер відносин, властивий договорам у 

сфері пенсіонування, відносини між суб’єктами з приводу одер-

жання одноразової пенсійної виплати не мають договірного 

характеру, а оформляються у заявному порядку. Для одержання 

одноразової пенсійної виплати учасник фонду (а у разі смерті 

учасника — його спадкоємці) подає адміністратору заяву і доку-

менти, які підтверджують його право на одержання цієї виплати. 

Розмір одноразової пенсійної виплати визначається на підставі 

суми пенсійних коштів, що враховуються на індивідуальному 

пенсійному рахунку учасника фонду на день подання заяви на 

одержання такої виплати. Виплата здійснюється протягом п’яти 

робочих днів після одержання відповідної заяви і необхідних 

документів. У разі порушення цього строку адміністратор за влас-

ний рахунок сплачує одержувачеві одноразової пенсійної виплати 

пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку 

України із розрахунку на один день від суми, яка підлягала випла-

ті, за кожен день прострочення платежу у порядку, визначеному 

1 Зезюлина Е. Негосударственная пенсия // ЭКО. — 1995. — № 12. — С. 81.
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Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг 

України. 

Частина 7 ст. 61 встановлює, що пенсійні фонди не мають 

права здійснювати пенсійних виплат за рахунок страхових вне-

сків, крім випадків одноразової пенсійної виплати учаснику 

накопичувальної системи пенсійного страхування відповідно до 

ст. 56 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсій-

не страхування».

Таким чином, аналіз законодавства у сфері пенсійного забез-

печення дає змогу стверджувати, що пенсійний договір є осно-

вним і найбільш ефективним правовим засобом захисту інтересів 

учасників системи недержавного пенсійного забезпечення. 

Правовій регламентації пенсійного договору слід приділяти най-

більшу увагу. 

Так, необхідно закріпити істотні умови пенсійного договору: 

договір набуває чинності з моменту відкриття іменного пенсійного 

рахунку учасника і діє до повного виконання Фондом своїх 

зобов’язань; умови договору не можуть бути змінені в односторон-

ньому порядку; правила фонду є невід’ємною частиною договору; 

точно вказані пенсійна схема і порядок внесення внесків; чітко 

викладений порядок інформації про стан пенсійного рахунку; 

визначений порядок розірвання договору, а також порядок пере-

казу коштів вкладника до іншого недержавного пенсійного фонду. 

Водночас пенсійний договір не є єдиним і достатнім засобом 

правового захисту, тому необхідно розробити додаткові засоби 

організації контролю та захисту інтересів всіх суб’єктів цієї систе-

ми. Головна роль у розробці такого механізму належить державі, 

оскільки всі інститути додаткового пенсійного забезпечення вста-

новлюються законодавчими актами. Інститути додаткового пен-

сійного забезпечення, такі як недержавні пенсійні фонди, страхо-

ві організації і банки, контролюються державою через ліцензу-

вання і поточну звітність. Для того щоб юридична особа набула 

право діяти на ринку додаткового пенсійного забезпечення, вона 

має одержати ліцензію у відповідному державному органі. При 

цьому до суб’єкта можуть бути висунуті додаткові вимоги й умови, 

наприклад, винятковий характер діяльності для недержавних 

пенсійних фондів і страхових компаній.

Необхідно розробити чіткий механізм реєстрації пенсійних 

схем (планів). Пенсійна схема має бути зареєстрована в установ-

леному порядку, при цьому має перевірятися обґрунтованість 

співвідношення внесків і виплат, додержання прав учасників.

Поточний контроль діяльності інститутів додаткового пенсій-

ного забезпечення через обов’язкову звітність дає змогу держав-

ним органам оперативно відстежувати фінансовий стан цих 

інститутів. При цьому необхідним є додержання принципу публіч-

ності і прозорості інформації, що дозволить суб’єктам самостійно 

оцінювати фінансовий стан і ситуацію у фінансово-правовому 

інституті, де розміщені пенсійні накопичення. Крім державних 

органів, контроль має здійснюватися саморегульованими асоціа-

ціями й окремими установами, залученими до пенсійної системи. 

Зокрема, справедливо вказує Г. Бутирін, контроль за діяльністю 

пенсійного фонду могла б здійснювати організація, що контро-

лює його інвестиційні операції (кліринговий центр або депо зи-

тарій)1. Обов’язковим є проведення зовнішнього аудиту, оціню-

вання активів і актуарного балансу (актуарне оцінювання), оскіль-

ки зовнішні фахівці, незалежні від адміністрації недержавного 

пенсійного фонду, зможуть уявити об’єктивну ситуацію.

Необхідно закріпити принцип свободи переміщення пенсій-

них накопичень, який повністю відображає вільний договірний 

характер відносин із недержавного пенсійного забезпечення. 

Закріплення принципу свободи переміщень пенсійних активів 

примушує недержавні пенсійні фонди найефективніше розміщу-

вати пенсійні активи і знижувати витрати, тобто виникає конку-

рентна боротьба за учасників між інститутами додаткового пен-

сійного забезпечення.

5.4. Договір страхування додаткової пенсії 
у системі недержавного пенсійного забезпечення

Крім недержавних пенсійних фондів, третій (недержавний) 

рівень системи пенсійного забезпечення України представлений 

такими суб’єктами, які мають право на укладення договорів у 

1 Бутырин Г .Н. Реформирование пенсионной системы, как условие формирования устой-
чивой социальной защиты населения России // Вестник Московского университета. 
Серия 18. Социология и политика. — 1999. — № 2. — С. 80.
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сфері пенсійного забезпечення, як страхові організації. Фізичні 

особи мають можливість реалізувати своє право на пенсійне 

забезпечення шляхом укладення договору страхування довічної 

пенсії (довічного ануїтету), страхування ризику настання інвалід-

ності або смерті учасника фонду зі страховими організаціями. 

Договори пенсійного страхування, що укладаються на цьому 

рівні системи пенсійного забезпечення, належать до добровільної 

форми страхування (ст. 5 Закону України «Про страхування»). 

За галузевою ознакою пенсійне страхування належить до осо-

бистого страхування, зокрема до такого різновиду особистого 

страхування, як страхування життя (ст. 980 Цивільного кодексу 

України). Особисте страхування, підкреслює В. Шахов, є формою 

захисту від ризиків, що загрожують життю людини, її працездат-

ності і здоров’ю1. 

В узагальненому вигляді В. Д. Базилевич і К. С. Базилевич 

визначають особисте страхування як галузь страхової діяльності, 

яка забезпечує страховий захист громадян або зміцнення досягну-

того ними сімейного достатку2. Договір особистого страхування є 

цивільно-правовою операцією (статті 979–981 Цивільного кодек-

су України), за якою страховик зобов’язується за допомогою 

одержання ним страхових внесків, у разі настання страхового 

випадку, відшкодувати у зазначені терміни завдану шкоду або 

провести виплату страхового капіталу, ренти або інших передба-

чених виплат, а страхувальник зобов’язується сплачувати страхові 

платежі і виконувати інші умови договору. Проте внаслідок того, 

що об’єкт страхування — пенсійна виплата є загальним і для 

права соціального забезпечення, і для цивільного права, а мета — 

захист соціальних прав особи шляхом забезпечення належного 

рівня пенсійних виплат — є головною метою права соціального 

забезпечення, можливість досягнення мети закріплена нормами 

права соціального забезпечення у Законах України «Про загаль-

нообов’язкове державне пенсійне страхування» і «Про недержав-

не пенсійне забезпечення» шляхом договірного опосередкування 

відносин із використанням норм цивільного права.

1 Шахов В. В. Страхование : учебник для вузов. — М. : Страховой полис, ЮНИТИ, 1997. — 
С. 153.

2 Базилевич В. Д., Базилевич К. С. Страхова справа. — К. : Товариство «Знання», 1998. — С. 77.

Особисте страхування має багато спільних рис із соціальним 

страхуванням. Наприклад, спільними є підстави страхових 

виплат — смерть, втрата здоров’я і працездатності фізичної особи. 

Застрахована особа може спробувати запобігти тим матеріальним 

труднощам1, з якими вона (її рідні) зіткнеться у разі виходу на 

пенсію, настання інвалідності або смерті.

Відмінною рисою особистого і соціального страхування є дже-

рело формування страхових накопичень. Для особистого страху-

вання основним джерелом формування фондів є добровільні, 

«індивідуальні»2 внески фізичних і юридичних осіб (юридична 

особа може сама визначити, в якому розмірі і якого працівника 

вона бажає застрахувати і, за згодою працівника, укласти страхо-

вий договір), а для соціального страхування основним джерелом 

є внески підприємств, установ і організацій, розмір і порядок 

сплати яких в обов’язковому порядку визначений державою. 

Правовою основою соціального страхування є закони, що 

регламентують види та порядок здійснення загальнообов’язкового 

державного страхування, а також окремі види недержавного стра-

хування, наприклад, Закон України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» і Закон України «Про недержав-

не пенсійне забезпечення», а правовою основою для особистого 

страхування насамперед є Закон України «Про страхування» і 

Цивільний кодекс України.

Кисельов І. Я. зазначає, що на сучасному етапі розвитку право-

відносин відбувається перехід до ери комплексних (гібридних) 

договорів, що одночасно регулюватимуться нормами різних галу-

зей права3. 

Договори про недержавне пенсійне забезпечення, зокрема про 

недержавне пенсійне страхування, належать, на нашу думку, якраз 

до таких комплексних («гібридних») договорів, оскільки у них міс-

тяться елементи різних договорів (особистого страхування — від-

повідно до положень Цивільного кодексу України і Закону України 

1 Шахов В. В. Страхование : учебник для вузов. — М. : Страховой полис, ЮНИТИ, 1997. — 
С. 153.

2 Базилевич В. Д, Базилевич К. С. Страхова справа. — К. : Товариство «Знання», 1998. — 
С. 77.

3 Киселев И. Я., Лушников А. М. Трудовое право России и зарубежных стран. Международные 
нормы труда : учебник. — Изд. 3-е, перераб. и доп. — М. : Эксмо, 2008. — С. 313.
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«Про страхування» та положення про договори у сфері пенсійного 

забезпечення, передбачені Законом України «Про недержавне пен-

сійне забезпечення»). Законодавством України, зокрема Цивільним 

кодексом України, передбачений такий вид договрів, як змішані 

договори. Відносини за змішаним договором згідно зі ст. 628 

Цивільного кодексу України регулюються у відповідних частинах 

положеннями актів цивільного законодавства про договори, еле-

менти яких містяться у змішаному договорі, а до решти елементів 

застосовуються норми відповідної галузі права, у цьому випадку — 

норми права соціального забезпечення у частині врегулювання 

питань, що стосуються пенсійного забезпечення. 

Договір страхування життя як вид особистого страхування є 

угодою між страховиком, який бере на себе зобов’язання за допо-

могою одержання ним страхових премій, що сплачуються страху-

вальником, виплатити обумовлену страхову суму, якщо протягом 

строку дії страхування відбудеться передбачений страховий випа-

док у житті застрахованого. Страховим випадком вважається 

смерть або дожиття застрахованої особи до страхового випадку. 

Договір страхування належить до так званих алеаторних (ризи-

кових) договорів. Згідно з теорією цивільного права специфіка 

алеаторних договорів полягає в тому, що залежно від настання чи 

ненастання встановленої обставини виграє одна сторона, а про-

грає інша. У наукових працях зі страхового права зазначається, 

що «зобов’язання зі страхування є неможливим без страхового 

ризику, який є необхідною умовою. Умова про страховий ризик 

не встановлюється сторонами зобов’язання, а визначається імпе-

ративними нормами закону, внаслідок чого страховий ризик 

набуває значення обов’язкового елемента будь-якого зобов’язання 

зі страхування… Елемент ризику, який бере на себе кожна зі сто-

рін у ризиковому договорі, полягає у вірогідності того, що чи 

один, чи другий контрагент фактично отримає зустрічне задово-

лення меншого обсягу, ніж ним самим надано»1.

Р. Майданик дає таке визначення страхування життя: «вид осо-

бистого страхування, що передбачає обов’язок страховика здій-

1 Вітка Ю. Правове регулювання відносин між недержавним пенсійним фондом, вкладни-
ками та учасниками [Електроний ресурс]. — Режим доступу : www.ufin.com.ua/analit_
mat/strah.

снити страхову виплату відповідно до договору страхування у разі 

смерті страхувальника (застрахованої особи), а так само, якщо це 

передбачено договором страхування, у разі дожиття застрахованої 

особи до закінчення строку дії договору страхування і (або) досяг-

нення застрахованою особою визначеного договором віку»1.

Як сторони договору страхування життя більшість авторів 

(В. Шахов, В. Базилєвич, Н. Внукова) зазначає страховика, стра-

хувальника, застрахованого і вигодонабувача. Стосовно договору 

недержавного пенсійного страхування страховиком виступають 

страхові організації, що здійснюють пенсійні виплати. Стра-

хувальником виступають фізичні і юридичні особи, об’єднання 

юридичних осіб — вкладники недержавного пенсійного фонду, 

які укладають і підписують договір страхування зі страховиком, 

беруть на себе зобов’язання зі сплати пенсійних внесків відповід-

но до умов пенсійного договору. Застрахована особа — це фізична 

особа — учасник недержавного пенсійного фонду, чиє життя, 

здоров’я, працездатність піддається ризику, на користь якої спла-

чуються пенсійні внески. Часто страхувальник (вкладник недер-

жавного пенсійного фонду) і застрахована особа (учасник недер-

жавного пенсійного фонду) є однією особою. У тому випадку, 

коли такий збіг відсутній, за правилами проведення страхових 

операцій застрахована особа (учасник) також має підписати стра-

ховий поліс (пенсійну схему), таким чином письмово підтверджу-

ючи свою згоду на укладення договору страхування. 

Вигодонабувач — фізична особа, призначена для одержання 

страхової суми, якщо відбудеться страховий випадок (наприклад, 

сім’я після смерті пенсіонера). Як зазначає Р. Майданик, «з при-

значенням вигодонабувача ні страховик, ні страхувальник не 

вибувають з договору страхування. Це пов’язано з тим, що набуте 

безпосередньо з договору право вигодонабувача носить секундар-

ний характер. Для того, щоб воно трансформувалося у суб’єктивне, 

здатне до захисту, право, вигодонабувач має висловити на те свою 

волю. В іншому випадку носієм відповідного права залишати-

меться страхувальник»2. 

1 Майданик Р. Поняття, елементи та види договору страхування пенсії // Юридична газета. — 
2005. — № 16 (52) [Електроний ресурс]. — Режим доступу : http://www.yur-gazeta.com.

2 Там само.
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Пропонуємо здійснити класифікацію договорів про недержав-

не пенсійне страхування за такими критеріями: 

1. За метою виникнення правовідносин і результатами догово-

ру: а) договори про недержавне пенсійне страхування; б) догово-

ри особистого страхування.

 2. За суб’єктним складом договори про недержавне пенсійне 

страхування можна поділити на договори, в яких вкладником є: 

а) фізичні особи; б) юридичні особи або їхні об’єднання. У свою 

чергу ці договори можна поділити на: а) двосторонні договори, 

б) договори, укладені на користь третіх осіб.

3. За змістом договори недержавного пенсійного страхування 

можна поділити на: а) договір страхування довічної пенсії (дові-

чного ануїтету) відповідно до ст. 62 Закону України «Про недер-

жавне пенсійне забезпечення» і Розділу VII Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»; б) страху-

вання на дожиття відповідно до ст. 980 Цивільного кодексу 

України, ст. 4 Закону України «Про страхування»; в) довічне пен-

сійне страхування відповідно до ст. 980 Цивільного кодексу 

України, ст. 4 Закону України «Про страхування».

Договір страхування укладається в обов’язковій письмовій 

формі, недодержання якої є підставою для визнання договору 

страхування нікчемним (ст. 981 Цивільного кодексу України, п. 6 

ст. 55, п. 2 ст. 62 Закону України «Про недержавне пенсійне забез-

печення»). Договір оформляється у вигляді єдиного документа і 

підписується сторонами. 

Практикою страхової справи встановлена шедулярна форма 

страхового поліса, тобто поліс складається із двох частин — постій-

ної, в якій закріплені загальні положення, однакові для всіх полісів 

певного типу, і змінної частини — шедули, в якій міститься індиві-

дуальна, персональна інформація про застраховану особу.

Постійна частина містить заголовну частину, в якій зазначені 

реквізити страхової організації; преамбулу договору; загальні 

умови договору (ризики, гарантії, зобов’язання сторін); умови 

редукції поліса; умови виплати страхової суми; умови достроко-

вого розірвання договору; юрисдикція сторін; підписи сторін.

Шедула, як правило, містить такі розділи, як: номер поліса; 

інформація про клієнта; страхова сума (наявність бонусів, інвес-

тиційний відсоток тощо); види страхових подій; страхова премія; 

момент початку і закінчення договору; спеціальні доповнення 

(опціони). 

Зміст договору має бути викладений у зрозумілій і чіткій формі, 

оскільки страхувальники, бенефіціари не мають спеціальних 

знань у галузі страхування. Умови договору не повинні мати 

подвійного тлумачення, всі переліки мають бути вичерпними 

(тобто слід уникати формулювань «тому подібне», «в інших 

випадках»). Часто як доповнення до договору страхові компанії 

додають термінологічні словники і розроблені ними правила 

страхування, що сприяє реалізації прав споживачів (страхуваль-

ників) на інформацію, полегшує процес реалізації договору.

На підставі аналізу чинного законодавства є можливим вио-

кремити такі ознаки договору недержавного пенсійного страху-

вання:

— договір є двостороннім, оскільки права й обов’язки за дого-

вором мають страховик (страхова організація) і страхувальник 

(учасник недержавного пенсійного фонду);

— договір є консенсуальним, набуває чинності з моменту під-

писання його вкладником і адміністратором фонду (ст. 58 Закону 

України «Про недержавне пенсійне забезпечення»). Договір стра-

хування, що укладається за правилами Цивільного кодексу 

України, є реальним, оскільки набуває чинності з моменту вне-

сення першого страхового платежу, якщо інше не встановлене 

договором (ст. 983 Цивільного кодексу України);

— договір є публічним. Як зазначав Ю. Фогельсон, публічний 

характер договору означає, що «суспільство ніби говорить, що 

захист особи у будь-якому його прояві, у тому числі і захист від 

випадкових подій за допомогою грошових виплат, не є чисто при-

ватною справою, але в здійсненні такого захисту зацікавлене і 

суспільство у цілому»1. 

Публічність договору означає, що страхувальнику не може 

бути відмовлено в укладенні такого договору, якщо він відповідає 

вимогам, встановленим Законом України «Про недержавне пен-

сійне забезпечення». Отже, у договорі про недержавне пенсійне 

1 Фогельсон Ю. Введение в страховое право. — М. : БЕК. — 2001. — С. 96.



308 309

5.4. Договір страхування додаткової пенсії у системі недержавного пенсійного…Розділ 5. Поняття і види договорів у сфері пенсійного забезпечення

страхування не можуть бути встановлені різні умови для одних і 

тих самих категорій страхувальників і є неприпустимою відмова з 

боку страховика укласти договір на оголошених ним умовах. 

Публічність договору означає також те, що на відносини за 

договором розповсюджуються положення Закону України «Про 

захист прав споживачів»;

— договір має довгостроковий характер;

— договір містить ощадний компонент і можливість одержан-

ня дивідендів. 

Договір страхування довічної пенсії або довічного ануїтету в 

системі недержавного пенсійного забезпечення укладається між 

учасником фонду, крім учасника накопичувальної системи пен-

сійного страхування, і страховою організацією відповідно до 

законодавства про страхування з урахуванням вимог, передбаче-

них Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення», 

після настання пенсійного віку, визначеного учасником фонду 

(ст. 62 Закону «Про недержавне пенсійне забезпечення»). Договір 

покликаний забезпечити страхувальнику або вигодонабувачу у 

старості або у разі настання інших ризикових обставин, обумов-

лених законом і договором, збереження того рівня доходу, який 

був можливий під час ведення трудової діяльності. 

Що стосується учасника накопичувальної системи пенсійного 

страхування, то він має право під час досягнення пенсійного віку, 

передбаченого ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування», укласти договір страхування 

довічної пенсії на умовах та в порядку, встановлених Законом 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхуван-

ня» та Законом України «Про страхування». 

У разі відстрочення часу призначення пенсії за віком відповід-

но до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пен-

сійне страхування» учасник накопичувальної системи пенсійного 

страхування має право укласти договір страхування довічної пен-

сії з більш пізнього строку, визначеного ним відповідно до ст. 29 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування», але не пізніше як через 10 років після досягнення 

пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». При цьому 

учасник накопичувальної системи пенсійного страхування 

зобов’язаний повідомити адміністратора про відстрочення часу 

призначення пенсії за віком.

На підставі аналізу чинного законодавства до особливостей 

цього виду договору у сфері пенсійного забезпечення можна від-

нести такі положення. Істотні умови договору, зобов’язання сто-

рін за договором і обов’язкові умови пенсійних схем імперативно 

закріплені Законом України «Про недержавне пенсійне забезпе-

чення» (статті 56–59). Проте з метою захисту інтересів страху-

вальників і вигодонабувачів закон дозволяє вносити зміни до 

умов пенсійних схем за умови реєстрації таких змін у Державній 

комісії з регулювання ринків фінансових послуг України. 

Для того щоб укласти договір страхування довічної пенсії, 

фізична особа має бути учасником недержавного пенсійного 

фонду, в якому акумулюються пенсійні кошти, з яких і здійснюва-

тимуться подальші виплати.

Учасник має право сам встановити для себе пенсійний вік, 

який може бути меншим або більшим від пенсійного віку, що дає 

право на пенсію за загальнообов’язковим державним пенсійним 

страхуванням не більш ніж на 10 років, якщо інше не встановлене 

законом (ч. 2 ст. 61, ч. 2 ст. 62 Закону України «Про недержавне 

пенсійне забезпечення»). Слова «якщо інше не встановлене зако-

ном», на наш погляд, дають можливість визначати вік виходу на 

пенсію для окремих категорій осіб відповідно до спеціальних 

законів (наприклад, для співробітників органів внутрішніх 

справ — після відповідних років вислуги, незалежно від біологіч-

ного віку особи). 

Договір страхування довічної пенсії укладається учасником 

«опосередковано», із залученням недержавного пенсійного фонду, 

учасником якого він є. Так, учасник недержавного пенсійного 

фонду, який бажає після настання віку, обумовленого пенсійним 

договором, укласти договір страхування довічної пенсії, має пові-

домити адміністратора фонду про обрану ним страхову компанію і 

подати письмову заяву про переведення до цієї страхової організа-

ції пенсійних коштів, що належать йому. До самої ж страхової орга-

нізації учасник подає довідку адміністратора недержавного пенсій-

ного фонду про обсяг пенсійних коштів, що належать йому. 



310 311

5.4. Договір страхування додаткової пенсії у системі недержавного пенсійного…Розділ 5. Поняття і види договорів у сфері пенсійного забезпечення

Страхова організація розраховує розмір довічної пенсії, яка оголо-

шується у договорі страхування довічної пенсії, на підставі актуар-

них розрахунків відповідно до суми, що визначена особою, яка 

укладає договір, і довідкою, виданою адміністратором пенсійного 

фонду, про наявність у такої особи цієї суми пенсійних коштів. 

На жаль, у законодавстві України немає розмежування догово-

рів страхування довічної пенсії (ануїтету) залежно від порядку і 

строку здійснення виплат. 

Слід зазначити, що термін «ануїтет» є новим для правового поля 

вітчизняного законодавства і означає періодичні пенсійні виплати, 

які здійснюються зі встановленими інтервалами часу до того 

моменту, поки не настане конкретна подія, визначена у договорі 

(ст. 1 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення»). 

Абзац 4 ст. 1 Закону України «Про загальнообов’язкове держав-

не пенсійне страхування» встановлює, що ануїтет — це довічна 

пенсія, пенсійна виплата за рахунок коштів, що обліковуються на 

накопичувальному пенсійному рахунку застрахованої особи, а у 

випадках, передбачених законом, на індивідуальному пенсійному 

рахунку учасника недержавного пенсійного фонду, сума та поря-

док виплати якої визначаються в договорі страхування довічної 

пенсії, укладеному зі страховою організацією, що сплачується 

особі після досягнення нею пенсійного віку, передбаченого цим 

Законом, або членам її сім’ї чи спадкоємцям у випадках, перед-

бачених цим Законом.

Серед наукових визначень ануїтету найбільш обґрунтованим, 

на нашу думку, є визначення запропоноване В. Яценко: «періо-

дична пенсійна виплата, що сплачується особі протягом життя 

після досягнення нею пенсійного віку згідно із контрактом, укла-

деним зі страховою компанією»1. 

У світовій практиці виокремлюють три види пенсійних ануїте-

тів: а) негайний ануїтет; б) відкладений (відстрочений) довічний 

ануїтет; в) змінний (негайний або відстрочений) ануїтет. За негай-

ного довічного ануїтету страхова премія сплачується страхуваль-

ником одноразовим платежем і обов’язки страховика зі страхової 

виплати здійснюються негайно зі встановленою періодичністю. 

1 Яценко В. Глосарій // Україна: аспекти праці. — 2004. — № 1. — С. 71.

Як різновид негайного ануїтету можна виокремити гарантований 

ануїтет, за якого обумовлюється мінімальний період пенсійних 

виплат. Такі виплати здійснюються протягом гарантованого стро-

ку або впродовж усього життя залежно від того, що триватиме 

довше. Якщо протягом гарантованого періоду виплат застрахова-

на особа помре, то залишок гарантованої суми буде виплачений 

спадкоємцям застрахованої особи.

За відстроченого ануїтету страхувальник може сплачувати 

страхові внески протягом певного періоду або одноразово. 

У та кому разі є період очікування між завершенням періоду спла-

ти внесків і початком виплати ануїтету. У разі смерті страхуваль-

ника у період очікування договором може бути встановлено право 

спадкоємців на викупну суму. 

За змінного ануїтету (негайного або відстроченого) у договорі 

встановлюється строк закінчення виплат, тому страховик випла-

чує ануїтети тільки протягом певного періоду часу. На умовах 

змінного ануїтету може бути укладений договір сумісного страху-

вання життя подружжя з одержанням ануїтету тим із подружжя, 

хто прожив довше.

Для України ринок страхування життя, зокрема пенсійного 

страхування, є новим і становить усього 0,66 % вітчизняного стра-

хового ринку1. Проте за прогнозами вітчизняних і зарубіжних 

експертів саме особисте страхування є найбільш перспективним 

напрямом діяльності страхових компаній в Україні. Для досяг-

нення максимально ефективних результатів необхідно об’єднати 

зусилля структур недержавних пенсійних фондів і страховиків під 

час організації системи соціального забезпечення. 

Щоб врахувати різноманітні потреби населення, економічну 

ситуацію і демографічні процеси під час проведення страхування 

пенсій, пропонуємо розглянути можливість закріплення на зако-

нодавчому рівні таких правил і принципів страхування.

1. Передбачити правову конструкцію «договір групового стра-

хування». За договором групового страхування підприємство за 

рахунок власних коштів може укладати на користь своїх співро-

1 Майданик Р. Поняття, елементи та види договору страхування пенсії // Юридична газе-
та. — 2005. — № 16 (52) [Електроний ресурс]. — Режим доступу : http://www.yur-gazeta.
com/oarticle.
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бітників групові договори страхування. Участь у груповому стра-

хуванні великої кількості осіб різного віку дасть змогу встановити 

єдиний середній для всіх застрахованих осіб тариф, який буде 

незначно вищий, ніж тариф, визначений для осіб молодого віку з 

індивідуального страхування, і значно нижчий, ніж тариф, вико-

ристовуваний щодо немолодих осіб. Розмір тарифу має залежати 

не тільки від середнього віку працівників страхованого підпри-

ємства, але і від норми охоплення страхуванням, що склалася у 

цьому колективі (приблизно — 70 %). 

2. Надати можливість укладення договору страхування на 

користь застрахованої особи і сплати внесків за нього будь-якій 

фізичній особі незалежно від ступеня її спорідненості із застрахо-

ваною особою.

3. Надати право застрахованій особі самостійно визначати роз-

мір пенсії і віку, з якого вона бажає її одержувати (але не раніше 

моменту настання пенсійного віку).

4. Закріпити право страхувальника сплачувати внески як одно-

разово за весь строк страхування, так і в розстрочку, в установлені 

строки, будь-яким безготівковим і готівковим шляхом, зокрема 

наперед за майбутній період, шляхом списання грошових коштів 

із внеску в банку.

5. У договорі страхування можливе встановлення гнучкої 

залежності розміру тарифу від віку і статі застрахованого, розміру 

пенсії, строку, протягом якого сплачуватимуться внески, встанов-

лення розміру норми прибутковості, що дає змогу виконати при-

йняті за договором зобов’язання.

6. Надати страхувальнику (застрахованій особі) можливість 

протягом строку страхування змінювати розмір пенсії або розмір 

належних до сплати внесків, що дає змогу згладити негативні 

процеси інфляції.

7. Закріпити можливість вибору періодичності пенсійних 

виплат за розсудом сторін договору (раз на місяць, квартал, щоро-

ку, разовим платежем тощо).

8. Закріпити право застрахованої особи на одержання першої 

пенсії з моменту досягнення пенсійного віку або з відстроченням 

початку виплат пенсій на пізніший строк, наприклад, у зв’язку із 

продовженням трудової діяльності після досягнення пенсійного 

віку і бажанням накопичити велику додаткову пенсію до моменту 

припинення трудової діяльності.

Окрім перерахованих заходів із підвищення рівня особистого 

страхування як за якісними, так і за кількісними показниками, 

страхові компанії пропонують можливість передбачення таких 

страхових подій та послуг, як виплата страхового забезпечення на 

випадок інвалідності, пропонування застрахованому оплати й 

організації медичних послуг у разі захворювання, організації 

надання ритуальних послуг, надання можливості й оплати витрат 

з утримання осіб похилого віку у спеціалізованих будинках догля-

ду за самотніми особами похилого віку.

Перспективним є також страхування за одним договором двох 

осіб, подружньої пари, на умовах виплати певного розміру пенсій 

у випадку, якщо на момент її одержання обидві особи живі, і 

виплати гарантованої суми одному з подружжя, що пережив 

іншого. Договір страхування пенсій двох осіб передбачає виплату 

пенсії удові, якщо чоловік помер у пенсійному віці. При цьому 

відповідальність розподіляється на дві частини: для чоловіка — 

відповідальність страхової компанії з виплати пенсій починається 

з моменту дожиття до пенсійного віку (60 років), для удови поча-

ток відповідальності страховика з виплати пенсій пов’язаний із 

середньою статистичною тривалістю життя чоловіка.

Основною проблемою страхування пенсій, як і страхування 

життя, є забезпечення захисту заощаджень громадян на випадок 

інфляції. Необхідний розрахунок додаткової суми пенсії, що нале-

жить виплаті через певну кількість років. Завдання ускладнюється 

тим, що і за період сплати внесків, і за період виплати пенсії має 

нараховуватися розмір додаткової суми пенсії. При цьому розмір 

додаткової суми має бути різним залежно від періоду сплати вне-

сків і періоду виплати пенсії, порядку і періодичності внесення 

внесків. Можливістю захисту пенсійних заощаджень у страховій 

програмі може бути накопичення коштів в іноземній валюті, що не 

є можливим у разі накопиченні коштів у недержавних пенсійних 

фондах. Закон України «Про страхування» (ст. 30) ставить в 

обов’язок страховику забезпечити мінімальний розмір статутного 

фонду страховика, який займається страхуванням життя, на рівні 

1,5 млн євро за валютним обмінним курсом валюти України. 



314 315

5.5. Договір про відкриття пенсійного депозитного рахунку у системі недержавного…Розділ 5. Поняття і види договорів у сфері пенсійного забезпечення

За договорами, оплачуваними одноразово, гранична сума має 

бути вища, ніж за договорами, оплачуваними у розстрочку. При 

цьому, якщо пенсія виплачується довічно, сукупний розмір додат-

кових нарахувань буде більший, ніж у разі виплати пенсії у вста-

новлений строк.

Захист заощаджень громадян (індексацію пенсій) доцільніше 

проводити у формі щорічної переоцінки резерву внесків за кож-

ним застрахованим шляхом розподілу прибутку страховика порів-

ну між усіма застрахованими або пропорційно з урахуванням 

строку дії договору, форми внесення внесків і розмірів внесених 

внесків. 

Узагальнюючи вищезазначене, можна відзначити позитивні 

характеристики пенсійного страхування шляхом укладення 

договорів зі страховими організаціями, а саме такі, як: прозо-

рість і спрощеність процедури укладення договору внаслідок 

сформованої та апробованої законодавчої бази у сфері страху-

вання; наявність широкого кола прав страхувальника; можли-

вість одержання вищих відсотків і бонусів; можливість страху-

вання пенсії для двох осіб; спадкування страхових сум; спро-

щення процедури розірвання і переукладення договору порівня-

но з договорами, укладеними із недержавними пенсійними 

фондами.

Водночас неможливо не згадати про такий негативний момент 

пенсійної страховки, як загроза втрати заощаджень у разі достро-

кового розірвання договору: якщо розірвати договір через 

2–3 роки після підписання, то викупна сума не встигне сформу-

ватися, а у разі тривалішого періоду страхування страхувальнику 

буде виплачена тільки викупна сума, яка є меншою сукупної 

величини вже внесених коштів. 

З точки зору права соціального забезпечення є необхідним 

закріпити у Законі України «Про недержавне пенсійне забезпе-

чення» основні правові характеристики договорів про страхуван-

ня пенсії, що укладаються зі страховими організаціями, визначи-

ти істотні умови таких договорів. Доцільно як захід впливу на 

несумлінного страховика передбачити анулювання ліцензії на 

право укладення договорів страхування пенсії, надавши таке 

право територіальним органам Пенсійного фонду України. 

5.5. Договір про відкриття пенсійного депозитного рахунку 
у системі недержавного пенсійного забезпечення

Ще одним видом пенсійних договорів, що мають комплексний 

характер, є договори про відкриття пенсійних депозитних рахун-

ків у банківських установах. 

У соціальному законодавстві України відсутня комплексна 

правова регламентація цього виду договорів в єдиному законо-

давчому акті. Таке положення є неприпустимим, оскільки розпо-

рошеність нормативного матеріалу, що регулює цей вид договору, 

а також використання як основного джерела регулювання підза-

конних нормативних актів веде до ускладнення реалізації 

суб’єктами — фізичними особами своїх пенсійних прав, до появи 

колізійних питань, а також до можливості неоднозначного тлума-

чення правових норм, закріплених у різних нормативно-правових 

актах, що регулюють, проте, один вид правовідносин — з укла-

дення договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку. 

Розглянемо основні правові характеристики договору про від-

криття пенсійного депозитного рахунку. Пенсійні депозитні 

рахунки належать до категорії вкладних рахунків фізичних осіб 

для накопичення пенсійних заощаджень і регулюються нормами 

Цивільного кодексу України (статті 1058–1065 «Договір банків-

ського вкладу»), Законом України «Про банки і банківську 

діяльність»1, Інструкцією «Про порядок відкриття, використання 

і закриття рахунків у національній та іноземних валютах»2, 

Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення». 

Банківська установа може відкривати депозитні пенсійні рахун-

ки, але максимальна накопичувана на них сума є обмеженою. 

Пенсійні депозитні рахунки відкриваються для накопичення коштів 

у межах суми, гарантованої Фондом гарантування внесків фізичних 

осіб, встановленої законодавством, а саме 15 тис. гривень. 

Згідно з п. 1.8 Інструкції вкладний (депозитний) рахунок від-

кривається клієнту на договірній основі для заощадження гро-

1 Закон України «Про банки та банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради 
України. — 2001. — № 5–6. — Ст. 30.

2 Інструкція «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та 
іноземних валютах», затв. постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 р. 
№ 492 // Офіційний вісник України — 2003. — № 51. — Ст. 316.
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шей, які передаються клієнтом в управління на встановлений 

строк або без вказівки такого строку під певний відсоток (дохід) і 

підлягають поверненню клієнту відповідно до законодавства 

України й умов договору. 

Сторонами договору банківського депозитного вкладу є, з 

одного боку, банк, а з іншого боку — вкладник. Вкладником за 

договором пенсійного депозитного вкладу є фізична особа, проте 

на ім’я вкладника на рахунок можуть бути зараховані кошти, 

перераховані іншою особою, якщо договором не передбачене 

інше. Вважається, що вкладник згоден на одержання коштів від 

іншої особи, надавши їй інформацію про рахунок, яка є конфі-

денційною.

Прав вкладника за договором пенсійного депозитного вкладу 

може набути третя особа, на користь якої фізична або юридична 

особа уклала договір банківського вкладу (зробила внесок). Третя 

особа набуває прав вкладника з моменту подання нею до банку 

першої вимоги, що випливає із прав вкладника, або висловлення 

нею іншим способом намірів скористатися такими правами 

(ст. 1063 Цивільного кодексу України). До того, як третя особа 

набуде прав вкладника, ці права належать особі, яка здійснила 

банківський внесок. Тому істотною умовою договору банківсько-

го вкладу є вказівка імені фізичної особи, на користь якої зробле-

но внесок. 

Пенсійний депозитний рахунок належить до довгострокових 

договорів (договір укладається у середньому на 10–35 років). 

Незаперечною перевагою банківського депозитного пенсійно-

го договору є гарантований відсоток за внеском, а також право 

власності на накопичений внесок і нараховані відсотки, можли-

вість спадкування всієї суми, що є на рахунку. Закон України 

«Про недержавне пенсійне забезпечення» не містить якихось 

положень щодо вікових обмежень осіб, які є вигодонабувачами за 

договором банківського депозитного вкладу. Отже, для вирішен-

ня цього питання необхідно звернутися до норм Цивільного 

кодексу України і законодавства України про банки і банківську 

діяльність. Аналіз вказаного законодавства дає змогу зробити 

висновок, що вигодонабувачем може бути особа будь-якого віку, 

на ім’я якої був зроблений депозитний внесок. 

Цивільний кодекс України (п. 2 ст. 1058) встановлює, що дого-

вір банківського депозитного вкладу, в якому вкладником висту-

пає фізична особа, є публічним договором. Публічність договору 

означає, що банк не може відмовити особі в укладенні договору за 

наявності у банку можливостей для надання фінансових послуг. 

Можливості банку надавати певні види фінансових послуг обу-

мовлені наявністю банківської ліцензії. Умови договору мають 

бути однакові для всіх вкладників, окрім тих, кому за законодав-

ством можуть бути надані спеціальні пільги. Метою пенсійного 

депозитного договору є накопичення заощаджень для виплати 

пенсій. 

Договір укладається в обов’язковій письмовій формі у двох 

примірниках, один з яких зберігається у банку, а другий банк 

зобов’язаний надати клієнту під підпис. Письмова форма догово-

ру вважається дотриманою у тому випадку, якщо факт внесення 

грошових коштів на депозитний рахунок підтверджено видачею 

ощадної книжки або іншого документа (наприклад, сертифікату) 

відповідно до вимог, встановлених законодавством або іншими 

нормативно-правовими актами у сфері банківської діяльності 

(банківськими правилами) і звичаями ділового обігу. 

Договір банківського вкладу є реальним договором і вважаєть-

ся укладеним з моменту прийняття банком від вкладника або від 

третьої особи на користь вкладника грошової суми (внеску)1. 

Договір належить до односторонніх зобов’язань: з моменту його 

укладення банк має обов’язок повернути суму внеску і нараховані 

відсотки, а вкладник набуває права вимагати виконання вказаних 

дій. Оскільки банк зобов’язаний нараховувати і виплачувати від-

сотки за договором, то договір є оплатним. 

До істотних умов договору належать: вид банківського рахунку 

(пенсійний депозитний рахунок); сума, що вноситься або пере-

раховується на вкладний (депозитний) рахунок; строк зберігання 

коштів; розмір і порядок сплати відсотків або доходу в іншій 

формі, умови перегляду їхнього розміру, відповідальність сторін; 

умови дострокового розірвання договору; інші умови за угодою 

1 Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у 2 т. / за ред. О. В. Дзері, 
Н. С. Кузнєцової, В. В. Лунця.– 2-ге вид., перероб. і доп. — К. : Юрінком Інтер, 
2006. — С. 737.
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сторін. В ощадній книжці обов’язково вказуються назва і місцезна-

ходження банка, номер депозитного рахунку, суми, зараховані і 

списані з рахунку, залишок коштів на рахунку на момент 

пред’явлення ощадної книжки до банку. Відомості про вклад, наве-

дені в ощадній книжці, є підставою для розрахунків за внеском між 

банком і вкладником. 

Незалежно від того, на яких умовах укладено договір банків-

ського вкладу (на умовах видачі внеску на першу вимогу, або на 

умовах повернення внеску після закінчення встановленого дого-

вором строку, або на інших умовах), банк зобов’язаний видати 

внесок або його частину на першу вимогу вкладника — фізичної 

особи. Кошти на пенсійних депозитних рахунках можуть бути 

використані особами, на ім’я яких вони відкриті, для оплати 

договору страхування довічної пенсії, пенсії на визначений строк 

або використані для одноразової пенсійної виплати. 

Підставою для здійснення пенсійних виплат може бути: 

1) до сягнення учасником пенсійного віку 2) встановлення інва-

лідності учаснику; 3) смерть учасника. 

На відміну від договорів про недержавне пенсійне страхуван-

ня, суб’єктами яких виступають недержавні пенсійні фонди, 

комерційні банки беруть на себе зобов’язання з нарахування на 

користь учасника, який вкладає кошти на пенсійний депозитний 

рахунок, відсоткового доходу. Українським законодавством перед-

бачені умови надання податкових пільг як для фізичних осіб, так 

і для юридичних осіб, які перераховують кошти на додаткове пен-

сійне забезпечення. Зокрема, з 1 січня 2011 р. набрав чинності 

Податковий кодекс України, який містить цілу низку положень 

щодо визначення об’єкта оподаткування та підстав для застосу-

вання податкових пільг. 

Так, згідно зі ст. 14.1.160 Податкового кодексу України пенсій-

ний внесок — це кошти, внесені до недержавного пенсійного 

фонду, страхової організації або на пенсійний депозитний раху-

нок до банківської установи у межах недержавного пенсійного 

забезпечення чи сплачені до Накопичувального пенсійного фонду 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування від-

повідно до закону. Відповідно до положень ст. 14.1.161 Податкового 

кодексу України пенсійний вклад — це кошти, що внесені на 

депозитний рахунок, відкритий у банківській установі згідно з 

договором пенсійного вкладу відповідно до закону. 

Кодексом встановлено, що не враховуються для визначення 

об’єкта оподаткування суми коштів у вигляді внесків, які: а) над-

ходять до платників податку, що здійснюють недержавне пенсій-

не забезпечення відповідно до закону, від вкладників пенсійних 

фондів, вкладників пенсійних депозитних рахунків та осіб, які 

уклали договори страхування відповідно до Закону України «Про 

недержавне пенсійне забезпечення», а також осіб, що уклали 

договори страхування ризику настання інвалідності або смерті 

учасника недержавного пенсійного фонду відповідно до вказано-

го Закону; б) кошти, що надходять та накопичуються за пенсій-

ними вкладами, рахунками учасників фондів банківського управ-

ління відповідно до закону. 

До складу доходів, що не включаються до розрахунку загально-

го місячного (річного) оподатковуваного доходу, віднесено суми 

коштів, що належать платникові податку, які відповідно до закону 

перераховуються з недержавного пенсійного фонду, фонду бан-

ківського управління на пенсійний депозитний рахунок банку.

Податковим кодексом України (ст. 166.3.5.) встановлено пере-

лік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, серед 

яких: суми витрат платника податку на сплату пенсійних внесків, 

сплачених платником податку страховикові-резиденту, недержав-

ному пенсійному фонду, банківській установі за договорами дов-

гострокового страхування життя, недержавного пенсійного забез-

печення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним 

фондом, а також внесків на банківський пенсійний депозитний 

рахунок, на пенсійні вклади та рахунки учасників фондів банків-

ського управління як такого платника податку, так і членів його 

сім’ї першого ступеня споріднення, які не перевищують (у роз-

рахунку за кожний із повних чи неповних місяців звітного подат-

кового року, протягом яких діяв договір страхування) встановле-

них Податковим кодексом України розмірів (абзац 1 підпунк-

ту 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу України).

Статтею 170.8.3. Податкового кодексу закріплено, що не опо-

датковуються під час їхнього нарахування (виплати) податковим 

агентом: а) сума регулярних та послідовних виплат (ануїтетів) за 
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договором довгострокового страхування життя або пенсійних 

виплат за договором пенсійного вкладу, пенсійних та цільових 

виплат учасника фонду банківського управління, пенсійних 

виплат на визначений строк, одноразових пенсійних виплат або 

довічних пенсій, нарахованих платником податку — резидентом, 

який не досяг повноліття або має вік не менш ніж 70 років; б) сума 

виплати за договором пенсійного вкладу, виплат з рахунку учас-

ника фонду банківського управління, виплати пенсії на визначе-

ний строк, довічної пенсії або одноразової виплати, якщо вклад-

ник, учасник недержавного пенсійного фонду чи застрахована 

особа отримала інвалідність I групи.

Дохід у вигляді страхової виплати або виплати за договором пен-

сійного вкладу, договором довірчого управління чи за договором 

недержавного пенсійного забезпечення, що у разі смерті застрахо-

ваної особи сплачується вигодонабувачеві або спадкоємцю плат-

ника податку, оподатковується за правилами, встановленими 

Податковим кодексом України для оподаткування спадщини. 

На нашу думку, недоліком законодавства, що регулює поря-

док укладання та зміст договору про відкриття банківського 

депозитного рахунку, є те, що як вкладник виступає лише фізич-

на особа. Водночас Закон України «Про недержавне пенсійне 

забезпечення» вкладником визначає також юридичних осіб 

(роботодавців тощо), які перераховують внески на рахунок учас-

ника. Вважаємо за можливе встановити два види договорів про 

відкриття пенсійного депозитного рахунку з різним статусом 

вкладника: фізичної і юридичної особи. У договорі про відкрит-

тя пенсійного депозитного рахунку, в якому вкладником висту-

пає юридична особа, можна виокремити такі сторони, як: банк, 

вкладник — юридична особа, бенефіціар — фізична особа, на 

користь якої здійснено внесок і яка є власником коштів, акуму-

льованих на рахунку. У випадку, якщо вкладник припиняє пере-

каз внесків на користь бенефіціара, договір можна трансформу-

вати шляхом надання статусу вкладника бенефіціару, за його 

згодою. Якщо бенефіціар не бажає вносити внески, то цей дого-

вір може бути розірвано з виплатою коштів, акумульованих на 

рахунку бенефіціара, або перетворено у депозитний договір на 

загальних умовах відкриття й обслуговування депозитних рахун-

ків згідно з чинним законодавством і правилами, встановлени-

ми банком. 

Підводячи підсумок підрозділу, хотілося б відзначити безумов-

ні переваги договорів банківського пенсійного депозитного вкла-

ду, які полягають у тому, що: 1) на сьогодні це один із найбільш 

безпечних способів формування майбутньої пенсії, оскільки 

законодавство передбачає можливість виплати відшкодування 

внеску із коштів Фонду гарантування внесків у разі банкрутства 

банку; 2) договір вкладу можна легко і без істотних втрат для 

вкладника розірвати. 

Водночас, на відміну від страховика, банк не зобов’язаний 

виплачувати всю суму накопичень, що сформувалася за тривалий 

термін у разі страхової події. А також банк не збереже інвестицій-

ного доходу, якщо сума накопичень буде вилучена достроково, як 

це можливо здійснити у недержавних пенсійних фондах. В умовах 

політичної та економічної нестабільності, викликаної фінансово-

економічною кризою, кожен вкладник ризикує потрапити під дію 

державного мораторію про тимчасову заборону вилучення внесків 

як із минулим терміном, так і з триваючим терміном депозиту. 

Та все ж, на наш погляд, формування та накопичення пенсій-

них активів шляхом укладення договорів банківського депозит-

ного вкладу є перспективним напрямком договірного регулюван-

ня пенсійних відносин, оскільки така форма відносин добре відо-

ма та зрозуміла вкладникам, а збалансована інформаційно-

роз’яснювальна політика держави та банківських установ могла б 

істотно підвищити рівень укладення пенсійних договорів такого 

виду.
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Розділ 6

Особливості пенсійного забезпечення 
окремих категорій громадян

6.1. Удосконалення законодавства 
з пенсійного забезпечення наукових 

та науково-педагогічних кадрів 
та практики його застосування

6.1.1. Удосконалення правового регулювання пенсійного забезпечення 
наукових (науково-педагогічних) працівників

Законом України «Про наукову і наукову-технічну діяльність» 

від 1 грудня 1998 р.1 з наступними змінами і доповненнями дер-

жавою встановлено для наукових (науково-педагогічних) праців-

ників пенсії на рівні, який забезпечує престижність наукової 

праці та стимулює систематичне оновлення наукових кадрів. 

Проте новий Закон України «Про заходи щодо законодавчого 

забезпечення реформування пенсійної системи», прийнятий 

8 липня 2011 р.2, значно погіршує умови пенсійного забезпечен-

ня наукових працівників, що не буде сприяти притоку нових тала-

новитих кадрів у науку.

Згідно зі ст. 24 Закону у новій редакції пенсія науковому 

(науково-педагогічному) працівникові призначається за наявнос-

1 Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 2–3. — Ст. 20.
2 Відомості Верховної Ради України. — 2011. — № . — Ст. .

ті страхового стажу (для чоловіків — 35 років, а для жінок — 

30 років), необхідного для призначення пенсії за віком у міні-

мальному розмірі, передбаченого абзацом 1 ч. 1 ст. 28 Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхуван-

ня», після досягнення чоловіками віку 62 роки за наявності стажу 

наукової роботи не менш як 20 років, жінками — пенсійного віку, 

встановленого ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування», а саме 60 років, за наявності 

стажу наукової роботи не менш як 15 років. До досягнення перед-

баченого пенсійного віку право на пенсію за віком мають чолові-

ки — наукові (науково-педагогічні) працівники 1955 року наро-

дження і старші після досягнення ними такого віку:

60 років — чоловіки, які народилися до 31 грудня 1952 р.; 

60 років 6 місяців — чоловіки, які народилися з 1 січня 1953 р. 

до 31 грудня 1953 р.; 

61 року — чоловіки, які народилися з 1 січня 1954 р. до 31 груд-

ня 1954 р.; 

61 року 6 місяців — чоловіки, які народилися з 1 січня 1955 р. 

до 31 грудня 1955 р. 

До досягнення 60-річного віку право на пенсію за віком мають 

жінки 1961 року народження і старші після досягнення ними 

такого віку: 

55 років — жінки, які народилися до 30 вересня 1956 р. включно;

55 років 6 місяців — жінки, які народилися з 1 жовтня 1956 р. 

до 31 березня 1957 р.; 

56 років — жінки, які народилися з 1 квітня 1957 р. до 30 верес-

ня 1957 р;

56 років 6 місяців — жінки, які народилися з 1 жовтня 1957 р. 

до 31 березня 1958 р.;

57 років — жінки, які народилися з 1 квітня 1958 р. до 30 верес-

ня 1958 р.;

57 років 6 місяців — жінки, які народилися з 1 жовтня 1958 р. 

до 31 березня 1959 р.; 

58 років — жінки, які народилися з 1 квітня 1959 р. до 30 верес-

ня 1959 р.; 

58 років 6 місяців — жінки, які народилися з 1 жовтня 1959 р. 

до 31 березня 1960 р.;

Oksana Trygub
Highlight

Oksana Trygub
Sticky Note
?



324 325

6.1. Удосконалення законодавства з пенсійного забезпечення наукових…Розділ 6. Особливості пенсійного забезпечення окремих категорій громадян

59 років — жінки, які народилися з 1 квітня 1960 р. до 30 верес-

ня 1960 р.; 

59 років 6 місяців — жінки, які народилися з 1 жовтня 1960 р. 

до 31 березня 1961 р.;

60 років — жінки, які народилися з 1 квітня 1961 р. до 31 грудня 

1961 р.

Хотілося б висловити свої міркування щодо збільшення стра-

хового стажу для чоловіків та жінок, а також збільшення віку, 

який дає право на отримання як загальної, так і наукової пенсії за 

віком. Так, норми Закону, що передбачають збільшення пенсій-

ного віку для виходу на пенсію для жінок до 60 років, викликають 

серйозні заперечення. Уряд аргументує необхідність збільшення 

пенсійного віку для жінок в основному тим, що тривалість життя 

жінок більша за тривалість життя чоловіків, а в багатьох високо-

розвинених країнах вік виходу на пенсію для чоловіків і жінок 

однаковий, що це приведе до збільшення кількості працюючого 

населення, а значить, і відрахувань до пенсійного фонду та попо-

внення бюджету Пенсійного фонду. По-перше, ця норма щодо 

виходу на пенсію у більш пізньому, порівняно з Україною, пенсій-

ному віці застосовується у високорозвинених країнах, де трива-

лість життя значно вища, ніж в Україні, значно вищий там і жит-

тєвий рівень. В Україні за останніми статистичними даними 

середня тривалість життя чоловіків складає 61,5 років, жінок — 

73 роки. Для порівняння: вона нижча на 11–13 років, ніж у висо-

корозвинених країнах, і на 4–5 років нижча, ніж у східних краї-

нах. Україна посідає 113 місце за тривалістю життя у світі і пере-

достаннє місце в Європі, позаду нас лише Росія. Тому, по-перше, 

у зв’язку з економічною кризою і масовим вивільненням праців-

ників працівникам похилого віку, а особливо жінкам, значно 

важче знайти роботу, ніж молодим. Це призведе до того, що ми 

залишимо сьогоднішніх пенсіонерів без засобів для існування, 

оскільки на роботу їх вже не хочуть брати, а права на пенсію до 

60 років вони не матимуть. 

Аргументація, викладена у пояснювальній записці до законо-

проекту «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформу-

вання пенсійної системи», що у разі підвищення пенсійного віку 

працівник матиме змогу більш тривалий термін сплачувати стра-

хові внески, а отже, заробить собі більшу пенсію, не витримує 

критики ще й тому, що наше населення передпенсійного віку є 

виснаженим морально та фізично, отже, може цієї пенсії і не 

дочекатися.

По-друге, забувається роль жінки у покращенні тієї ж демогра-

фічної ситуації, а значить, і у зменшенні відсотка старіючого 

населення, та у вихованні підростаючого покоління. Адже значно 

краще, як онуками буде опікуватися бабуся, а працювати молода 

мама, повна творчих сил і енергії, ніж навпаки. По-третє, підви-

щення пенсійного віку не веде до вивільнення робочих місць для 

молоді, багато хто з якої стоїть на обліку у службі зайнятості як 

такий, що шукає роботу. 

Крім того, за таких мізерних пенсій, які гарантує наша держа-

ва, більшість пенсіонерів-жінок і так змушені працювати, а отже, 

сплачувати внески до пенсійного фонду. Водночас слід зауважи-

ти, що в законодавстві немає норми, яка б зобов’язувала праців-

ника за настання пенсійного віку йти на пенсію, він може і не 

реалізовувати свого права на пенсію, продовжувати працювати, 

сплачувати страхові внески і таким чином мати більшу пенсію.

Очевидно, що шляхи вирішення проблеми дефіциту Пенсійного 

фонду треба шукати не у підвищенні пенсійного віку для жінок, а 

у ліквідації безробіття, створенні нових робочих місць для забез-

печення роботою, особливо молоді, у забезпеченні гідної заробіт-

ної плати, зменшенні податкових нарахувань на заробітну плату. 

Адже крім внутрішнього безробіття (як офіційного, тобто зареє-

строваного у службі зайнятості, так і не зареєстрованого), яке 

становить близько 1,8 млн осіб, існує ще й проблема трудової 

міграції українців, які або легально, а часто й нелегально вимуше-

ні працювати за кордоном у зв’язку з неможливістю знайти в 

Україні роботу, оплата якої могла б забезпечити необхідні потреби 

сім’ї. Так, за різними статистичними даними, за кордоном пра-

цює від 3 до 6,5 млн українців, які б за наявності робочих місць 

могли працювати в Україні та сплачувати страхові внески до пен-

сійного фонду1. Ще понад 2 млн осіб працює, не оформлюючи 

трудових відносин, навіть у великих фірмах, таких як, наприклад, 

1 Давич Н. Більшості пенсіонерів не вистачає коштів навіть на харчування // Голос 
України. — 2011. — № 31. — 18 лют.
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«Кока-кола». Крім того, зменшення податкових платежів, зокре-

ма і страхових внесків, які сплачують із фонду оплати праці робо-

тодавці, сприятиме виведенню із тіні тієї заробітної плати, яку 

працівники зараз отримують у конвертах та з якої не сплачуються 

ні роботодавцями, ні працівниками суми єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, зокрема і 

пенсійний збір. 

Ще одним із очевидних напрямків подолання дефіциту 

Пенсійного фонду є ліквідація офшорних зон, куди перерахову-

ються мільярди не гривень, а доларів без сплати будь-яких подат-

ків і зборів, передбачених законодавством нашої держави. Як 

зазначив В. Сушкевич, «ціна» підвищення пенсійного віку — 

500 млн гривень, водночас через ненадходження податків від 

валютних операцій лише у січні 2011 р. Україна втратила 1,5 млрд 

гривень1. Все це дасть змогу збільшити кількість надходжень до 

Пенсійного фонду більш ніж удвічі без підвищення пенсійного 

віку для жінок і без збільшення страхового стажу, необхідного для 

призначення мінімальної пенсії.

Викликає категоричне заперечення збільшення страхового 

(трудового) стажу на десять років: для жінок — з 20 до 30 років, 

для чоловіків — з 25 до 35 років для призначення тієї ж самої міні-

мальної пенсії, на яку вони мають право зараз відповідно до ч. 1 

ст. 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсій-

не страхування» за наявності стажу відповідно 20 і 25 років. Тепер 

же законом передбачено внесення змін до абзаців 1 та 2 ч. 1 ст. 28 

вказаного Закону, згідно з якими «мінімальний розмір пенсії за 

віком з урахуванням збільшення пенсії, передбаченого абзацом 

другим частини першої, за наявності у чоловіків 35 років, а у 

жінок 30 років страхового стажу, встановлюється у розмірі про-

житкового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визна-

ченого законом. 

За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чолові-

кам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток 

розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону, 

але не більш як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком, 

1 Ексклюзив // Урядовий кур’єр. — 2011. — №31. — 18 лют.

зазначеного в абзаці першому цієї частини». Це означає, що для 

призначення мінімальної пенсії, яка на сьогодні складає 750 гри-

вень, працівникові вже треба пропрацювати не 20 років для жінок 

і 25 для чоловіків, а відповідно 30 і 35 років. І якщо згідно з абза-

цом 2 ч. 1 ст. 28 чинного Закону за кожний повний рік страхового 

стажу понад 25 років чоловікам і 20 років жінкам пенсія за віком 

збільшується на 1 % розміру пенсії, обчисленої відповідно до 

ст. 27 цього Закону, але не більш як на 1 % мінімального розміру 

пенсії за віком, то згідно з новим законом можливість такого 

збільшення виникає після 30 років страхового стажу у жінок і 

після 35 років страхового стажу у чоловіків. 

Як уже зазначалося, це є порушенням не лише ч. 2 ст. 22 

Конституції України, а й порушенням принципу рівності перед 

законом, закріпленим у ст. 24 Конституції. Тому доцільно відмо-

витися від збільшення на 10 років для жінок і чоловіків тривалос-

ті страхового стажу, який дає право на мінімальну пенсію.

Незважаючи на неодноразові зміни, які вносилися до Закону 

України «Про наукову і науково-технічну діяльність», сам Закон 

має низку прогалин, неточностей, що, безперечно, ускладнює, а 

іноді робить неможливим правильне застосування його на прак-

тиці. Низка норм, які сформульовані в Законі, ще, на жаль, не 

забезпечує мети, для досягнення якої він приймався, а саме: вста-

новлення для наукових (науково-педагогічних) працівників пен-

сії на рівні, який забезпечує престижність наукової праці та сти-

мулює систематичне оновлення наукових кадрів.

У статті 1 Закону надано визначення наукового та науково-

педагогічного працівника, на яких розповсюджується його дія. 

Відносити того чи іншого працівника до наукового (науково-

педагогічного) під час нарахування пенсії тільки на підставі 

загального визначення цих понять дуже важко, оскільки це вима-

гає від інспекторів пенсійних фондів відповідної оцінки та порів-

няльного аналізу під час вирішення, чи є та чи інша діяльність 

науковою. Тому під час практичного застосування цих понять під 

час призначення пенсії можуть виникнути суб’єктивні помилки 

щодо віднесення того чи іншого працівника до наукового 

(науково-педагогічного). Віднесення працівника до наукового 

(науково-педагогічного) повинно здійснюватися за посадою, яка 
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характеризується певним колом службових обов’язків, повнова-

жень і відповідальністю. У зв’язку з цим Кабінетом Міністрів 

України було затверджено Перелік посад наукових працівників 

державних наукових установ, організацій та посад науково-

педагогічних працівників державних вищих навчальних закладів 

ІІІ–IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на одер-

жання пенсії та грошової допомоги при виході на пенсію відпо-

відно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяль-

ність» від 27 травня 1999 р. № 923. І хоча до нього неодноразово 

вносилися зміни та доповнення, він не зміг знайти однозначного 

застосування на практиці. Тому перелік посад, які належать до 

наукових і робота на яких зараховується відповідно до наукового 

стажу, зараз визначений передусім самим Законом. Так, згідно зі 

ст. 22-1 Закону посадами наукових працівників наукових установ 

та організацій (їхніх філій, відділень тощо) є: керівник (президент, 

генеральний директор, генеральний конструктор, директор, 

на чальник); заступник керівника (віце-президент, заступники 

генерального директора, генерального конструктора, директора, 

начальника) з наукової роботи; академік-секретар (його заступ-

ники); головний учений секретар, учений секретар (їхні заступ-

ники); керівник (завідувач) та заступники керівника (завідувача) 

наукового підрозділу (відділу, лабораторії, сектора, бюро, групи); 

головний конструктор, головний інженер, головний технолог з 

основного напрямку діяльності наукової установи, організації, 

закладу та їхні заступники; провідний конструктор, провідний 

інженер, провідний технолог з основного напрямку діяльності 

наукової установи, організації, закладу; головний науковий спів-

робітник; провідний науковий співробітник; старший науковий 

співробітник; науковий співробітник; науковий співробітник-

консультант; молодший науковий співробітник; докторант. До 

наукових працівників належать також особи, які мають науковий 

ступінь і працюють за спеціальністю відповідно до групи спеці-

альностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь.

Абзац 2 ч. 1 ст. 22-1 Закону до посад наукових працівників зара-

ховує лише заступника керівника (віце-президент, заступники 

генерального директора, генерального конструктора, директора, 

начальника) з основного напрямку діяльності установи, організа-

ції (з наукової роботи) і безпідставно не відносить до посад науко-

вих працівників посади інших заступників керівника, а саме: 

заступника по економіці, заступника по виробництву, заступника 

по впровадженню науково-технічних досягнень, заступника із 

загальних питань, робота яких має науково-технічний та науково-

організаційний характер, про що, зокрема, свідчать Типові поса-

дові інструкції цих працівників. У зв’язку з викладеним абзац 2 

ч. 1 ст. 22-1 вказаного Закону необхідно доповнити зазначеними 

посадами.

На нашу думку, не можна оцінити позитивно віднесення до 

посад наукових працівників такої посади, як докторант, оскільки 

згідно з Законом України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. в редак-

ції від 23 березня 1996 р. з наступними змінами і доповненнями1 

докторантура є видом навчання, а докторант — особа, яка навча-

ється, а не працює в докторантурі, учасник навчального процесу. 

Аналіз норм Положення про підготовку науково-педагогічних і 

наукових кадрів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 1 березня 1999 р. №3092, також свідчить про те, що док-

торант не є працівником, а особою, яка навчається. Так, у п. 1 вка-

заного Положення зазначається, що аспірантура і докторантура є 

формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів 

вищої кваліфікації. До аспірантури і докторантури беруть не на 

роботу, а на навчання. Це випливає також із п. 14 Положення, який 

регулює права докторантів. Так, докторанти, зокрема, мають право 

на переривання навчання з поважних причин, на щорічні канікули 

тривалістю до двох календарних місяців, які включаються до 

загального терміну навчання у разі зарахування на навчання з від-

ривом від виробництва.

Крім того, Законом України «Про внесення змін і доповнень 

до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 

від 3 грудня 2009 р.3 внесено зміни до абзацу 6 ст. 22-3 Закону, 

згідно з яким «час навчання в аспірантурі, ад’юнктурі, докторан-

1 Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. в редакції від 23 березня 1996 р. // 
Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 34. — Ст. 451.

2 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затверджене постано-
вою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309 // Офіційний вісник 
України. — 1999. — № 9. — Ст. 345.

3 Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 8. — Ст. 59.
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турі за денною (очною) формою навчання випускникам аспіран-

тури, ад’юнктури, докторантури зараховується до наукового стажу. 

Отже, згідно з вказаними змінами докторантура є видом навчан-

ня, тому докторант є учасником навчального процесу, а не праців-

ником. Проте вказана норма створює суперечність із ч. 1 ст. 22-1 

Закону, де серед посад наукових працівників вказується і посада 

«докторант». Отже, докторант — це не посада, тому слово «докто-

рант» необхідно вилучити із ч. 1 ст. 22-1 Закону.

Стаття 22-2 вказаного Закону передбачає, що посади науково-

педагогічних працівників вищих навчальних закладів ІІІ–IV рів-

нів акредитації визначені у ч. 2 ст. 48 Закону України «Про вищу 

освіту» від 17 січня 2002 р.1 з наступними змінами і доповнення-

ми. Згідно з цим Законом основними посадами науково-педа-

гогічних працівників вищих навчальних закладів ІІІ–IV рівнів 

акредитації є: асистент, викладач, старший викладач, директор 

біб ліотеки, науковий працівник бібліотеки, доцент, професор, 

за відувач кафедри, декан, проректор, ректор. У цьому переліку 

під час застосування його на практиці для призначення пенсії 

викличе певні труднощі така посада, як директор бібліотеки. 

Бібліотека вищого навчального закладу не є самостійною юри-

дичною особою, а лише його структурним підрозділом, далеко 

не завжди відособленим, тому керувати бібліотекою як струк-

турним підрозділом вищого навчального закладу може завідувач, 

а не ди ректор. Крім того, діяльність структурних підрозділів у 

складі наукових установ, організацій та вищих навчальних закла-

дів III–IV рівнів акредитації, яка спрямована на інформаційне 

(зокрема, з наукової, науково-педагогічної, патентної, патентно-

ліцензійної інформації), метрологічне, економічне (планово-

економічне) та інше забезпечення, не може бути віднесена до 

науково-орга нізаційної діяльності. А діяльність бібліотеки 

вищого навчального закладу III–IV рівнів акредитації спрямо-

вана саме на інформаційне забезпечення викладачів та студен-

тів.

У зв’язку з викладеним ч. 2 ст. 48 Закону України «Про вищу 

освіту» потребує внесення відповідних змін.

1 Закон України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради 
України. — 2002. — № 20. — Ст. 134. 

Позитивним є те, що переліки посад затверджені для всіх науко-

вих установ, організацій та вищих навчальних закладів та розпо-

всюджуються на них незалежно від форм власності та галузевої 

належності. Раніше такі переліки були затверджені лише щодо дер-

жавних установ, організацій та навчальних закладів. Але поряд із 

цим, як уже було зазначено, переліки містять і окремі недоліки.

Крім того, на підставі змісту статей 22-1 та 22-2 Закону України 

«Про наукову і науково-технічну діяльність» переліки посад є 

виключними і розширеному тлумаченню не підлягають. Проте у 

ч. 8 ст. 24 цього Закону вказується, що Кабінет Міністрів України 

з урахуванням статей 22-1 та 22-2 Закону України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність» затверджує перелік посад наукових і 

науково-педагогічних працівників підприємств, установ, органі-

зацій, вищих навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації, пере-

бування на яких дає право на призначення пенсії та виплату гро-

шової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до ст. 24 

Закону. Отже, крім переліків посад, вказаних у статтях 22-1 та 22-2 

Закону, існував і існує ще один перелік. До 4 березня 2004 р., 

поряд із Законом, діяв перелік, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2001 р. № 1571. 4 

березня 2004 р. на виконання Закону було прийнято новий 

Перелік1. Причому навіть побіжний аналіз ч. 8 ст. 24 Закону вка-

зує на те, що ці переліки не будуть збігатися. По-перше, хоча у ч. 8 

ст. 24 Закону вказується, що Кабінет Міністрів України затвер-

джує перелік з урахуванням статей 22-1 та 22-2 Закону, проте він 

може бути і ширшим, оскільки вислів «з урахуванням» означає 

лише те, що він повинен врахувати зазначені посади, але немає 

заборони щодо його розширення, в протилежному випадку зако-

нодавець би вказав, що перелік затверджується у точній відповід-

ності до статей 22-1 та 22-2 Закону, але тоді б поставало питання 

про доцільність затвердження переліку, який ідентичний стат-

тям 22-1 та 22-2 Закону. По-друге, про те, що Перелік, затвердже-

ний Кабінетом Міністрів України, містить коло посад ширше, ніж 

1 Перелік посад наукових і науково-педагогічних працівників підприємств, установ, орга-
нізацій, перебування на яких дає право на призначення пенсій та виплати грошової 
допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до ст. 24 Закону України «Про наукову і 
науково-технічну діяльність», затверджений постановою Кабінету Міністрів України 
від 4 березня 2004 р. № 257 // Офіційний вісник України. — 2004. — № 10. — Ст. 590. 
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це передбачено у статтях 22-1 та 22-2 Закону, свідчить і вказівка на 

те, що це перелік посад наукових та науково-педагогічних праців-

ників підприємств, установ, організацій та вищих навчальних 

закладів ІІІ–IV рівнів акредитації, хоча у статтях 22-1 та 22-2 

Закону йдеться лише про установи, організації та вищі навчальні 

заклади ІІІ–IV рівнів акредитації, а не про підприємства. На нашу 

думку, існування переліків посад наукових та науково-педагогічних 

працівників, визначених в одному випадку Законом, в іншому — 

Кабінетом Міністрів України, не буде сприяти однозначному 

розумінню та застосуванню їх на практиці під час призначення 

наукової пенсії. У зв’язку з викладеним, доцільно встановити 

норму, згідно з якою перелік посад наукових та науково-педа го-

гічних працівників, перебування на яких дає право на призначен-

ня наукової пенсії, визначається виключно законами України.

Необхідно також зазначити, що на сьогодні не існує єдиного і 

повного переліку наукових та науково-педагогічних посад, а є 

кілька переліків, які мають свої відмінності. Так, крім переліків, 

передбачених Законом у вказаних статтях, діє, як уже зазначало-

ся, Перелік посад наукових і науково-педагогічних працівників 

підприємств, установ, організацій, перебування на яких дає право 

на призначення пенсій та виплати грошової допомоги у разі вихо-

ду на пенсію відповідно до ст. 24 Закону України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність», затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 4 квітня 2004 р. №257. Цей Перелік, на від-

міну від переліку, даного у ст. 22-1 Закону, розповсюджується не 

тільки на установи й організації, а й на підприємства, що розши-

рює коло осіб, які можуть отримати наукову пенсію, науковими 

працівниками, які працюють на підприємствах.

Крім того, існує Перелік посад педагогічних та науково-

педагогічних працівників, затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 9631. Порівняльний 

аналіз науково-педагогічних посад, що зазначені у цьому Переліку 

та переліку, визначеному ст. 48 Закону України «Про вищу осві-

ту», дає змогу дійти висновку, що в одному переліку є низка посад, 

1 Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затверджений постано-
вою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963 // Офіційний вісник 
України. — 2000. — № 24. — С. 166–167. 

яких немає в іншому. Так, наприклад, у ст. 48 Закону України 

«Про вищу освіту» немає таких посад науково-педагогічних пра-

цівників, як керівник філії, заступник керівника філії, викладач-

стажист, провідний концертмейстер, концертмейстер, вчений 

секретар, завідувач докторантури, аспірантури, ординатури, 

інтернатури, підготовчого відділення, які є в Переліку від 14 черв-

ня 2000 р. № 963.

Поряд із переліком наукових працівників Президії НАН Украї-

ни та галузевих академій наук, які перераховані у п. 1 Переліку від 

4 квітня 2004 р. № 257, існує Перелік наукових працівників апара-

ту президій Національної та галузевих академій наук, затвердже-

ний постановою Кабінету Міністрів від 5 липня 2000 р. № 1053 

«Про умови оплати праці працівників президій Національної та 

галузевих академій наук»1. Знову ж таки ці переліки суттєво різ-

няться між собою. Так, у Переліку від 5 липня 2000 р. № 1053 не 

передбачені такі наукові посади, як заступник керівника, науко-

вий співробітник-консультант, які передбачені у Переліку від 

4 квітня 2004 р. № 257. На нашу думку, не можна визнати пра-

вильним таке становище, коли за одним переліком посада є нау-

ковою чи науково-педагогічною, а за іншим вона такою не є. Тому 

ці переліки повинні бути уніфіковані. 

Потребує наукового аналізу з метою вдосконалення і ст. 22-3 

Закону, в якій передбачені види робіт, що зараховуються до стажу 

наукової роботи. Так, згідно із вказаною статтею до стажу науко-

вої роботи зараховується час роботи на посадах наукових праців-

ників, визначених ст. 22-1 Закону та стаж роботи на посадах 

науково-педагогічних працівників, передбачених ст. 48 Закону 

України «Про вищу освіту». Отже, на підставі цього про інші 

посади наукових та науково-педагогічних працівників, які перед-

бачені переліками, затвердженими Кабінетом Міністрів України, 

тут не йдеться. Це ще раз підтверджує, що переліки наукових та 

науково-педагогічних посад, передбачені статтями 22-1, 22-2 

Закону, розширеному тлумаченню не підлягають. До стажу науко-

1 Перелік наукових працівників апарату президій Національної та галузевих академій наук, 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2000 р. № 1053 «Про 
умови оплати праці працівників президій Національної та галузевих академій наук» // 
Офіційний вісник України. — 2000. — № 22. — С. 93–96.
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вої роботи зараховується також час роботи осіб, які мають науко-

вий ступінь, за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей 

галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, із дня обійман-

ня посади за цією спеціальністю. Ця норма вимагає відповідного 

тлумачення, оскільки може викликати різночитання та помилко-

ве застосування на практиці. Про що тут ідеться? Якщо особа має 

ступінь кандидата чи доктора наук, то час її роботи за спеціальніс-

тю, з якої присуджено науковий ступінь, зараховується до науко-

вого стажу незалежно від того, де працює ця особа, тобто ця особа 

може працювати як у науковій, так і в ненауковій установі, орга-

нізації чи не у вищому навчальному закладі ІІІ–IV рівнів акреди-

тації. Крім того, особа працює на іншій посаді, ніж передбачено 

переліками ст. 22-1 Закону України «Про наукову і науково-

технічну діяльність» та ст. 48 Закону України «Про вищу освіту». 

Скажімо, особа має ступінь кандидата історичних наук за спеці-

альністю «Історія України» і працює вчителем історії чи кандида-

та юридичних наук за спеціальністю «Міжнародне право» і пра-

цює юристом-міжнародником. Слід також звернути особливу 

увагу на те, що у цьому випадку до стажу наукової роботи зарахо-

вується стаж роботи за спеціальністю, з якої присуджено науко-

вий ступінь, із дня обіймання посади за спеціальністю, а не з дня 

присудження наукового ступеня. Отже, якщо особа працює вчи-

телем історії з 2005 р., а ступінь кандидата історичних наук їй при-

суджено у 2007 р., то їй до стажу наукової роботи зараховується 

також стаж роботи вчителем історії з 2005 р.

До стажу наукової роботи зараховується також час роботи 

наукових (науково-педагогічних) працівників, які працюють на 

посадах, зазначених у ст. 118 КЗпП України, тобто на виборних 

посадах у державних органах, а також на виборних посадах у пар-

тійних, профспілкових, кооперативних та інших громадських 

організаціях, якщо цій роботі безпосередньо передувала та безпо-

середньо за нею йшла робота, передбачена абзацами 2, 3, 4 ст. 22-3 

вказаного Закону. До цієї норми слід ставитися досить обережно і 

швидше критично. Адже легко уявити собі ситуацію, яка буде 

непоодинокою, враховуючи високу пенсію наукового працівни-

ка, що особа пропрацювала один рік науковим працівником, а 

потім протягом 18 років працювала на виборній посаді у громад-

ській організації, скажімо, директором громадського об’єднання 

«Фонд Чорнобиля», після чого перейшла на роботу, яка дає право 

на наукову пенсію, і один рік працювала на посаді наукового пра-

цівника. На підставі аналізованої норми вона буде отримувати 

наукову пенсію. Виникає принаймні два запитання: по-перше, 

про її внесок у розвиток науки, по-друге, чи можна порівняти 

емо ційно-психологічні, нервові затрати наукового чи науково-

педагогічного працівника, який пропрацював два роки і який 

пропрацював 20 років? Очевидно, що ні. Крім того, що не менш 

важливо, у ст. 118 КЗпП України йдеться не про гарантію збере-

ження спеціального стажу, а зовсім про іншу гарантію, а саме: про 

збереження місця роботи (що не є одним і тим самим) за праців-

никами, які обрані на виборні посади. На підставі викладеного, 

на нашу думку, абзац 5 необхідно вилучити зі ст. 22-3 вказаного 

Закону.

Останній абзац ст. 22-3 вказаного Закону передбачає, що до 

стажу наукової роботи зараховується і час навчання в аспірантурі, 

ад’юнктурі, докторантурі за денною (очною) формою навчання 

випускникам аспірантури, ад’юнктури, докторантури. Цей абзац 

викликає кілька заперечень і, без сумніву, потребує уточнень і 

до повнень. На нашу думку, до стажу наукової роботи повинен 

зараховуватися час навчання не лише на очній, а й на заочній 

аспірантурі, ад’юнктурі, докторантурі, оскільки особа так само, 

як і та, що навчається за денною формою навчання, виконує план 

наукової роботи, пише дисертацію і, крім того, ще і працює, отже, 

зазнає більше нервово-емоційного, психологічного, фізичного 

напруження, ніж особа, яка лише вчиться. Крім того, згідно з 

попередньою редакцією Закону до наукового стажу зараховувався 

час навчання аспірантурі, ад’юнкктурі, докторантурі. А оскільки 

не вказувалася форма навчання, то за Законом це положення 

поширювалось як на очну, так і на заочну форму навчання. Таким 

чином, можна стверджувати, що нова редакція цієї норми Закону 

знижує рівень гарантій щодо пенсійного забезпечення наукових 

працівників порівняно з раніше діючою нормою. Це суперечить 

ч. 2 ст. 22 Конституції України, згідно з якою під час прийняття 

нових законів та внесення змін до чинних законів не допускаєть-

ся звуження існуючих прав та свобод. У зв’язку із викладеним не 
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можна позитивно оцінити й аргументацію щодо невключення 

часу навчання в заочній аспірантурі, ад’юнктурі, докторантурі до 

стажу наукової роботи, яка наводиться в численних роз’ясненнях 

посадових осіб, де наголошується, що «оскільки час навчання в 

заочній аспірантурі, ад’юнктурі, докторантурі не відповідає пов-

ністю визначенню наукового працівника, тому час навчання без 

відриву від виробництва не може бути зарахований до стажу нау-

кової роботи»1. Слід ще раз зауважити, що аспірант, ад’юнкт, 

докторант не є працівниками, а є учасниками навчального про-

цесу, і тому щодо них визначення поняття наукового працівника 

застосоване бути не може.

На нашу думку, на підставі вищевикладеного, до наукового 

стажу доцільно зараховувати також час підготовки дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук як здобувача, але не 

більше 4 років. 

Проте ні для кого зараз не секрет, що деякі особи, особливо 

чоловічої статі, вступають до аспірантури, не маючи насправді 

наміру займатися наукою, а переслідуючи інші цілі, як, напри-

клад, уникнення служби у Збройних Силах України, отримання 

за рахунок держави протягом трьох років стипендії. Тому, на 

нашу думку, доцільно для всіх форм навчання передбачити, що 

час навчання зараховується до наукового стажу лише у разі наяв-

ності наукового ступеня. У зв’язку із зазначеним, останній абзац 

ст. 22-3 вказаного Закону необхідно викласти у такій редакції: 

«час навчання в докторантурі, аспірантурі, ад’юнктурі з очною 

та заочною формами навчання, час підготовки дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук як здобувача, але не 

більше 4 років. 

Час навчання в аспірантурі, ад’юнктурі з очною та заочною 

формами навчання, час підготовки дисертацій на здобуття науко-

вого ступеня кандидата наук як здобувача зараховується за умови 

наявності наукового ступеня». 

Згідно з ч. 26 ст. 24 Закону для осіб, які працюють на посадах, 

що згідно із законодавством належать до посад державного служ-

бовця, попередній стаж наукової роботи, набутий у державних 

1 Тхай С.Рекомендації щодо призначення пенсій науковим працівникам // Вісник 
Пенсійного фонду України. — 2003.– № 5. — С. 35.

установах, організаціях, закладах, зараховується до стажу держав-

ної служби незалежно від наявності перерв у роботі, а для осіб, які 

працювали (працюють) на посадах наукових (науково-педа гогіч-

них) працівників, попередній стаж державної служби зарахову-

ється до стажу наукової роботи незалежно від наявності перерв у 

роботі. 

Ця норма потребує правового аналізу, відповідного тлумачен-

ня та внесення доповнень. По-перше, слід мати на увазі, що до 

стажу державної служби зараховується лише стаж наукової робо-

ти, набутий в державних установах, організаціях, закладах. Отже, 

стаж наукової роботи, набутий в недержавних установах, органі-

заціях, закладах, до стажу державної служби не зараховується. 

По-друге, до стажу державної служби не включається також стаж 

наукової роботи, набутий на державному чи недержавному під-

приємстві. Це випливає також із постанови Кабінету Міністрів 

від 4 березня 2004 р. № 258 «Про внесення змін до порядку обчис-

лення стажу державної служби»1, згідно з якою було внесено 

зміни до абзацу 15 п. 3 Порядку обчислення стажу державної 

служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 3 травня 1994 р. № 2832. Відповідно до абзацу 15 п. 3 зазначе-

ного Порядку стаж наукової роботи, набутий в державних устано-

вах, організаціях, закладах, визначених Переліком посад науко-

вих (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, 

організацій, вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, 

перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату 

грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до ст. 24 

Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 4 берез-

ня 2004 р. № 257, зараховується до стажу державної служби неза-

лежно від наявності перерв у роботі.

У цьому випадку повинен мати значення саме характер роботи 

(наукова чи науково-педагогічна), а не форма власності організа-

ції, де ця робота виконується, і відповідно повинен враховуватися 

до стажу державної служби стаж наукової роботи незалежно від 

форми власності організації, де його набуто.

1 Урядовий кур’єр. — 2004. — № 49. — 16 берез.
2 Зібрання постанов уряду України. — 1994. — № 8. — Ст. 213. 
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Тому доцільно у ч. 26 ст. 24 Закону зазначити, що «до стажу 

державної служби зараховується стаж наукової роботи, набутий 

на підприємствах, в установах, організаціях, закладах незалежно 

від форм власності, на посадах, визначених Переліком посад 

наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, уста-

нов, організацій, вищих навчальних закладів III–IV рівнів акре-

дитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та 

виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до 

ст. 24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяль-

ність», незалежно від наявності перерв у роботі». 

Викликає заперечення врахування часу служби у Збройних 

Силах України як частини стажу державної служби до науково-

го стажу. Якщо слідувати букві і смисловому тлумаченню 

норми, передбаченої у ч. 26 ст. 24 Закону, то у разі переходу з 

посади державного службовця на наукову посаду до стажу 

наукової роботи повинен бути зарахований весь час державної 

служби, зокрема і час служби в Збройних Силах, а не тільки час 

перебування на посадах, віднесених до відповідних категорій 

посад державних службовців. Отже, у ч. 26 ст. 24 Закону йдеть-

ся про зарахування саме стажу державної служби, а не про 

зарахування стажу перебування на посадах державного служ-

бовця. 

На підставі викладеного під час зарахування стажу державної 

служби до наукового стажу доцільно час служби у Збройних Силах 

України не включати до стажу наукової роботи.

У статті 24 Закону право на наукову пенсію розповсюджується 

на всіх наукових, науково-педагогічних працівників незалежно 

від форми власності підприємства, установи, організації, де вони 

працюють чи працювали. 

Незавжаючи на уточнення і доповнення, які були внесені 

щодо порядку фінансування пенсійного забезпечення наукових 

працівників, Закон України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» потребує внесення змін з цього питання. Так, згідно з 

ч. 9 ст. 24 Закону різниця між сумою призначеної пенсії за 

За коном України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та 

сумою пенсії, обчисленої відповідно до інших законодавчих актів, 

на яку має право науковий працівник, фінансується: 

— для наукових (науково-педагогічних) працівників держав-

них бюджетних установ, організацій та вищих навчальних закла-

дів ІІІ–IV рівнів акредитації — за рахунок коштів Державного 

бюджету;

— для наукових (науково-педагогічних) працівників інших 

державних підприємств, установ, організацій та вищих навчаль-

них закладів ІІІ–IV рівнів акредитації — за рахунок коштів цих 

підприємств, установ, організацій та закладів, а також коштів 

Державного бюджету у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України. При цьому за рахунок коштів Державного бюджету нау-

ковим (науково-педагогічним) працівникам оплачується з розра-

хунку на одну особу 50 % різниці пенсії, призначеної за Законом 

України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;

— для наукових (науково-педагогічних) працівників недержав-

них наукових установ, організацій та вищих навчальних закладів 

ІІІ–IV рівнів акредитації — за рахунок коштів цих установ, орга-

нізацій та закладів. 

Цілком очевидно, що ч. 9 ст. 24 Закону вимагає правового аналі-

зу. Нова редакція порядку фінансування має свої позитивні сторо-

ни порівняно з раніше діючою нормою, оскільки раніше ця різни-

ця фінансувалася за рахунок державного бюджету тільки для нау-

кових (науково-педагогічних) працівників бюджетних установ і 

організацій. Тепер 50 % різниці пенсії, призначеної за Законом 

України «Про наукову і науково-технічну діяльність», фінансується 

з Державного бюджету також для наукових (науково-педа гогічних) 

працівників інших державних підприємств, установ, організацій та 

вищих навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації, а 50 % за 

рахунок коштів цих підприємств, установ, організацій, закладів.

Проте що стосується фінансування різниці між сумою призна-

ченої пенсії за Законом України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» та сумою пенсії, обчисленої відповідно до інших зако-

нодавчих актів, на яку має право науковий працівник, що працю-

вав у недержавних наукових установах, організаціях та вищих 

навчальних закладах ІІІ–IV рівнів акредитації, то воно повинно у 

100 % здійснюватися за рахунок вказаних юридичних осіб.

Крім того, дія цієї норми не поширюється на наукових праців-

ників, які працювали на недержавних підприємствах, на відміну 



340 341

6.1. Удосконалення законодавства з пенсійного забезпечення наукових…Розділ 6. Особливості пенсійного забезпечення окремих категорій громадян

від наукових працівників, які працювали на державних підпри-

ємствах. А оскільки на недержавні підприємства, які здійснюють 

науково-дослідну роботу та впровадження інновацій у виробни-

цтво, обов’язок покрити вказану різницю не покладається, то і 

наукові працівники, які там працюють, наукову пенсію не отри-

муватимуть.

Порядок покриття вказаної різниці для недержавних установ, 

закладів і організацій поки що не визначений. Щодо ж до порядку 

фінансування та виплати різниці для наукових та науково-

педагогічних працівників державних небюджетних підприємств, 

установ та організацій, то він визначений Порядком фінансуван-

ня та виплати різниці між сумою пенсії, призначеної науковим 

(науково-педагогічним) працівникам державних небюджетних 

підприємств, установ, організацій та вищих навчальних закладів 

III–IV рівнів акредитації згідно з Законом України «Про наукову 

і науково-технічну діяльність», та сумою пенсії, обчисленою від-

повідно до інших законодавчих актів, на яку мають право зазна-

чені особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 

24 березня 2004 р. №3721. 

Але, на нашу думку, запропонований у ч. 9 ст. 24 Закону 

України «Про наукову і наукову технічну діяльність» порядок 

покриття вказаної різниці не відповідає принципам соціальної 

справедливості і суперечить ст. 24 Конституції України. Небю-

джетні державні підприємства, установи й організації, недержавні 

установи, організації та вищі навчальні заклади ІІІ–IV рівнів 

акредитації, в яких працює науковий працівник, що виходить на 

пенсію, повинні перераховувати різницю між науковою пенсією 

та пенсією, обрахованою за іншими законами, до Пенсійного 

фонду. На підприємствах, в установах, коли виробництво стоїть, 

наукових замовлень немає, кошти для таких перерахунків відсут-

ні, їх часто не вистачає навіть на виплату заробітної плати праців-

1 Порядок фінансування та виплати різниці між сумою пенсії, призначеної науковим 
(науково-педагогічним) працівникам державних небюджетних підприємств, установ, 
організацій та вищих навчальних закладів IIІ–IV рівнів акредитації згідно з Законом 
України «Про наукову і науково-технічну діяльність», та сумою пенсії, обчисленою 
відповідно до інших законодавчих актів, на яку мають право зазначені особи, затвер-
джений постановою Кабінету Міністрів від 24 березня 2004 р. № 372// Офіційний 
вісник України. — 2004. — № 12. — Ст. 744.

никам. У зв’язку з цим на практиці склалася ситуація, що наукові 

(науково-педагогічні) працівники, які працюють у бюджетній 

сфері, отримають наукові пенсії, а наукові (науково-педагогічні) 

працівники, які працюють не в бюджетних установах, організаці-

ях, під час виходу на наукову пенсію не отримують різниці між 

науковою пенсією та пенсією, обчисленою за іншими законами, 

тобто отримують пенсію відповідно до Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 

2003 р. та інших законодавчих актів.

На наш погляд, різний порядок фінансування наукових пенсій 

для працівників бюджетних і небюджетних установ, організацій, 

підприємств і закладів, а також для державних та недержавних 

суперечить принципу рівності громадян перед законом, закріпле-

ному у ст. 24 Конституції України. Як відомо, бюджетні і небю-

джетні, державні і недержавні підприємства, установи, організації 

сплачували одинакові страхові внески до Пенсійного фонду у від-

сотковому відношенні до фонду заробітної плати, тому забезпечу-

вати фінансування наукових пенсій за рахунок бюджету тільки 

для наукових працівників бюджетних установ, організацій та 

вищих навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації, на наш 

по гляд, несправедливо. Усі наукові чи науково-педагогічні пра-

цівники повинні отримувати повну наукову пенсію у випадку 

сплати єдиного збору на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, складовою якого є збір на пенсійне страхування, 

платниками якого є роботодавці і самі наукові працівники. Більше 

того, наукові (науково-педагогічні) працівники як платники збору 

згідно з п. 9 ст. 8 Закону України «Про збір та облік єдиного вне-

ску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 

8 липня 2010 р.1 сплачують порівняно з іншими працівниками, 

які працюють за трудовим договором (п. 7 ст. 8 вказаного Закону), 

підвищений розмір збору — 6,1 % бази нарахування єдиного вне-

ску, із суми цього єдиного внеску 73,7705 % розподіляється на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (до солідар-

ної системи). Тому, на наш погляд, слід внести пропозицію, згідно 

1 Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на обов’язкове державне соціальне 
страхування» від 8 липня 2010 р. // Офіційний вісник України. — 2010. — № 61. — 
Ст. 2108.
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з якою різниця між сумою пенсії, призначеною за Законом 

України «Про наукову і науково-технічну діяльність», та сумою 

пенсії, обчисленою відповідно до інших законодавчих актів, на 

яку має право певна особа, фінансується за рахунок коштів Пен-

сійного фонду. Отже, вказана різниця повинна фінансуватися за 

рахунок Пенсійного фонду для всіх працівників, які мають право 

на наукову пенсію, незалежно від організаційно-правової форми 

та форми власності підприємства, установи, організації. 

Спробу деякою мірою виправити цю соціально несправедливу 

норму було зроблено у законопроекті «Про внесення змін і допо-

внень до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяль-

ність”», зареєстрованому під № 3185 від 18 вересня 2008 р., який 

пройшов перше читання 22 грудня 2009 р., проте і досі ще не при-

йнятий Верховною Радою України. Згідно з цим законопроектом 

різниця між сумою пенсії, призначеною за Законом України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність», та сумою пенсії, обчисле-

ною відповідно до інших законодавчих актів, на яку має право 

науковий працівник, повинна фінансуватися: 

— для наукових (науково-педагогічних) працівників держав-

них наукових установ, організацій, підприємств та вищих навчаль-

них закладів III–IV рівнів акредитації і наукових установ, які 

входять до Державного реєстру наукових установ, яким надається 

підтримка держави, — за рахунок коштів державного бюджету; 

— для наукових (науково-педагогічних) працівників недержав-

них наукових установ, організацій та вищих навчальних закладів 

III–IV рівнів акредитації — за рахунок коштів цих підприємств, 

установ, організацій та закладів, а також коштів Пенсійного 

фонду України. 

Проте і в цьому законопроекті залишається поза межами пра-

вового регулювання фінансування наукових пенсій працівників, 

які працювали в наукових недержавних підприємствах. Крім того, 

на чому вже наголошувалося вище, вказана різниця між сумою 

пенсії, призначеною за Законом України «Про наукову і науково-

технічну діяльність», та сумою пенсії, обчисленою відповідно до 

інших законодавчих актів, на яку має право науковий працівник, 

повинна фінансуватися для всіх без винятку лише за рахунок 

коштів Пенсійного фонду, а не з державного бюджету, оскільки 

саме до Пенсійного фонду сплачуються підвищені страхові пен-

сійні внески. 

Неоднозначною є і норма ч. 11 ст. 24 Закону, яка встановлює 

обмеження розміру заробітку для обчислення пенсії. Заробіток 

для обчислення пенсії в усіх випадках не може перевищувати гра-

ничної суми заробітку (доходу), з якої справляється збір на обо-

в’язкове державне пенсійне страхування. Відповідно до нового 

Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення 

реформування пенсійної системи» зараз ця гранична сума дорів-

нює 17 прожитковим мінімумам. На нашу думку, встановлення 

граничної суми заробітку, з якої справляється збір на обов’язкове 

державне пенсійне страхування, призвело до того, що Пенсійний 

фонд втрачає значну частину коштів, які можна б було спрямува-

ти на соціальне забезпечення непрацездатних. Справляння збору 

на обов’язкове соціальне страхування не повинне обмежуватися 

граничною сумою заробітку. Граничну суму заробітку можна було 

б встановити лише для введення обмеження збору за прогресив-

ною ставкою, тарифом.

На підставі ч. 3 ст. 24 Закону пенсії науковим працівникам при-

значаються за загальним правилом у розмірі 80 % заробітної плати 

наукового (науково-педагогічного) працівника. Відмінена ч. 4 

ст. 24 Закону, згідно з якою за кожний повний рік роботи понад 

стаж наукової роботи, визначений ч. 2 цієї статті, пенсія збільшу-

ється на 1 % заробітної плати, але не може бути більшою від 90 % 

середньомісячної заробітної плати. Отже, максимальний розмір 

пенсії наукового працівника становитиме вже не 90 %, а 80 % 

заробітної плати за основним місцем роботи.

Відповідно до ч. 5 нової редакції ст. 24 Закону України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність» для обчислення пенсії вра-

ховується заробітна плата наукового (науково-педагогічного) 

працівника за основним місцем роботи за весь період страхового 

стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника, 

починаючи з 1 липня 2000 р. За бажанням пенсіонера та за умови 

підтвердження довідки про заробітну плату первинними доку-

ментами у період до 1 січня 2016 р. або в разі, якщо період страхо-

вого стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) праців-

ника, починаючи з 1 липня 2000 р., становить менш ніж 60 кален-
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дарних місяців, для обчислення пенсії також враховується заро-

бітна плата за основним місцем роботи за будь-які 60 календарних 

міся ців страхового стажу на посадах наукового (науково-педа го-

гічного) працівника поспіль до 1 липня 2000 р. незалежно від 

перерв.

Новелою є і порядок застосування середньої заробітної плати 

працівників, зайнятих у галузях економіки України. Законом 

України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформу-

вання пенсійної системи» внесення зміни до ч. 10 ст. 24 Закону 

України «Про наукову і науково-технічну діяльність», згідно з 

якою для обчислення заробітку під час призначення пенсії науко-

вому (науково-педагогічному) працівникові застосовується серед-

ня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки 

України, зокрема у сільському господарстві, за три календарні 

роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. 

Середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економі-

ки України, зокрема в сільському господарстві, визначається спе-

ціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади 

в галузі статистики.

Отже, значно погіршується і порядок обрахунку пенсії, який 

був передбачений раніше у ч. 2 ст. 40 Закону України «Про 

за гальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Одним із 

головних показників під час обрахунку пенсії є середня заробітна 

плата працівників, зайнятих у галузях економіки України. І якщо 

відповідно до раніше чинної редакції ч. 2 ст. 40 Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» як 

показник під час обрахунку пенсії бралася середня заробітна 

плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, за 

календарний рік, що передував року звернення за призначенням 

пенсії, то відповідно до закону, яким внесені зміни до ч. 2 ст. 40 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» та до багатьох інших спеціальних законів, зокрема і 

Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», під 

час обрахунку пенсії як показник буде братися середня заробітна 

плата (дохід) у середньому на одну застраховану особу в цілому в 

Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, 

що передують року звернення за призначенням пенсії. У зв’язку з 

підвищенням щороку мінімальної заробітної плати показник 

середньої заробітної плати (доходу), взятий не за попередній рік, 

а за три попередніх календарних роки значно знизить розмір 

нарахованої пенсії. На наш погляд, ця норма порівняно з попере-

дньою редакцією значно погіршує умови пенсійного забезпечен-

ня наукових працівників.

У Законі України «Про наукову та науково-технічну діяльність» 

залишається відкритим питання, із якого заробітку обчислювати 

розмір пенсії для осіб, які раніше працювали науковими праців-

никами, але на момент звернення вперше за пенсією працюють 

на будь-якій посаді на підприємстві, в установі, організації усіх 

форм власності і мають необхідний для призначення наукової 

пенсії стаж? Середньомісячний заробіток за 60 календарних міся-

ців роботи поспіль перед зверненням за пенсією не може бути 

взятий для обчислення пенсії, оскільки особа працювала не на 

науковій роботі. Отже, залишається брати середньомісячний 

заробіток за будь-які 60 календарних місяців роботи поспіль про-

тягом всієї наукової (науково-педагогічної) трудової діяльності. 

У наукових установах у зв’язку з відсутністю і несвоєчасністю 

фінансування, особливо це стосується технічних установ, праців-

ників незалежно від їхнього бажання переводять працювати на 

неповний робочий день. У зв’язку з цим потребує роз’яснення 

питання, як визначити середню заробітну плату за 60 календар-

них місяців науковим працівникам, які працюють вимушено 

неповний робочий день?

6 січня 2011 р. Верховною Радою України був прийнятий Закон 

України «Про внесення змін і доповнень до ст. 24 Закону України 

“Про наукову і науково-технічну діяльність”»1, згідно з яким ст.24 

Закону доповнено після ч. 25 новою частиною такого змісту: 

«Заява про призначення (перерахунок) пенсії та інші необхідні 

документи подаються територіальному органу Пенсійного фонду 

України або уповноваженому ним органу чи уповноваженій особі 

в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду України за 

погодженням із спеціально уповноваженими центральними орга-

нами виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики у 

1 Голос України. — 2011. — № 2. — 6 січн.
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сфері освіти і науки, особисто або через представника, який діє на 

підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально». 

Згідно зі ст. 44 Закону України «Про загальнообов’язкове держав-

не пенсійне страхування», введеного в дію 1 січня 2004 р., існує 

загальний порядок подачі заяви та всіх необхідних документів про 

призначення (перерахунок) пенсії або про її відстрочення, визна-

чений Правлінням Пенсійного фонду за погодженням зі спеці-

ально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у 

сфері праці та соціальної політики. Тому особливості порядку 

подачі необхідних документів для призначення наукової пенсії 

доцільно було б визначити саме у вже існуючому загальному 

по рядку. Адже численні нормативно-правові акти, які регулюють 

од не й те саме питання, не сприяють уніфікації нормативно-

правих актів та призводять до суперечностей під час їхнього 

застосування. 

Вирішення піднятих спірних та неврегульованих питань пен-

сійного забезпечення наукових та науково-педагогічних праців-

ників сприяло б однозначному розумінню та застосуванню норм 

пенсійного законодавства на практиці.

Крім цих проблем правового регулювання, останнім часом все 

частіше порушується питання про відміну спеціального, так зва-

ного пільгового, пенсійного забезпечення окремим категоріям 

працівників, зокрема і науковим та науково-педагогічним праців-

никам, та врегулювання їхнього пенсійного забезпечення загаль-

ним законодавством, тобто йдеться про відміну дифереційовано-

го підходу до пенсійного забезпечення окремих категорій праців-

ників. І це передусім викликано не відсутністю особливих підстав 

для спеціального регулювання пенсійного забезпечення, а дефі-

цитом бюджету Пенсійного фонду України. Постає питання, 

наскільки це правильно, і що набуде, а що втратить від такого 

вирішення проблеми наша держава? 

Одним із пріоритетних напрямків державної політики є розви-

ток науки як визначального джерела економічного зростання і 

невід’ємної складової національної культури і освіти. Розвиток 

науки неможливий без створення належних умов реалізації інте-

лектуального потенціалу наукових кадрів. Це вимагає насамперед 

належного правового забезпечення трудових та соціальних прав 

наукових працівників, що дасть змогу не тільки підвищити рівень 

та ефективність науково-дослідних розробок, а й сприятиме ста-

більності трудових відносин у сфері науки та дозволить припини-

ти інтенсивний відтік високоінтелектуальних наукових кадрів за 

кордон. Про критичне становище з кадровим забезпеченням 

науки і освіти неодноразово наголошував міністр освіти і науки 

України. Відміна спеціального пенсійного забезпечення як одно-

го зі стимулів займатися науковою діяльністю за низьких посадо-

вих окладів призведе до ще більшого відтоку наукових кадрів за 

кордон та в інші галузі народного господарства.

Слід також зазначити, що в країнах Європейського Союзу, чле-

ном якого в майбутньому прагне стати Україна, соціальному 

забезпеченню наукових та науково-педагогічних кадрів приділя-

ється посилена увага, і це за незрівнянно вищої оплати праці за 

аналогічну наукову чи науково-педагогічну роботу. Доцільно зау-

важити, що навіть у перші роки радянської влади, незважаючи на 

економічну розруху, наслідки громадянської війни, з метою роз-

витку науки наукові працівники отримували спеціальне пенсійне 

забезпечення.

Враховуючи значення прогресивних наукових розробок для впро-

вадження інноваційних технологій в усі галузі народного господар-

ства, невеликі посадові оклади наукових та науково-педагогічних 

працівників, велике нервово-емоційне навантаження під час вико-

нання трудових обов’язків, особливо на науково-педагогічних поса-

дах, доцільно залишити спеціальне пенсійне забезпечення наукових 

та науково-педагогічних працівників, передбачене Законом України 

«Про наукову і науково-технічну діяльність».

6.1.2. Проблеми застосування норм, 
що регулюють пенсійне забезпечення наукових кадрів

Необхідність дослідження практики застосування норм, що 

регулюють пенсійне забезпечення наукових кадрів, викликана 

передусім труднощами їхнього застосування, що пов’язано із 

не досконалістю цих норм та неоднозначним їхнім тлумаченням 

практичними працівниками. Аналіз проблем практичного засто-

сування законодавства про пенсійне забезпечення наукових 

кадрів дасть змогу виявити його недоліки, прогалини та внести 
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пропозиції, які спрямовані як на удосконалення практики, так і 

чинного законодавства, що, безперечно, буде сприяти однознач-

ному тлумаченню і застосуванню цього законодавства практич-

ними працівниками.

Проблеми пенсійного забезпечення наукових працівників вже 

були предметом дослідження в юридичній літературі, зокрема в 

монографічному дослідженні «Правове регулювання трудових 

відносин та пенсійного забезпечення наукових (науково-педа-

гогічних) працівників»1, проте останнім часом законодавство, що 

регулює ці відносини, зазнало змін, на жаль, не завжди на користь 

наукових працівників, які виходять на пенсію. 

Найбільше спірних питань на практиці виникає у зв’язку з 

правильністю віднесення того чи іншого виду роботи до наукової, 

щодо включення часу перебування на певних посадах до стажу 

наукової роботи, віднесення тієї чи іншої організації чи установи 

до наукової, віднесення підприємства, установи, організації до 

державних, щодо зарахування певних видів оплати праці для 

обчислення середнього заробітку, з якого нараховується пенсія 

науковому працівникові. 

Одним із актуальних питань є проблема правильного віднесен-

ня практичними працівниками організацій та установ до науко-

вих. Щодо віднесення установ до наукових слід керуватися визна-

ченням, даним в абзаці 8 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність», згідно з яким науково-дослідна 

(науково-технічна) установа, тобто наукова установа — це юри-

дична особа незалежно від форми власності, що створена в уста-

новленому законодавством порядку, для якої наукова і науково-

технічна діяльність є основною і становить понад 70 % загального 

річного обсягу виконаних робіт. Стосовно ж віднесення організа-

цій до наукових, то це питання викликає значні труднощі, оскіль-

ки поняття наукової організації в Законі України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність» відсутнє, крім поняття громадська 

наукова організація. Тому не зовсім ясно, який критерій повинен 

бути покладений в основу для віднесення організації до наукової: 

1 Правове регулювання трудових відносин та пенсійного забезпечення наукових (науково-
педагогічних) працівників : монографія / відп. ред. Н. М. Хуторян. — К. : ТОВ 
«Видавництво “Юридична думка”», 2005. — 240 с.

лише заняття науковою діяльністю, закріплене як один із видів 

діяльності в статуті, чи цей вид діяльності повинен бути основним 

і становити певний, встановлений законом, обсяг виконаних 

ро біт, чи, крім цих критеріїв, можуть існувати ще й інші ознаки, 

які дозволяють віднести ту чи іншу організацію до наукової. 

У зв’язку з викладеним доцільно було б доповнити ч. 1 ст. 1 Закону 

визначенням наукової організації. 

Крім того, аналіз ч. 9 ст. 24 Закону дає змогу класифікувати 

наукові установи, організації на державні бюджетні наукові уста-

нови, організації та недержавні наукові установи, організації. Що 

ж стосується державних небюджетних установ, організацій, в 

яких працюють наукові працівники, то в Законі не зазначено, що 

вони повинні бути науковими. Отже, на підставі точного і бук-

вального тлумачення Закону, небюджетні установи, організації 

можуть бути як науковими, так і ненауковими, проте робота на 

наукових посадах у таких установах і організаціях дає право на 

наукову пенсію. Це знаходить своє підтвердження і в п. 3 Переліку 

посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, 

установ, організацій, перебування на яких дає право на призна-

чення пенсій та виплати грошової допомоги у разі виходу на пен-

сію відповідно до ст. 24 Закону України «Про наукову і науково-

технічну діяльність», затвердженого постановою Кабінету Міні-

стрів України від 4 березня 2004 р.

Наступним питанням, яке викликає певні труднощі на практи-

ці, є питання щодо віднесення підприємства, установи, організа-

ції до державної форми власності. Необхідність визначення, чи є 

юридична особа державною, викликана порядком фінансування 

різниці між сумою пенсії, призначеної за Законом України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність», і сумою пенсії, обчисле-

ною відповідно до інших законодавчих актів, на яку має право 

науковий працівник. Вказана різниця для наукових (науково-

педагогічних) працівників державних небюджетних підприємств, 

установ, організацій та вищих навчальних закладів III–IV рівнів 

акредитації фінансується так: 50 % різниці за рахунок коштів цих 

підприємств, установ, організацій чи вищих навчальних закладів 

III–IV рівнів акредитації, а 50 % різниці пенсії на одну особу 

виплачується за рахунок коштів державного бюджету. Тому і 
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виникає необхідність чіткого віднесення тієї чи іншої юридичної 

особи до державної чи недержавної форми власності. Слід зазна-

чити, що у Цивільному та Господарському кодексах України 

не має однозначної класифікації юридичних осіб, зокрема і дер-

жавних юридичних осіб, це було викликано передусім відсутніс-

тю єдиної концепції видів та форм юридичних осіб, яку необхідно 

було розробити перед проведенням кодифікації цивільного та 

господарського законодавства. Це потягло за собою різне вжи-

вання форм юридичних осіб і в інших законодавчих актах, зокре-

ма в Законі України «Про наукову і науково-технічну діяльність», 

в якому використовується стара класифікація юридичних осіб на 

підприємства, установи, організації та навчальні заклади. 

Згідно зі ст. 87 Цивільного кодексу України, який був прийня-

тий 16 січня 2003 р. і набрав чинності 1 січня 2004 р.1, юридичні 

особи поділяються на юридичних осіб приватного права та юри-

дичних осіб публічного права. До юридичних осіб публічного 

права згідно зі ст. 167 Цивільного кодексу України належать дер-

жавні підприємства, навчальні заклади та інші юридичні особи, 

які створюються у випадках та в порядку, встановлених Конс-

титуцією України та законом. Крім юридичних осіб публічного 

права, згідно з ч. 2 ст. 167 Цивільного кодексу України держава 

може створювати юридичні особи приватного права (підприємни-

цькі товариства тощо), брати участь у їхній діяльності на загаль-

них підставах, якщо інше не встановлено законом. Отже, на під-

ставі змісту ч. 2 ст. 167 Цивільного кодексу України держава може 

як сама створити підприємницьке товариство, так і створити його 

з іншими юридичними особами, тобто це товариство буде корпо-

ративним, і лише частина статутного капіталу буде належати дер-

жаві. За Цивільним кодексом України підприємство і товариство 

є різними формами юридичних осіб.

Зовсім інша класифікація юридичних осіб, зокрема держав-

них, подана у Господарському кодексі України, прийнятому 

16 січня 2003 р. і введеному в дію 1 січня 2004 р.2 Згідно з ч. 1 ст. 63 

1 Цивільний кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. і введений у дію 1 січня 2004 р. // 
Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 40–44. — Ст. 356.

2 Господарський кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. і введений у дію 1 січня 
2004 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 18. — Ст. 144.

Господарського кодексу України залежно від форм власності, 

передбачених законом, можуть діяти підприємства таких видів:

— приватне підприємство, що діє на основі приватної власнос-

ті громадян чи суб’єктів господарювання (юридичної особи);

— підприємство, що діє на основі колективної власності (під-

приємство колективної власності);

— комунальне підприємство, що діє на основі комунальної 

власності територіальної громади;

— державне підприємство, що діє на основі державної влас-

ності, тобто 100 % статутного фонду належить державі;

— підприємство, засноване на змішаній формі власності (на 

базі об’єднання майна різних форм власності).

Слід мати на увазі, що на відміну від Цивільного кодексу 

України, який дає сутність підприємства у вузькому розумінні, 

тобто під ним розуміється підприємство у вузькому значенні, 

Господарський кодекс України дає визначення підприємства у 

широкому значенні: це узагальнений вид юридичної особи, яким 

можуть називатися і підприємства у вузькому сенсі, і кооперати-

ви, і різні види господарських товариств, які належать до корпо-

ративних підприємств. 

Згідно зі ст. 79 Господарського кодексу України державним під-

приємством може бути і господарське товариство, створене дер-

жавними юридичними особами або власне лише однією держав-

ною юридичною особою.

На підставі викладеного під державним підприємством слід 

розуміти підприємство, товариство та інші підприємницькі види 

юридичних осіб, в яких 100 % статутного фонду належить держа-

ві. Порядок фінансування різниці між сумою призначеної пенсії 

за Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» і 

сумою пенсії, обчисленою відповідно до інших законодавчих 

актів, на яку має право науковий працівник, як уже було зазна-

чено, чітко встановлений Законом. Виникає питання, як же бути 

в тих випадках, коли статутний капітал не належить повністю 

державі? Адже є акціонерні товариства, де державі належить 50 %, 

70 % акцій. А як бути з іншими видами юридичних осіб, в яких 

бере участь держава, тобто виступає їхнім засновником чи учас-

ником, і певна частка статутного фонду належить державі? Такі 
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корпоративні підприємства не є чисто державними і засновані на 

змішаній формі власності. Порядок фінансування різниці між 

су мою призначеної пенсії за Законом України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність» і сумою пенсії, обчисленою відпо-

відно до інших законодавчих актів, на яку має право науковий 

працівник, Законом для цих підприємств не визначений, оскіль-

ки Закон встановлює такий порядок щодо державних підпри-

ємств і взагалі не визначає порядку фінансування цієї різниці 

щодо недержавних підприємств, зокрема й корпоративних. На 

наш погляд, доцільно законодавчо закріпити норму щодо фінан-

сування пенсій всім науковим (науково-педагогічним) працівни-

кам за рахунок Пенсійного фонду України.

Основним документом, що підтверджує науковий стаж роботи, 

є трудова книжка. У разі відсутності трудової книжки стаж роботи 

визначається у порядку, передбаченому постановою Кабінету 

Міністрів України від 12 серпня 1993 р. № 637 «Про затвердження 

Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призна-

чення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних 

записів у ній»1. На практиці особливо багато спірних питань 

ви никає у тих випадках, коли у трудовій книжці відсутні відомос-

ті, що визначають право на пенсію науковим працівникам. Для 

підтвердження такого трудового стажу розглядаються уточнюючі 

довідки підприємств, установ, організацій. У довідці повинно 

бути вказано періоди роботи, що зараховуються до спеціального 

стажу; професія або посада; характер виконуваної роботи; форма 

власності підприємства, установи, організації або вищого навчаль-

ного закладу; наявність для вищих навчальних закладів III–IV рів-

ня акредитації; належність підприємства, установи, організації 

або їхнього структурного підрозділу до таких, що займаються 

науковою (науково-технічною) діяльністю; первинні документи 

за час виконання роботи, на підставі яких видана зазначена довід-

ка. Такими первинними документами можуть бути: Статут 

(Положення), виписки з наказів, штатний розклад, особові рахун-

1 Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 р. № 637 «Про затвердження 
Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсут-
ності трудової книжки або відповідних записів в ній» // ЗПУ. — 1993. — № 12. — 
Ст. 273.

ки і відомості про видачу заробітної плати, функціональні обо-

в’язки. 

Під час надання довідки про наукову (науково-технічну, 

науково-організаційну) діяльність як основний вид діяльності 

установи, організації або структурного підрозділу установи (орга-

нізації) та перебування особи на посаді слід враховувати визна-

чення та умови, передбачені у статтях 1, 6–8, 21, 24 Закону: зокре-

ма, «наукова, науково-технічна діяльність», «вчений», «науковий 

працівник», «наукова установа» та низка інших та керуватися 

цими визначеннями.

Слід мати на увазі, що згідно з Законом результат наукової 

(на уково-технічної) діяльності має містити елементи наукової 

новизни (нове знання, нове конструктивне чи нове технологічне 

рішення, нова розробка тощо). Діяльність (зокрема, характерні 

для проектних організацій види робіт: технічне керівництво, роз-

робка проектно-кошторисної документації, розрахунки, які 

визначають містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, кон-

структивні, технічні, технологічні, економічні та інші рішення, 

розробка типових чи індивідуальних проектів для різних галузей 

промисловості тощо), яка має своїм результатом інженерне (або 

інше) рішення, що не містить наукової новизни, не може бути 

віднесена до наукової (науково-технічної) діяльності. 

За достовірність наданої інформації відповідальність несе 

керівник підприємства, установи, організації відповідно до чин-

ного законодавства.

Одним із питань, що викликає багато різночитань на практиці, 

є питання про те, які види заробітку включати для обчислення 

середньомісячної заробітної плати, з якої відповідно обраховуєть-

ся пенсія науковому (науково-педагогічному) працівникові. Для 

обчислення середньомісячного заробітку для призначення науко-

вої пенсії не враховується авторський гонорар, оскільки автор-

ський договір з умовою про виплату авторського гонорару нале-

жить до договорів цивільно-правового характеру і не є трудовим 

договором, за яким працівник виконує науково-дослідну роботу. 

Не враховується також винагорода за винахідництво, сплачена 

науковому (науково-педагогічному) працівникові поза основним 

місцем роботи.
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На думку С. Тхая, час роботи на посаді наукового працівника у 

відрядженні за кордоном до стажу наукової роботи не зарахову-

ється1. А отже, не зараховується і заробітна плата, яка виплачуєть-

ся за час роботи науковому працівникові у відрядженні за кордо-

ном. Таке роз’яснення, на нашу думку, є помилковим і суперечить 

ч. 3 ст. 121 чинного КЗпП України, згідно з якою за відрядженими 

працівниками зберігаються місце роботи (посада) і середній заро-

біток. Науковий працівник, перебуваючи у відрядженні за кордо-

ном, продовжує перебувати у трудових відносинах із науковою 

установою, організацією на території України, перебувати на 

посаді наукового працівника і виконувати наукову, науково-тех-

нічну роботу саме за завданням установи, організації, з якою 

перебуває у трудових відносинах, тобто під час відрядження за 

кордон трудові відносини з науковою організацією, установою не 

припиняються. Саме тому стаж наукової роботи за період відря-

дження за кордон повинен зараховуватися до стажу наукової 

ро боти, який дає право на наукову пенсію. Відповідно і заробітна 

плата, яка виплачується за час роботи науковому працівникові у 

від рядженні за кордоном, повинна включатися для обчислення 

середньомісячної заробітної плати, з якої обраховується наукова 

пенсія.

Дискусійним, а особливо зараз, після прийняття нового пен-

сійного законодавства, зокрема Закону України «Про загально-

обов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р., 

який введено в дію з 1 січня 2004 р.2, є питання про зарахування 

для обчислення середньої заробітної плати суми заробітку, отри-

маного за виконання робіт відповідно до договорів підряду, під 

час обчислення пенсії науковим працівникам. І друге питання: чи 

враховується заробітна плата на роботі за сумісництвом під час 

обчислення середньої заробітної плати для нарахування пенсії 

науковому працівникові? Відповідь на ці питання безпосередньо 

пов’язана із поняттями наукового та науково-педагогічного пра-

цівника, поданими у ст. 1 Закону України «Про наукову і науково-

технічну діяльність». Науковим працівником є вчений, який за 

1 Тхай С. Рекомендації щодо призначення пенсій науковим працівникам // Вісник 
Пенсійного фонду України. — 2003.– № 5. — С. 35.

2 Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 49–50. — Ст. 376.

своїм основним місцем роботи та відповідно до трудового догово-

ру (контракту) професійно займається науковою, науково-тех ніч-

ною, науково-організаційною або науково-педагогічною діяль-

ністю та має відповідну кваліфікацію незалежно від наявності 

наукового ступеня або вченого звання, підтверджену результата-

ми атестації. Отже, наявність наукового ступеня та наукового 

звання не є необхідною умовою для призначення наукової пенсії. 

Від повідно до абзацу 10 ст. 1 Закону науково-педагогічним пра-

цівником є вчений, який за основним місцем роботи займається 

професійно педагогічною та науковою або науково-технічною 

діяльністю у вищих навчальних закладах та закладах післяди-

пломної освіти ІІІ–IV рівнів акредитації.

 Таким чином, у понятті відображено три особливості, на які 

необхідно звернути увагу під час вирішення питання, чи є праців-

ник науковим (науково-педагогічним): по-перше, місце роботи 

повинно бути основним, а не роботою за сумісництвом. По-друге, 

науковий (науково-педагогічний) працівник повинен працювати 

за трудовим договором (контрактом), а не цивільно-правовою 

угодою. По-третє, науковий (науково-педагогічний) працівник 

по винен займатися науковою, науково-технічною, науково-

організаційною або науково-педагогічною діяльністю професій-

но. На підставі цього визначення, не є науковим (науково-педа-

гогічним) працівником та особа, яка виконує роботи за договором 

цивільного підряду, а також та особа, яка обіймає посаду науково-

го (науково-педагогічного) працівника за сумісництвом, а не за 

основним місцем роботи.

Виконання науково-дослідних робіт може здійснюватися не 

лише на підставі трудового договору (контракту), а також шляхом 

укладення з працівником цивільного договору, в якому передба-

чається предмет договору, обсяг та перелік роботи, термін вико-

нання роботи, ціна (грошова оцінка виконаних робіт та їхніх 

результатів), яка встановлюється угодою сторін. Так, глава 62 

Ци вільного кодексу України забезпечує правове регулювання 

науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологіч-

них робіт. Згідно з ч. 1 ст. 892 Цивільного кодексу України за дого-

вором на виконання науково-дослідних або дослідно-конст-

рукторських та технологічних робіт підрядник (виконавець) зобо-
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в’язується провести за завданням замовника наукові дослідження, 

розробити зразок нового виробу та конструкторську документа-

цію до нього, нову технологію тощо, а замовник зобов’язується 

при йняти виконану роботу та оплатити її. Такий договір є догово-

ром цивільно-правового характеру, основною ознакою якого є 

одержання певного кількісного матеріального результату. 

Ви конавець за цим договором не обіймає наукової чи науково-

педагогічної посади, не підпорядковується правилам внутрішньо-

го трудового розпорядку, сам організовує свою роботу і виконує її 

на власний ризик. Виконана робота оформляється актами зда-

вання-приймання виконаних робіт (надання послуг), на підставі 

яких здійснюється оплата. Запис до трудової книжки про таку 

роботу не вноситься.

На підставі викладеного пенсії науковим (науково-педа го гічним) 

працівникам обчислюються лише із заробітної плати, що виплачува-

лася їм відповідно до трудового договору (контракту) за основним 

місцем роботи за посадою наукового, науково-педагогічного праців-

ника. Заробітна плата наукового працівника складається з: посадо-

вих ставок (окладів), премій, доплати за наукові ступені, вчені зван-

ня, надбавки за стаж наукової (науково-педагогічної) роботи та 

інших надбавок, доплат та винагород за наукову (науково-педагогічну) 

діяльність, передбачених законодавством.

Заробіток, отриманий за договором цивільно-правового харак-

теру, не враховується під час обчислення пенсії науковому 

(науково-педагогічному) працівникові і не вноситься до довідки 

про заробіток для обчислення пенсії.

Врегулювання цього питання у ст. 23 та ч. 5 ст. 24 Закону ще раз 

свідчить, що середня заробітна плата обраховується тільки за 

основним місцем роботи. Проте ця норма суперечить іншим нор-

мам чинного законодавства, що регулюють питання пенсійного 

забезпечення, та принципу соціальної справедливості. 

Згідно зі ст. 4 Закону України «Про збір та облік єдиного вне-

ску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 

4 липня 2010 р. всі підприємства, установи, організації є платни-

ками збору на обов’язкове державне пенсійне страхування як 

складової єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування. Крім того, платниками вказаного збору є 

і працівники, в нашому випадку наукові, які працюють за трудо-

вим договором, контрактом, особи, які виконують роботи 

(послуги) згідно з цивільно-правовими договорами. Причому 

базою нарахування єдиного внеску для підприємств, установ, 

організацій, працівників, фізичних осіб, які працюють за цивіль-

ними до говорами, є сума нарахованої заробітної плати за вида-

ми виплат, які включають основну і додаткову заробітну плату, 

інші заохочувальні та компенсаційні виплати, зокрема в нату-

ральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими 

актами, прийнятими відповідно до Закону України «Про оплату 

праці»1, та суму винагороди фізичним особам за виконання 

робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами. Як 

бачимо, з ви нагород, що виплачуються громадянам за виконан-

ня робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, 

сплачується збір єдиного внеску на загальнообов’язкове держав-

не соціальне страхування, зокрема на обов’язкове пенсійне 

страхування.

Подібна норма міститься і в ст. 19 Закону України «Про 

за гальнообов’язкове державне пенсійне страхування», яка перед-

бачає порядок нарахування страхових внесків до солідарної сис-

теми: страхові внески до солідарної системи нараховуються для 

роботодавців — на суми фактичних витрат на оплату праці пра-

цівників, що включають витрати на виплату основної і додатко-

вої заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних 

ви плат, зокрема в натуральній формі, які визначаються згідно з 

нор мативно-правовими актами, прийнятими відповідно до 

Закону України «Про оплату праці», виплату винагород фізич-

ним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-

правового характеру, що підлягають обкладенню податком на 

доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших п’яти днів 

тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок 

коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездат-

ності.

Крім цього, наукові працівники як фізичні особи, якщо вони 

виконують наукову роботу на умовах цивільно-правового догово-

1 Закон України «Про оплату праці» // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — 
№ 17.— Ст. 122.
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ру, платять також вказаний збір. Причому фізичні особи та науко-

ві працівники, які виконують науково-дослідні роботи на умовах 

цивільно-правового договору, платять вказаний збір за ставками, 

які відрізняються, а точніше є меншими від ставок, за якими пла-

тять збір наукові працівники, які виконують науково-дослідні 

роботи на підставі трудового договору (контракту), тобто перебу-

вають на посаді наукового працівника. Так, фізичні особи та нау-

кові працівники, які виконують науково-дослідні роботи на умо-

вах цивільно-правового договору, платять вказаний збір у розмірі 

2,6 % винагороди за цивільно-правовими договорами. Наукові 

працівники, які працюють на посадах, що дає їм право на призна-

чення пенсії згідно з Законом України «Про наукову і науково-

технічну діяльність», платять вказаний збір у розмірі 6,1 % визна-

ченої бази нарахування єдиного внеску.

Отже, з оплати за роботи цивільно-правового характеру теж 

сплачуються страхові внески. Згідно з постановою Кабінету 

Мі ністрів України від 18 травня 1998 р. № 697 «Про затвердження 

Переліку видів оплати праці та інших виплат, на які не нарахову-

ється збір на обов’язкове державне пенсійне страхування та які не 

враховуються при обчисленні середньомісячної заробітної плати 

для призначення пенсій»1 оплата за договором цивільно-правового 

характеру не належить до зазначеного Переліку. Отже, вона вра-

ховується під час обчислення середньомісячної заробітної плати 

для призначення пенсій.

На нашу думку, в законі слід передбачити норму, згідно з якою 

науковим чи науково-педагогічним працівникам, які виконують 

науково-дослідну чи науково-педагогічну роботу на умовах тру-

дового договору й одночасно виконують на основній роботі чи 

поза її межами науково-дослідну роботу на умовах цивільно-

правового договору, оплата праці за науково-дослідну роботу на 

умовах цивільно-правового договору зараховується під час визна-

чення середньомісячного заробітку для призначення наукової 

пенсії за умови сплати єдиного внеску (збору) у розмірах, перед-

1 Постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 1998 р. № 697 «Про затвердження 
Переліку видів оплати праці та інших виплат, на які не нараховується збір на 
обов’язкове державне пенсійне страхування та які не враховуються при обчисленні 
середньомісячної заробітної плати для призначення пенсій» // Офіційний вісник 
України. — 1998. — № 20. — Ст. 50.

бачених для наукових працівників, які працюють за трудовим 

договором (контрактом), тобто у підвищеному розмірі.

На наш погляд, позитивно слід оцінити і норму проекту Закону 

України «Про внесення змін до Закону України “Про наукову і 

науково-технічну діяльність”» реєстраційний № 3185 від 18 верес-

ня 2008 р. про включення до заробітної плати винагороди за вина-

хідництво, сплаченої науковому (науково-педагогічному) праців-

никові поза основним місцем роботи. Але характер цих виплат не 

є заробітною платою, вони виплачуються не за основним місцем 

роботи, підставою їхньої виплати є винахід як матеріалізований 

результат наукової роботи. Тому про вказану винагороду доцільні-

ше говорити не як про частину заробітної плати, а як про дохід. 

І відповідно ця норма має бути розміщена не у ст. 23, а у ст. 24, яку 

доцільно доповнити після ч. 3 новою частиною та викласти її у 

такій редакції: «до виплат (доходу), з якого обчислюється пенсія 

науковому (науково-педагогічному) працівникові, належить 

та кож винагорода за винахідництво, винагорода за роботи 

ци вільно-правового характеру, за умови сплати страхових внесків 

у розмірі, передбаченому для наукових працівників, які працю-

ють за трудовим договором (контрактом)».

Згідно зі ст. 3 Закону України «Про збір на обов’язкове дер-

жавне пенсійне страхування» збір на обов’язкове державне пен-

сійне страхування платники збору сплачують до Пенсійного 

фонду України в порядку, визначеному законодавством України. 

А ос кільки Пен сійний фонд України отримує підвищений пен-

сійні внески з наукових працівників порівняно з іншими катего-

ріями працівників, то і виплату наукових пенсій у розмірі, 

передбаченому законодавством, повинен забезпечити і фінансу-

вати саме Пенсійний фонд у будь-якому випадку, а не стра-

хувальники-роботодавці чи державний бюджет України.

Одним із важливих питань є питання про зарахування довічної 

плати за звання дійсного члена та члена-кореспондента Націо-

нальної академії наук та галузевих академій наук, яка встановлю-

ється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

28 березня 2001 р. № 295 «Про розмір довічної плати за звання 

дійсного члена та члена-кореспондента Національної академії 
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наук та галузевих академій наук»1 та постанови Кабінету Міністрів 

України від 27 червня 2001 р. № 735 «Про збільшення розміру 

довічної плати за звання дійсного члена та члена-кореспондента 

галузевих академій наук»2, під час обчислення середнього заро-

бітку, з якого обраховується наукова пенсія.

Згідно з п. 15 Переліку видів оплати праці та інших виплат, на 

які не нараховується збір на обов’язкове державне пенсійне стра-

хування та які не враховуються при обчисленні середньомісячної 

заробітної плати для призначення пенсій, затвердженого поста-

новою Кабінету Міністрів України від 18 травня 1998 р. № 697, до 

нього включені щомісячні плати за звання дійсних членів (акаде-

міків) та членів-кореспондентів Національної академії наук 

України та галузевих академій наук. Цю довічну плату дійсні 

члени та члени-кореспонденти Національної академії наук та 

галузевих академій наук продовжують отримувати і після призна-

чення пенсії одночасно з пенсією. Тому вказані довічні плати під 

час обчислення середньомісячного заробітку для нарахування 

наукової пенсії не враховуються.

Як уже зазначалося, на підставі буквального тлумачення понят-

тя наукового працівника, який здійснює свою наукову діяльність 

за трудовим договором саме за основним місцем роботи, а не на 

роботі за сумісництвом, і середня заробітна плата обраховується 

за основним місцем роботи. Згідно з ч. 5 ст. 24 Закону України 

«Про наукову і науково-технічну діяльність» для обчислення пен-

сії враховується заробітна плата наукового (науково-педагогічного) 

працівника за основним місцем роботи за весь період страхового 

стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника, 

починаючи з 1 липня 2000 р. За бажанням пенсіонера та за умови 

підтвердження довідки про заробітну плату первинними доку-

ментами у період до 1 січня 2016 р. або в разі, якщо період страхо-

вого стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) праців-

ника, починаючи з 1 липня 2000 р., становить менш ніж 60 кален-

1 Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2001 р. № 295 «Про розмір довічної 
плати за звання дійсного члена та члена-кореспондента Національної академії наук та 
галузевих академій наук» // Офіційний вісник України. — 2001. — № 13. — Ст. 555.

2 Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2001 р. № 735 «Про збільшення роз-
міру довічної плати за звання дійсного члена та члена-кореспондента галузевих акаде-
мій наук» // Офіційний вісник України. — 2001. — № 27. — Ст. 1207.

дарних місяців, для обчислення пенсії також враховується заро-

бітна плата за основним місцем роботи за будь-які 60 календарних 

місяців страхового стажу на посадах наукового (науково-пе-

дагогічного) працівника поспіль до 1 липня 2000 р. незалежно від 

перерв. Отже, Законом не передбачено включення до заробітної 

плати для обчислення пенсій науковим працівникам сум заробіт-

ної плати за сумісництвом. 

Проте трапляються випадки, коли працівник за своєю осно-

вною роботою не займається науковою діяльністю і не перебуває 

на посаді, яка дає право на наукову пенсію, а за суміщуваною 

ро ботою займається науковою діяльністю і перебуває на посаді, 

яка включається до переліку посад, перебування на яких дає 

право на наукову пенсію. Наприклад, за основною роботою пра-

цівник працює юристом, а за сумісництвом працює старшим нау-

ковим працівником чи займається науково-педагогічною діяль-

ністю, читаючи лекції у вищому навчальному закладі III–IV рівня 

акредитації. За таких умов він права на наукову пенсію не має. 

А чи справедливо це? Очевидно, що ні. По-перше, працівник 

займається науковою діяльністю, яка дає науковий результат і 

користь для нашої держави. По-друге, його посада належить до 

переліку посад, перебування на яких дає йому право на наукову 

пенсію. По-третє, працюючи за сумісництвом, працівник несе те 

са ме, а то й більше нервово-емоційне, творче навантаження, ніж 

науковий працівник, який працює лише на одній роботі. 

По-четверте, що найважливіше, згідно з Законом України «Про 

збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» наукові, 

науково-педагогічні працівники, які працюють на посадах, що 

дають їм право на наукову пенсію, незалежно від того, чи це осно-

вна робота, чи робота за сумісництвом, сплачують підвищений 

збір на обов’язкове державне страхування. Крім того, за місцем 

основної роботи працівники можуть працювати неповний робо-

чий день, на половину ставки, а на роботі за сумісництвом, яка є 

науковою, більшу частину робочого часу, ніж за основною.

Тому, на нашу думку, для працівників, які працюють за суміс-

ництвом на посадах, що належать до переліку посад, що дають 

право на наукову пенсію, слід передбачити пенсійне забезпечен-

ня за Законом України «Про наукову і науково-технічну діяль-
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ність». Але при цьому слід мати на увазі, що це може призвести до 

того, що наукові працівники з метою отримання якомога більшої 

пенсії працюватимуть за кількома науковими науково-педа-

гогічними посадами. У свою чергу така ситуація аж ніяк не спри-

ятиме якісному виконанню ними трудових обов’язків за їхньою 

основною роботою, що призведе до поверховості наукових дослі-

джень та до «мильних» наукових результатів. Тому доцільно під-

тримати норму, яка викладена у законопроекті «Про внесення 

змін до закону України “Про наукову і науково-технічну діяль-

ність”» №2 243 від 19 березня 2008 р., що пройшов перше читання 

22 грудня 2009 р., та яка спрямована саме на уникнення вищеви-

кладених проблем. Згідно з вказаним законопроектом передбача-

ється доповнити ст. 24 нову ч. 6 такого змісту: «Для обчислення 

пенсії науковим працівникам, які працюють на умовах сумісни-

цтва на посадах науково-педагогічних працівників, та науково-

педагогічним працівникам, які працюють на умовах сумісництва 

на посадах наукових працівників, враховується заробітна плата 

наукового (науково-педагогічного) працівника як за основним 

місцем роботи, так і за сумісництвом на одній посаді за весь пері-

од наукового (науково-педагогічного) стажу, починаючи з 1 липня 

2000 р.».

Правда, вказана пропозиція потребує внесення змін до самого 

поняття наукового працівника та науково-педагогічного праців-

ника, поданого у ст. 1 Закону України «Про наукову і науково-

технічну діяльність», оскільки згідно з цими поняттями до науко-

вих чи науково-педагогічних працівників належать працівники, 

які займаються науковою чи науково-педагогічною діяльністю 

лише за основним місцем роботи. У зв’язку з викладеним абзац 9 

та відповідно абзац 10 ст. 1 вказаного Закону доцільно викласти у 

такій редакції: «Науковим працівником є вчений, який відповід-

но до трудового договору (контракту) професійно займається 

науковою, науково-технічною, науково-організаційною або 

науково-педагогічною діяльністю та має відповідну кваліфікацію 

незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання, 

підтверджену результатами атестації. 

Науково-педагогічним працівником є вчений, який на під-

ставі трудового договору (контракту) займається професійно 

педагогічною та науковою або науково-технічною діяльністю у 

вищих на вчальних закладах та закладах післядипломної освіти 

ІІІ–IV рівнів акредитації».

Ще одне дуже важливе спірне і неоднозначно вирішуване 

питання, що виникає на практиці, стосується кола тих осіб, яким 

може надаватися вказана допомога. Згідно з ч. 19 ст. 24 Закону під 

час виходу на пенсію з посади наукового (науково-педагогічного) 

працівника відповідно до цього Закону науковому (науково-

педагогічному) працівнику видається грошова допомога в розмірі 

шести місячних посадових окладів (ставок) з урахуванням надба-

вок і доплат за наявності стажу роботи на посадах, зазначених у 

Переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників 

під приємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів 

III–IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на при-

значення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на 

пенсію відповідно до цієї статті, затвердженому Кабінетом Міні-

стрів України, не менше: для чоловіків — 12,5 років; для жінок — 

10 років. 

Чи поширюється норма на отримання цієї допомоги на науко-

вих працівників, яким пенсію за віком призначено до набрання 

чинності Законом України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», якщо вони продовжували працювати на посадах, 

зазначених у переліку, робота на яких дає право на наукову пен-

сію, а після звільнення з роботи за власним бажанням їм проведе-

но перерахунок пенсії, тобто пенсія за віком перерахована на 

наукову у зв’язку із введенням в дію Закону України «Про наукову 

і науково-технічну діяльність»? На думку авторів консультації, ця 

грошова допомога видається науковому працівникові, якому було 

призначено пенсію до набрання чинності Законом України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність», але він продовжував пра-

цювати і звільняється за ст. 38 КЗпП України вперше на пенсію 

для подальшого перерахунку її розміру відповідно до ст. 24 вказа-

ного Закону. Що стосується працівників державних наукових 

установ, організацій, які вийшли на пенсію до набрання чинності 

Законом і були звільнені у зв’язку з виходом на пенсію, то їм ця 

грошова допомога не видається, бо згідно зі ст. 24 Закону на них 
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поширюється тільки право на призначення пенсії1. Дійсно, це 

бу ло так до внесення змін до Закону України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність». 

Згідно з ч. 15 ст. 24 Закону України «Про наукову і науково-

технічну діяльність» положення цієї статті поширюються також 

на пенсіонерів із числа наукових працівників, яким пенсію при-

значено до набрання чинності цим Законом. 

Отже, на осіб, які вийшли на пенсію до набрання чинності цим 

Законом і продовжували після виходу на пенсію за віком працю-

вати на науковій посаді, і на осіб, які вийшли на пенсію до 

набрання чинності Законом і були звільнені у зв’язку з виходом 

на пенсію, на підставі буквального тлумачення ч. 15 ст. 24 Закону 

повинна поширюватися норма про видачу грошової допомоги, 

оскільки в нормі не зазначено, що останні мають право лише на 

перерахунок пенсії.

А як бути в тих випадках, коли науковий працівник вже після 

введення в дію Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» вийшов на пенсію за іншими законами, звільнився 

або не звільнився з посади наукового працівника, а згодом вирі-

шив перейти на наукову пенсію? На нашу думку, для уникнення 

неоднозначного тлумачення під час правозастосування ч. 19 ст. 24 

про умови та порядок надання грошової допомоги у ст. 24 Закону 

України «Про наукову і науково-технічну діяльність» норму про 

надання грошової допомоги слід конкретизувати, передбачивши, 

що право на грошову допомогу мають всі працівники, які вихо-

дять чи переходять на наукову пенсію вперше. Під час здійснення 

перерахунку наукової пенсії грошова допомога не видається.

Одним із питань, що постає у практичних працівників, осо-

бливо працівників відділ кадрів, є питання, чи можна взяти на 

посаду за контрактом наукового (науково-педагогічного) пра-

цівника, який оформляє наукову пенсію, на наступний день 

після його звільнення з наукової установи, організації або 

навчального закладу? Тобто йдеться про момент, з якого можна 

прийняти знову на роботу наукового працівника, який оформ-

ляє пенсію піс ля звільнення з наукової чи науково-педагогічної 

1 Допомога при виході на пенсію // Урядовий кур’єр. — 2000. — № 75. — 22 квітня.

посади. Відповідно до ч. 17 ст. 24 Закону України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність» пенсія науковим (науково-

педагогічним) працівникам відповідно до Закону призначається 

з дня звернення за призначенням пенсії та за умов звільнення з 

посади наукового (науково-педагогічного) працівника, окрім 

осіб, які працюють за строковим трудовим договором (контр-

актом), що укладений після досягнення пенсійного віку. На під-

ставі аналізу цієї статті науковий працівник під час досягнення 

пенсійного віку може: звільнитися з роботи і не працювати та 

подавати документи до відповідного управління пенсійного 

фонду як непрацююча особа, може укласти строковий трудовий 

договір (контракт) після призначення пенсії, а може після 

до сягнення пенсійного віку звільнитися і вже на наступний день 

укласти строковий трудовий до говір (контракт), а потім вже, 

працюючи за цим договором (контрактом), подавати документи 

до Пенсійного фонду.

Важливим питанням, правове регулювання якого викликає 

неоднозначне тлумачення на практиці, є призначення пенсій 

науковим працівникам по інвалідності. Згідно зі ст. 24 Закону 

пенсія по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професій-

ного захворювання, а також унаслідок каліцтва чи захворювання 

у зв’язку з Чорнобильською катастрофою науковому (науково-

педагогічному) працівнику призначається в таких розмірах: 

— інвалідам I групи — 80 % заробітної плати наукового 

(науково-педагогічного) працівника; 

— інвалідам II групи — 60 % заробітної плати наукового 

(науково-педагогічного) працівника; 

— інвалідам III групи — 40 % заробітної плати наукового 

(науково-педагогічного) працівника. 

Отже, пенсія по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи 

професійного захворювання, а також унаслідок каліцтва чи захво-

рювання у зв’язку з Чорнобильською катастрофою не залежить 

від наявності страхового чи трудового, зокрема і наукового, стажу 

працівника та від віку. Для призначення пенсії необхідно встано-

вити інвалідність, причиною якої має бути трудове каліцтво чи 

професійне захворювання, або каліцтво чи захворювання у зв’язку 

з Чорнобильською катастрофою.
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Науковим (науково-педагогічним) працівникам, які визнані 

інвалідами I, II і III груп, призначається пенсія по інвалідності в 

роз мірі пенсії наукового (науково-педагогічного) працівника 

не залежно від віку за наявності стажу наукової роботи, передбаче-

ного ч. 2 цієї статті, та страхового стажу, передбаченого ст. 32 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування», а особам із числа інвалідів з дитинства — незалеж-

но від часу встановлення інвалідності. 

З цієї частини норми, по-перше, не ясно, про яких наукових 

працівників інвалідів йдеться? Про тих, інвалідність яких настала 

внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання або 

каліцтва чи захворювання у зв’язку з Чорнобильською катастро-

фою? Чи про наукових працівників, які стали інвалідами внаслідок 

загального захворювання, зокрема інвалідів з дитинства? Чи про 

всіх без винятку наукових працівників — інвалідів? По-друге, не 

зрозуміло, до якого виду наукової пенсії прирівнюється розмір 

пенсії по інвалідності. Очевидно, до наукової пенсії за віком, але 

такого уточнення в нормі немає. По-третє, інвалідність за загаль-

ним захворюванням на підставі змісту норми також повинна бути 

встановлена саме під час перебування на посаді наукового, науково-

педагогічного працівника. Якщо ж особу визнано інвалідом до 

того, як вона стала науковим працівником, то на підставі букваль-

ного тлумачення норми такий працівник права на наукову пенсію 

по інвалідності не має. Виняток із цього правила встановлено лише 

для осіб із числа інвалідів з дитинства, які мають право на наукову 

пенсію по інвалідності незалежно від часу встановлення інвалід-

ності. Відразу виникає питання, чи справедливо це? Однозначно, 

що ні. Виходить, наприклад, що науковий працівник, який внаслі-

док загального захворювання став інвалідом за 5 років до пенсійно-

го віку, працюючи на посаді наукового працівника, має право на 

наукову пенсію за віком за наявності відповідного наукового стажу, 

а науковий працівник, який став інвалідом внаслідок загального 

захворювання до прийняття на роботу на посаду наукового праців-

ника і 15 (для жінок) або 20 (для чоловіків) років пропрацював, 

будучи інвалідом, науковим працівником, права на наукову пенсію 

до настання пенсійного віку не має. Ця норма є, вочевидь, дискри-

мінаційною щодо певної категорії науковців-інвалідів. Тому доціль-

но викласти її у такій редакції: «Науковим (науково-педагогічним) 

працівникам, які є інвалідами I, II, III груп, незалежно від часу та 

причини настання інвалідності, призначається пенсія по інвалід-

ності в розмірі пенсії за віком наукового (науково-педагогічного) 

працівника незалежно від віку та за наявності стажу згідно з части-

ною другою цієї статті».

Недосконалим залишається і правове регулювання пенсійного 

забезпечення осіб, які втратили годувальника — наукового пра-

цівника. Пенсія в разі втрати годувальника призначається непра-

цездатним членам сім’ї померлого наукового (науково-педа-

гогічного) працівника (годувальника), які були на його утриманні 

(при цьому дітям пенсія призначається незалежно від того, чи 

були вони на утриманні годувальника), у розмірі: 80 % пенсії 

наукового (науково-педагогічного) працівника — на трьох і біль-

ше непрацездатних членів сім’ї; 60 % — на двох непрацездатних 

членів сім’ї; 40 % — на одного непрацездатного члена сім’ї. 

До непрацездатних членів сім’ї померлого наукового (науково-

педагогічного) працівника належать особи, зазначені у ст. 36 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування». Якщо зробити порівняльний аналіз ст. 24 цього 

Закону із ст. 37 Закону України «Про загальнообов’язкове держав-

не пенсійне страхування», то доходимо висновку, що розмір пен-

сії для непрацездатних членів сім’ї у відсотковому визначенні 

щодо пенсії померлого годувальника є нижчим порівняно із 

загальним Законом. Так, відповідно до ст. 37 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсія у 

зв’язку із втратою годувальника призначається в розмірі: на одно-

го непрацездатного члена сім’ї — 50 % пенсії за віком померлого 

годувальника; на двох та більше непрацездатних членів сім’ї — 

100 % пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється 

між ними рівними частками. Нам можуть заперечити, що наукові 

працівники отримують пенсію у розмірі 80 % заробітної плати, а 

ті, які вийшли на пенсію до 1 жовтня 2011 р. — до 90 % заробітної 

плати. Але ж не слід забувати про те, що оплата праці наукових 

(науково-педагогічних) працівників залишається дуже низькою і 

досить часто 30–40 % заробітної плати, яка береться для обчис-

лення пенсії за загальним законом, складає більшу пенсію, ніж 
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пенсія наукового працівника у розмірі 80 % чи навіть 90 % заро-

бітної плати. Крім того, на що вже неодноразово зверталася увага 

в юридичній літературі та дисертаційних дослідженнях з питань 

пенсійного забезпечення1, справедливо обчислювати пенсію у 

разі втрати годувальника у відсотковому відношенні не до пенсії, 

а до заробітної плати померлого годувальника, зокрема і науково-

го чи науково-педагогічного працівника, враховуючи при цьому 

прожитковий мінімум, передбачений законом для певних катего-

рій громадян.

Однією з новел, що знижують рівень пенсійного забезпечення 

наукових працівників пенсіонерів у період їхньої роботи на нау-

кових посадах, є нова редакція ч. 28 ст. 24 Закону України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність», згідно з якою пенсія, при-

значена відповідно до ст. 24 Закону, в період роботи на посадах, 

які дають право на призначення пенсії в порядку та на умовах, 

передбачених Законом України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», законами України «Про державну службу», «Про про-

куратуру», «Про статус народного депутата України», виплачуєть-

ся в розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а після 

звільнення з таких посад — у розмірі, обчисленому відповідно до 

Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». 

Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підви-

щень, 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 прожиткових мініму-

мів, установлених для осіб, які втратили працездатність. 

Ця норма вимагає певного роз’яснення та тлумачення. Згідно 

з цією нормою ті наукові працівники, що виходять на пенсію 

після 1 жовтня 2011 р., тобто після введення в дію Закону України 

«Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування 

пенсійної системи», яким вносяться зміни до ч. 28 ст. 24 Закону 

України «Про наукову і науково-технічну діяльність» і укладають 

1 Дробот Ж. М. Правове регулювання пенсійного страхування у разі втрати годувальника : 
дис. ... канд. юрид. наук. — Одеса, 2010. — С. 190.

контракт про роботу на посаді наукового (науково-педагогічного) 

працівника, чи обрані народними депутатами, чи прийняті на 

роботу державними службовцями або на посади, передбачені 

Законом України «Про прокуратуру», права на наукову пенсію в 

період роботи не матимуть. Пенсія їм призначатиметься відповід-

но до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пен-

сійне страхування» і лише після звільнення з цих посад їм призна-

чатиметься наукова пенсія. Проте наукові працівники можуть 

працювати на всіх інших посадах, крім тих, що зазначені у ч. 28 

ст. 24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 

(наприклад, вчителем), і отримувати наукову пенсію. Крім того, 

ця норма не розповсюджується на тих наукових працівників, які 

вийшли на наукову пенсію до 1 жовтня 2011 р. і уклали контракт 

про наукову, науково-педагогічну роботу на відповідних посадах, 

на працівників, які до 1 жовтня 2011 р. оформили наукову пенсію 

і влаштувалися на роботу на посади, передбачені законами України 

«Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про статус народ-

ного депутата України». Ця норма не буде поширюватися на тих 

наукових (науково-педагогічних) працівників, які після 1 жовтня 

2011 р., не звільняючись з роботи, продовжили термін дії контр-

акту на новий строк. Оскільки відповідно до п. 2 прикінцевих та 

перехідних положень Закону України «Про заходи щодо законо-

давчого забезпечення реформування пенсійної системи» порядок 

виплати пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) 

працюючим пенсіонерам, встановлений цим Законом, не поши-

рюється на пенсіонерів, яким призначено пенсію (щомісячне 

довічне грошове утримання) та які влаштувалися на роботу до 

набрання чинності цим Законом. 

Згідно з ч. 28 ст. 24 Закону максимальний розмір наукової пен-

сії не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів, встановле-

них для осіб, які втратили працездатність. Проте слід мати на 

увазі, що відповідно до п. 2 прикінцевих та перехідних положень 

Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення 

реформування пенсійної системи» ця норма щодо обмеження 

пенсії максимальним розміром не поширюється на пенсіонерів, 

яким пенсію призначено до набрання чинності цим Законом, 

тобто до 1 жовтня 2011 р. 
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Пенсіонерам, яким пенсію (щомісячне довічне грошове утри-

мання) призначено до набрання чинності цим Законом і в яких 

розмір пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) (з 

урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової 

грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, 

індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодав-

ством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які 

мають особливі заслуги перед Батьківщиною) перевищує макси-

мальний розмір пенсії (щомісячного довічного грошового утри-

мання), встановлений цим Законом, виплата пенсії (щомісячного 

довічного грошового утримання) (з урахуванням надбавок, підви-

щень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за 

особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до 

пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок 

ок ремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною) здійснюється без індексації, без застосування 

положень частин 2 та 3 ст. 42 Закону України «Про за гально-

обов’язкове державне пенсійне страхування» та проведення інших 

перерахунків, передбачених законодавством, до того часу, коли 

розмір пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) (з 

урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової 

грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, 

індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодав-

ством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які 

мають особливі заслуги перед Батьківщиною) відповідатиме мак-

симальному розміру пенсії (щомісячного довічного грошового 

утримання), встановленому цим Законом. 

Якщо внаслідок прийняття цього Закону розмір пенсії змен-

шується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі. 

Слід також наголосити, що в Законі України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність» є потреба вирішити інші питання, 

які, на відміну від загального Закону, не знайшли свого правового 

врегулювання, зокрема: щодо пенсійного забезпечення батьків, 

чоловіка чи дружини померлого, якщо вони не були на його утри-

манні, але втратили після його смерті джерело засобів до існуван-

ня; про розмір пенсій у зв’язку із втратою годувальника дітям-

сиротам, визначити період, на який призначається пенсія у зв’яз-

ку із втратою годувальника, умови зміни розміру пенсії, порядок 

виділення частки пенсії, або зробити відсильну норму, згідно з 

якою ці та інші не вирішені у спеціальному Законі питання регу-

люються загальним Законом.

На підставі викладеного практика застосування законодавства 

про пенсійне забезпечення наукових кадрів свідчить як про 

потребу у виданні роз’яснень щодо застосування цього законодав-

ства, так і про необхідність удосконалення самого законодавства, 

зокрема Закону України «Про наукову і науково-технічну діяль-

ність».

6.2. Особливості пенсійного забезпечення 
державних службовців

Соціально-економічні перетворення, що відбуваються в 

Україні, торкаються усіх сфер життєдіяльності людини, і пенсійне 

забезпечення громадян не є винятком. В Україні триває пенсійна 

реформа, значним кроком до удосконалення пенсійного забез-

печення громадян було прийняття парламентом Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»1 від 

9 липня 2003 р. № 1058. Цей Закон визначив нові пріоритети пен-

сійної системи України на основі страхових механізмів функціо-

нування пенсійного забезпечення.

Не менш важливою тенденцією пенсійного законодавства, яку 

можна спостерігати протягом останніх десятиліть, є диференціа-

ція видів пенсійних виплат. Основою такої диференціації є суб’єкт 

пенсіонування. Таким чином, в Україні була прийнята низка 

законів, що регулювала також і матеріально-забезпечувальні та 

соціальні відносини спеціальних суб’єктів. Окремо слід наголо-

сити на тому, що пенсійне законодавство України і раніше регу-

лювало спеціальні види пенсійного забезпечення, але в основі 

такої диференціації були особливі умови праці та особливий 

характер праці (йдеться про важкі та шкідливі умови праці, робо-

ти у районах Крайньої півночі, а також невелику категорію про-

фесій і посад, для яких також передбачалося спеціальне пенсійне 

1 Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 
2003 р. № 1058 // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 49–51. — Ст. 376 (зі 
змінами). 
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забезпечення, — передусім це наукові та науково-педагогічні пра-

цівники). Нині диференціація пенсійного забезпечення відбува-

ється, як правило, на основі професійної належності або ж обі-

йманої посади. Яскравим прикладом таких спеціальних суб’єктів 

є: державні службовці, посадові особи органів місцевого самовря-

дування, судді, прокурори, слідчі, працівники органів внутрішніх 

справ, військовослужбовці, народні депутати України, працівни-

ки Служби безпеки України тощо. 

Одним із перших законів, що виокремив пенсійне забезпечен-

ня певної категорії осіб, а саме державних службовців, із загальної 

пенсійної системи в окремий спеціальний вид пенсійного забез-

печення, був Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 

1993 р. № 37231. Основною метою цього Закону було і залишаєть-

ся надати більш високий рівень матеріального забезпечення дер-

жавним службовцям загалом та пенсійного забезпечення зокрема. 

На жаль, для того щоб досягти поставленої мети, законодавець 

закріпив у Законі України «Про державну службу» низку дискри-

мінаційних положень щодо осіб, які отримують пенсію за загаль-

ним пенсійним законом. Як наслідок, у правовому регулюванні 

пенсійного забезпечення державних службовців виникає ряд тео-

ретичних та практичних проблем, що потребують детального 

дослідження. Крім цього, враховуючи той факт, що до розділу 7 

Закону України «Про державну службу», що регулює матеріально-

забезпечувальні відносини, регулярно вносилися зміни, очевид-

ним є той факт, що пенсійне забезпечення державних службовців 

потребує свого докорінного реформування на основі гармонізації 

загального та спеціального пенсійного забезпечення з викорис-

танням досвіду країн — членів Європейського Союзу, а також 

країн із розвиненими ринковою економікою та демократичними 

інституціями, а не окремих змін, що продиктовані здебільшого 

політичною кон’юнктурою.

Історичний розвиток матеріального забезпечення державних 

службовців загалом та пенсійного зокрема налічує кількастолітню 

історію. Загалом історично-правовий розвиток законодавства про 

матеріальне забезпечення державних службовців можна поділити 

1 Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. № 3723 // Відомості Верховної 
Ради України. — 1993. — № 52. — Ст. 490 (зі змінами).

на шість періодів, серед яких: І — князівський; ІІ — московський; 

ІІІ — імперський; ІV — період Української революції (доба 

Ук раїнської Центральної Ради; доба Гетьманату Павла 

Скоропадського; доба Директорії Української Народної Рес пуб-

ліки); V — радянський період (довоєнний час; післявоєнний час); 

VІ — новітній (з часу проголошення незалежності України)1.

Кожному із зазначених періодів притаманна низка ознак та 

особливостей, що характеризують його через призму аналізу того-

часного законодавства, державного устрою, економіко-політичної 

ситуації. 

Окремо слід наголосити, що такий вид соціального забезпе-

чення, як пенсія, вперше застосовується саме до державних служ-

бовців 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 служ-

бовцям у Російській імперії, до складу якої належала частина 

земель сучасної України, почалася з 21 травня 1803 р. Також ціка-

вим 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 зна-

йшло відображення у тогочасному законодавстві. Нині ніхто не 

має сумнівів, що пенсійне забезпечення державних службовців є 

обов’язком держави і правом державного службовця. 

Враховуючи той факт, що необхідність реформування пенсій-

ного законодавства загалом та пенсійного забезпечення держав-

них службовців зокрема є очевидною, залишається низка теоре-

тичних проблем, що потребують ґрунтовного аналізу. 

Одним із таких проблемних питань є визначення пенсійного 

забезпечення державного службовця у цілому та певних видів (за 

віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника) окремо, 

а також співвідношення загального та спеціального пенсійного 

законодавства. 

1 Шумило М. М. Правове регулювання пенсійного забезпечення державних службовців : 
монографія / М. М. Шумило. — К. : Ніка-Центр, 2010. — С. 256. 
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Правове регулювання пенсійного забезпечення — це здійсню-

ваний за допомогою юридичних засобів у поєднанні імператив-

ного та диспозитивного методів процес врегулювання суспільних 

відносин щодо реалізації особою права на пенсію. Тому для все-

бічного та ґрунтовного дослідження правового регулювання пен-

сійного забезпечення державних службовців особливо важливою 

є правильна дефініція пенсії. Пенсію державних службовців 

необхідно розглядати як невід’ємний елемент, структурну части-

ну пенсійного забезпечення у цілому. Слід пам’ятати, що пенсія 

державного службовця є одним із різновидів пенсій, які визначені 

чинним законодавством (пенсія науково-педагогічних працівни-

ків, суддів, прокурорів тощо), але цьому виду пенсії притаманні 

певні особливості. Тому під час визначення поняття пенсії необ-

хідно залучати загальнотеоретичні дефініції, які напрацьовані 

наукою права соціального забезпечення із зазначенням особли-

вих, специфічних ознак і тим самим виділенням цієї пенсії із її 

загального значення в окремий, самодостатній вид.

Пенсія — це складне, багатогранне соціально-правове поняття. 

Етимологія терміна пенсія має латинське коріння: pension — пла-

тіж, виплата. Залежно від країни, політичного режиму, економічної 

кон’юнктури термін пенсія мав різні ознаки та особливості.

Згідно з Законом України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування»1 пенсійні виплати — це грошові виплати в 

системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхуван-

ня, що здійснюються у вигляді пенсії, довічної пенсії або одно-

разової виплати. Таке визначення є досить суперечливим. 

По-перше, Закон закріпив положення про те, що пенсія — це різ-

новид пенсійної виплати, що є помилкою, оскільки пенсія і є 

пенсійною виплатою, а не її різновидом. На нашу думку, пенсія і 

пенсійні виплати — це терміни-синоніми. Тому визначати пенсію 

і пенсійні виплати двома різними поняттями є тавтологією. 

По-друге, у системі загальнообов’язкового державного пенсійно-

го страхування матеріальне забезпечення здійснюється виключно 

у формі пенсії. По-третє, Закон не розкриває змісту наведених у 

дефініції таких видів пенсії, як «пенсії та довічної пенсії або одно-

1 Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 49–51. — Ст. 376 (зі змінами).

разової виплати». Такий підхід до законодавчої термінології вно-

сить у правове регулювання двозначність та різночитання.

Р. П. Луцький у своєму дисертаційному дослідженні дав власне 

визначення пенсії державного службовця, під яким розуміє еле-

мент професійного соціального захисту та пенсійної виплати над-

бавки, що її державний службовець-пенсіонер отримує додатково 

до забезпечення за загальнообов’язковою державною системою 

пенсійного страхування1. 

З таким визначення важко погодитися. По-перше, говорити 

про існування професійного соціального захисту і пенсійного 

забезпечення державних службовців як його елемента некоректно 

і завчасно. Це пов’язано з тим, що пенсійне забезпечення держав-

них службовців є частиною пенсійної системи України й основні 

принципи функціонування спеціального та загального пенсійно-

го забезпечення є спільними. Досить скептично можна оцінити 

пропозицію про існування чи запровадження професійного соці-

ального захисту, оскільки нині державні службовці — це не про-

фесія, а посада. Крім того, якщо дотримуватися такої логіки, то 

можливе існування соціального захисту ветеринарів, вчителів, 

психологів тощо, що є ірраціональним. По-друге, не можна пого-

дитися із думкою про те, що пенсія державного службовця є 

додатковою пенсійною виплатою-надбавкою. Це зумовлено тим, 

що пенсійна система України не передбачає основної та додатко-

вої частин пенсії, як це, для прикладу, існує у пенсійній системі 

Росії. Пенсія державного службовця в Україні цілісна, хоча випла-

та пенсії, якщо її розмір перевищує розмір у солідарній системі, 

може здійснюватися з державного бюджету, тобто із двох джерел. 

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 мате-

рію, форму. Змістова частина пенсії полягає у її винятковому зна-

ченні для суспільства у цілому та кожної особи зокрема. Зміст 

пенсії має соціальний характер. Пенсіонери — це члени суспіль-

1 Луцький Р. П. Соціальний захист державних службовців в Україні : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» / 
Р. П. Луцький. — Л., 2010. — С. 3, 8, 12. 
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ства, а для нормального функціонування усього суспільства необ-

хідно, щоб усі його члени могли вільно розвиватися та реалізову-

вати свої права та свободи, задовольняти свої фізичні та духовні 

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.

Пенсія — це фікція, за допомогою якої у юридичній науці 

ви значають кошти, матеріальне забезпечення, що виплачується 

пенсіонеру щомісяця. Але грошима можуть бути не тільки пенсії, 

ними є: кредити, депозити, дивіденди, заробітна плата, грошова 

допомога, соціальні виплати, доплати, грошові премії тощо. Усі ці 

терміни означають гроші, але усі вони мають різний зміст, різний 

характер. Вони не є тотожними і мають різне правове регулюван-

ня, тому характеризувати пенсію просто грошима — це значить 

відображати тільки матеріальну, зовнішнью, загальновідому озна-

ку пенсії, хоча про це також слід говорити. Але необхідно 

па м’ятати, що ця ознака характеризує форму пенсії, а не її зміст. 

Поняття пенсії є набагато глибшим, воно складається із трьох 

взаємопов’язаних елементів: матеріальний (форма — гроші), 

процедурно-правовий, сутнісний (метафізичний). Про матері-

альний елемент вже йшлося вище, процедурно-правовий — це 

правовідносини, які активізують навколо матеріальних відносин 

правовий рух, діяльність, тобто їхнє виникнення, зміну та при-

пинення. Сутнісний (метафізичний) елемент — це найбільш важ-

ливий, основоположний елемент, що виокремлює пенсію із 

інших видів грошових виплат і наділяє його соціальним характе-

ром.

Основним із принципів пенсійного забезпечення є створення 

умов для продовження звичного розвитку, задоволення особою 

своїх потреб після втрати нею працездатності. Саме втрата працез-

датності і стала причиною виникнення пенсії, бо без працездатнос-

ті особа не може забезпечувати себе своєю працею самостійно. 

Працездатність — це передусім можливість особи обирати свою 

життєву діяльність, її характер (трудовий, нетрудовий). Непра це-

здатні особи у такому виборі обмежені повністю або частково. 

Непрацездатні особи у більшості випадків не можуть самі себе 

забезпечити повною мірою, без сторонньої (сімейної, державної) 

матеріальної підтримки. Інакше кажучи, «доля працездатних у 

руках самих працездатних, доля ж непрацездатних, повністю або 

частково, у руках інших осіб». Непрацездатна особа, як правило, на 

відміну від працездатних осіб, втрачає вплив на свою пенсію, тобто 

обмежена у можливості впливати на її розмір. Дух пенсії полягає у 

створенні належних умов та захисті непрацездатних осіб, а гроші — 

це засіб, за допомогою якого такі умови можна створити. Наведені 

елементи перебувають у тісному взаємозв’язку і доповнюють один 

одного. Відсутність одного елемента не може характеризувати пен-

сію всебічно.

Визначення пенсії державного службовця викристалізовується 

із загального розуміння поняття пенсії, але із зазначенням спеці-

ального суб’єкта пенсійних правовідносин. 

Отже, пенсія державного службовця — це гарантоване держа-

вою матеріальне, регулярне (у розрахунку один раз на місяць) 

забезпечення колишніх державних службовців у порядку та випад-

ках, визначених чинним законодавством, у разі повної або част-

кової втрати ними працездатності.

Перш ніж дати визначення пенсії державного службовця за 

віком, необхідно окреслити особливості цього виду пенсії та 

окреслити проблемні аспекти правового регулювання.

Базовою ознакою цього виду пенсії є пенсійний вік. Саме 

завдяки пенсійному віку ця пенсія виділяється в окремий вид. 

Згідно з чинним законодавством пенсійний вік (граничний вік 

перебування на державній службі) для чоловіків складає 62 роки, 

для жінок відповідно до ст. 26 Закону України «Про загаль-

нообов’язкове державне пенсійне страхування» у майбутньому 

складе 60 років, що передбачено Законом України «Про заходи 

щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної 

системи»1. Кожен різновид пенсійного забезпечення — це сукуп-

ність правових елементів складних пенсійних правовідносин.

Одним із важливих елементів правового регулювання пенсій-

ного забезпечення державних службовців є суб’єкт. Проблема 

суб’єкта правовідносин завжди була і залишається актуальною та 

1 Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної 
системи» від 8 липня 2011 р. № 3668 // Офіційний вісник України. — 2011. — № 71. 
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потребує постійного моніторингу та дослідження, адже суб’єкт — 

це одна із невід’ємних складових правовідносин. Останні у свою 

чергу перебувають у постійній динаміці, змінюються, розвива-

ються та удосконалюються. З цим і пов’язані зміни суб’єкта або 

надання йому певних особливостей, які закріплені у Законі 

України «Про державну службу». Особливість суб’єкта в цьому 

до слідженні полягає ще й у тому, що в основу диференціації 

цього виду пенсії покладено суб’єкта пенсіонування, а не інші 

обставини.

Суб’єктів пенсійного забезпечення за віком можна поділити на 

три групи. Перша група — це безпосередньо державний службо-

вець. Друга група — органи державної влади, які здійснюють про-

цедурні дії із реалізації права на пенсію. Третя група — це органи 

державної влади, які здійснюють процесуальні дії щодо захисту 

права державного службовця на пенсію. 

До першої групи суб’єктів належать державні службовці, які 

мають право на одержання пенсії, а саме: чоловіки, які досягли 

62 років, та жінки, які досягли пенсійного віку, встановленого 

ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсій-

не страхування», за наявності страхового стажу, необхідного для 

призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаче-

ного абзацом 1 ч. 1 ст. 28 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування», зокрема стажу державної служ-

би не менш як 10 років, та які на час досягнення зазначеного віку 

працювали на посадах державних службовців, а також особи, які 

мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених 

до категорій посад державних службовців, незалежно від місця 

роботи на час досягнення зазначеного віку. Пенсія державним 

службовцям за віком призначається в розмірі 80 % суми їхньої 

заро бітної плати, з якої було сплачено єдиний внесок на загально-

обов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 р. — 

страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне стра-

хування, а особам, які на час звернення за призначенням пенсії 

не є державними службовцями, — у розмірі 80 % заробітної плати 

працюючого державного службовця відповідної посади та рангу 

за останнім місцем роботи на державній службі, з якої було спла-

чено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, а до 1 січня 2011 р. — страхові внески на загально-

обов’язкове державне пенсійне страхування. 

Право на пенсію за віком мають державні службовці — чолові-

ки 1955 року народження і старші після досягнення ними такого 

віку: 60 років — чоловіки, які народилися до 31 грудня 1952 р.; 

60 років 6 місяців — чоловіки, які народилися з 1 січня 1953 р. до 

31 грудня 1953 р.; 61 рік — чоловіки, які народилися з 1 січня 

1954 року до 31 грудня 1954 р.; 61 рік 6 місяців — чоловіки, які 

народилися з 1 січня 1955 р. до 31 грудня 1955 р. 

Пенсія державним службовцям у частині, що не перевищує 

розміру пенсії із солідарної системи, що призначається відповід-

но до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пен-

сійне страхування», виплачується за рахунок коштів Пенсійного 

фонду України. Частина пенсії, що перевищує цей розмір, випла-

чується за рахунок коштів Державного бюджету України. 

Пенсія, призначена відповідно до ст. 37 Закону України «Про 

державну службу», в період роботи на посадах, які дають право на 

призначення пенсії в порядку і на умовах, передбачених цим 

Законом, законами України «Про статус народного депутата 

України», «Про прокуратуру», «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне стра-

хування», а після звільнення з таких посад — у розмірі, обчислено-

му відповідно до Закону України «Про державну службу». 

Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, 

додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі 

заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, вста-

новлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим 

категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) 

не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів, установлених 

для осіб, які втратили працездатність. Достроково призначена пен-

сія з урахуванням підпункту «г» ч. 1 п. 1 ст. 26 Закону України «Про 

зайнятість населення», п. «в» ч. 2 ст. 12 Закону України «Про 

загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації 

Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого 

енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему» і ст. 21 

Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів 
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праці та інших громадян похилого віку в Україні» у період до досяг-

нення пенсійного віку, встановленого частинами 1 та 2 цієї статті, 

працюючим пенсіонерам не виплачується. 

Однак законодавець не визначає, яким законом керуватися 

державному службовцю, якщо той не має 10-річного стажу дер-

жавної служби. Тобто для того, щоб отримувати пенсію відповід-

но до Закону України «Про державну службу», недостатньо буди 

державним службовцем, а необхідно мати стаж державної служби 

не менш ніж 10 років. Державний же службовець, який не має 

стажу державної служби 10 років, формально-юридично є дер-

жавним службовцем, але не набуває права отримувати пенсію 

державного службовця. Проте у Законі закріплене визначення 

спеціального суб’єкта, тобто державного службовця, оскільки 

якщо особа не відповідає вимогам останнього, то пенсія виплачу-

ється на загальних засадах.

До другої групи суб’єктів слід віднести органи державної влади, 

які здійснюють процедурні дії із реалізації права на пенсію. 

Йдеться про органи, які виконують функції матеріального забез-

печення пенсіонерів, вони наділені визначеною законодавством 

спеціальною компетенцією щодо здійснення владних дій адмі-

ністративно-розпорядчого характеру. Тобто ці органи здійснюють 

позитивну діяльність, яка спрямована на встановлення суб’єк-

тивного права громадян. До кола діяльності органів матеріально-

го забезпечення пенсіонерів належить: прийом заяв про призна-

чення пенсії, підготовка документів для призначення пенсії, її 

безпосереднє призначення, оформлення та зберігання пенсійних 

справ, видання пенсійних посвідчень, забезпечення виплати пен-

сій, контроль за своєчасністю і правильністю виплати пенсій 

тощо. В Україні основними такими органами є Пенсійний фонд 

України і Міністерство праці та соціальної політики України, їхні 

представництва на місцях та інші державні органи у межах своєї 

компетенції. Крім цього, до таких органів в окремих випадках 

слід віднести і суд, який у порядку окремого провадження, тобто 

непозовного цивільного судочинства, відповідно до Цивільно-

процесуального кодексу України від 6 липня 2005 р. № 2747-IV1 

1 Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 35–36, 37. — Ст. 446.

розглядає цивільні справи про підтвердження наявності або від-

сутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав 

та інтересів особи, або створення умов здійснення нею особистих 

немайнових чи майнових прав, або підтвердження наявності чи 

відсутності неоспорюваних прав, приймає правовстановчі рішен-

ня про визнання фізичної особи безвісти відсутньою або оголо-

шує фізичну особу померлою. 

Якщо бути більш конкретним, то суд під час прийняття рішен-

ня не використовує норм матеріального пенсійного права, а, як 

правильно зазначає В. К. Субботенко, тільки враховує припис 

матеріальної норми, перевіряє можливість її здійснення конкрет-

ним суб’єктом і визначає тим самим доцільність встановлення 

цього факту1.

До третьої групи суб’єктів належать органи державної влади, 

які здійснюють процесуальні дії із захистом права на пенсію. Слід 

зазначити, що цей суб’єкт є факультативним і правовідносини за 

їхньої участі виникають тільки у тих випадках, коли законне 

право особи щодо призначення чи отримання нею пенсії поруше-

не іншими особами чи органами державної влади. Для того щоб 

відновити свої порушені права, особа повинна звернутися до пра-

воохоронних органів (міліції, прокуратури) або до суду. У цьому 

випадку такі відносини уже лежать у площині цивільно-про-

цесуального, або адміністративно-процесуального, або кримі-

нально-процесуального законодавства із застосуванням норм 

матеріального права під час здійснення, як правило, правоохо-

ронної діяльності.

Однією із юридично значущих умов, що безпосередньо стосу-

ються суб’єкта будь-якого пенсійного забезпечення, є спеціаль-

ний стаж. Питанню трудового стажу в юридичній літературі при-

ділялося багато уваги, базовою роботою у цьому напрямку є 

дослідження Л. Я. Ґінцбурга. У найбільш загальній формі трудо-

вий 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 

1 ХХV съезд КПСС и развитие науки трудового права и социального обеспечения. — М., 
1978. — С. 228–231.
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праці. Усе трудове життя особи складає її трудовий стаж1. Без-

заперечним є те, що трудовий стаж має юридичну природу. 

Відображення його у законодавстві дає йому змогу впливати на 

виникнення, зміну та припинення пенсійних відносин. Слід 

також звернути увагу на те, що трудовий стаж необхідно розгляда-

ти як складне, таке, що триває певний період, явище, до якого 

входить не тільки час безпосередньої роботи, але й інша діяль-

ність, яка законодавцем прирівняна до трудової і є її невід’ємною 

частиною. Йдеться про відрядження, відпустки, навчання, підви-

щення кваліфікації, догляд за дитиною, вимушений простій 

тощо. Хоча «чистих» трудових відносин «працівник — робоче міс-

це — виконання службових обов’язків — результат праці» тут не 

спостерігається, але для права соціального забезпечення осно-

вним залишається правовий зв’язок «працівник –роботодавець», 

і трудовий стаж розглядається як узагальнений результат трудової 

діяльності особи. Юридичний ефект трудової діяльності, якщо 

вона триває визначений період, полягає у виникненні того чи 

іншого суб’єктивного права або зміні його змісту, тобто правових 

наслідків. Із вищевикладеного видно, що основними ознаками 

трудового стажу є: 1) тривалість у часі; 2) наявність трудових пра-

вовідносин; 3) юридичні наслідки.

Г. В. Сулейманова класифікує трудовий страж 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, упро-

довж 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 

робіт2. 

1 Гинцбург Л. Я. Трудовой стаж рабочих и служащих / Леонид Яковлевич Гинцбург. — М. : 
Институт права им. А. Я. Вышинского ; Издательство академии наук СССР, 1958. — 
С. 3–4.

2 Сулейманова Г. В. Право социального обеспечения : учебник для вузов / Г. В. Сулейманова. — 
3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 
2009. — С. 79, 81, 85.

Безумовно, така класифікація є найбільш правильною і такою, 

що враховує сучасні реалії. Особливо слід звернути увагу на той 

факт, що за такої класифікації фактично відбулася переорієнтації 

радянського поняття «вислуга років», яке застосовувалося до всіх 

працівників, на поняття «спеціальний стаж», тобто такий, який 

враховується під час призначення спеціальної пенсії окремим 

категоріям громадян. 

Під час вивчення пенсійного забезпечення державних служ-

бовців спеціальний стаж займає важливу нішу у правовому регу-

люванні цих відносин. Законом України «Про державну службу» 

визначається, що на одержання пенсії державного службовця 

мають право особи, що мають страховий стаж, наявність якого 

дає право для призначення пенсії за віком у мінімальному роз-

мірі та який передбачений абзацом 1 ч. 1 ст. 28 Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», 

зокрема спеціальний стаж, тобто стаж державної служби не 

менш ніж 10 років, і що на час досягнення зазначеного віку пра-

цювали на посадах державних службовців, а також особи, які 

мають не менш ніж 20 років стажу роботи на посадах, віднесених 

до категорій посад державних службовців, незалежно від місця 

роботи на час досягнення зазначеного віку. Дискримінаційність 

цього положення очевидна. Під час закріплення 10-річного 

стажу як умови призначення пенсії державного службовця жод-

них наукових чи теоретичних обґрунтувань не було. Чому саме 

10 років, а не 5 років чи 20 років, як у випадку пенсійного забез-

печення суддів? Причому правове регулювання щодо загального 

та спеціального стажу існує під час призначення пенсій науково-

педагогічним працівникам, особам, які залучені на виробництві 

з особливо важкими умовами праці тощо, де обґрунтовується 

спеціальний стаж. Чому спеціальний стаж у 10 років однаковий 

і для чоловіків, і для жінок, адже пенсійний та граничний вік 

перебування на державній службі згідно з чинним законодав-

ством диференційований за статевою ознакою? Можливо, зако-

нодавець встановленням єдиного спеціального стажу державної 

служби у 10 років для обох статей продемонстрував перший крок 

до встановлення ґендерної рівності? На нашу думку, ні. Ідея 

встановлення спеціального стажу для державних службовців 
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зрозуміла. Таким чином законодавець вирішив залучати фахів-

ців на державну службу, гарантуючи їм при цьому спеціальний 

пільговий статус під час призначення пенсії, якщо вони пропра-

цюють на державній службі не менш ніж 10 років. Для того щоб 

уникнути відтоку висококваліфікованих фахівців після їхньої 

10-річної роботи на державній службі, законодавець встановлює 

обмежувальну норму. Якщо працівник звільниться з державної 

служби зі стажем 10 років, він не зможе отримувати пільгову 

пенсію після досягнення ним пенсійного віку. Для того щоб в 

особи виникли пенсійні правовідносини щодо призначення їй 

пенсії державного службовця, важливу роль відіграє така обста-

вина, як місце виходу на пенсію, тобто чи особа звільняється з 

посади державного службовця, чи з будь-якої іншої посади. 

Якщо з будь-якої іншої посади, то для того, щоб виникли пен-

сійні правовідносини з призначення пенсії державного служ-

бовця, необхідно мати стаж державної служби не менш ніж 

20 років. Ідеться про те, що згідно з Законом України «Про дер-

жавну службу» існує суттєве розмежування між державними 

службовцями. Вищенаведені положення Закону чітко регламен-

тують правовий статус державного службовця у сфері пенсійно-

го забезпечення, вказуючи, що для того, щоб отримувати спеці-

альну пенсію, окрім спеціального стажу, важливою умовою є 

також і місце звільнення з роботи. У цьому випадку місце звіль-

нення з роботи безпосередньо впливає на необхідний для спеці-

альної пенсії спеціальний стаж, про що вже йшлося вище. Такий 

підхід щодо цих двох умов стажу та місця звільнення з роботи і є 

нічим іншим, як негативною дискримінацією.

На нашу думку, така правова формула є архаїчною і неефектив-

ною, бо позбавлена гнучкості у вирішенні пенсійних питань. Для 

того щоб мінімізувати відтік фахівців із державної служби і фор-

мувати висококваліфіковані кадри, а не такі, що працюють тільки 

тому, що матимуть спеціальний правовий статус, необхідні доко-

рінні зміни у структурі самої державної служби, а також створен-

ня сприятливих умов для реалізації особою самої себе на держав-

ній службі, підняття рівня престижу державної служби, але це не 

є предметом дослідження права соціального забезпечення. За 

допомогою права соціального забезпечення можна удосконалити 

або ж покращити правовий статус пенсіонера — державного 

службовця шляхом використання правових механізмів, які сти-

мулюватимуть осіб працювати на державній службі без жорстких 

законодавчих обмежень. Тобто питання спеціального стажу дер-

жавного службовця має бути лібералізоване. Одним із таких спо-

собів може стати система підвищення пенсії разом із строком 

служби за формулою «більше працюєш — більше отримуєш», про 

що йтиметься нижче.

Таким чином, на нашу думку, пенсія державного службовця за 

віком — це щомісячне матеріальне (грошове) забезпечення дер-

жавних службовців, які відповідно до чинного законодавства 

досягли пенсійного або граничного віку і є правоздатними 

су б’єктами цього виду пенсійного забезпечення.

Другим видом пенсійного забезпечення державних службовців 

є пенсія по інвалідності. Пенсійне забезпечення державних служ-

бовців по інвалідності — це різновид пенсії по інвалідності зага-

лом. Тобто можна говорити про те, що загальний і спеціальний 

види пенсії по інвалідності перебувають у тісному взаємозв’язку, 

але з характерними пенсійному забезпеченню особливостями. 

Базовою та визначальною ознакою пенсії по інвалідності є такий 

медико-юридичний факт, як інвалідність. Пенсії по інваліднос-

ті — це спосіб матеріального забезпечення осіб, які за станом здо-

ров’я втратили працездатність повністю або частково. По дальше 

працевлаштування таких осіб ускладнюється або взагалі немож-

ливе, саме через ці обставини держава бере на себе обов’язок з 

їхнього забезпечення. Законом України від 21 березня 1991 р. 

№ 875 «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»1 

визначається, що інвалідом є особа зі стійким розладом функцій 

організму, зумовленим захворюванням, наслідком травм, або з 

уродженими дефектами, що призводить до обмеження життєді-

яльності, до необхідності у соціальній допомозі і захисті. 

Ін валідність як міра втрати здоров’я визначається шляхом екс-

пертного обстеження в органах медико-соціальної експертизи 

Міністерства охорони здоров’я України, які і призначають групу 

інвалідності.

1 Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 21. — Ст. 252.
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Г. В. Сулейманова1 визначає основні категорії життєдіяльності 

людини, тобто величину відхилення від норми діяльності люди-

ни, внаслідок погіршення стану здоров’я. 

Здатність до самообслуговування — здатність самостійно задо-

вольняти свої фізіологічні потреби, здійснювати щоденну побу-

тову діяльність і навики особистої гігієни.

Здатність до самостійного пересування — здатність самостійно 

пересуватися у просторі, долати перепони, зберігати рівновагу 

тіла під час побутової, громадської, професійної діяльності. 

Здатність до навчання — здатність до сприйняття і відтворення 

знань (загальноосвітніх, професійних тощо), оволодіння навика-

ми і вміннями (соціальними, культурними, побутовими тощо).

Здатність до трудової діяльності — здатність здійснювати 

діяльність відповідно до вимог щодо змісту, обсягу й умов вико-

нання роботи.

Здатність до орієнтації — здатність орієнтуватися в часі та про-

сторі.

Здатність до спілкування — здатність до встановлення контак-

тів між людьми шляхом сприйняття, опрацювання та передачі 

інформації.

Здатність контролювати свою поведінку — здатність до усві-

домлення себе і адекватної поведінки з урахуванням соціально-

правових норм.

Наведена характеристика життєдіяльності, яку особа-інвалід 

може частково або повністю втратити, дає змогу більш глибоко 

зрозуміти сутність інвалідності не тільки як медичного, але і 

соціально-правового явища.

Інвалідність — це передусім медичний факт, а оформлення 

його відповідно до чинного законодавства трансформує його у 

юридичний факт, а той вже у свою чергу має правові наслідки. Без 

такого оформлення факт інвалідності залишається лише медич-

ним фактом, який не має юридичних наслідків.

Пенсії по інвалідності можна класифікувати за трьома осно-

вними критеріями: залежно від групи інвалідності, причини втра-

1 Сулейманова Г. В. Право социального обеспечения : учебник для вузов / Г. В. Сулейманова. — 
3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 
2009. — С. 58–60.

ти працездатності та суб’єктів пенсійного забезпечення по інва-

лідності.

Перший критерій є однаковим для всіх осіб, які мають право 

на пенсію по інвалідності, оскільки незалежно від суб’єкта та 

причини втрати працездатності він поділяється на три основні 

групи. Порядок та умови призначення інвалідності регулюється 

Інструкцією про встановлення груп інвалідності, затвердженою 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 7 квітня 

2004 р. № 183 «Про затвердження Інструкції про встановлення 

груп інвалідності»1. Групи інвалідності поділяються залежно від 

ступеня втрати особою працездатності та можливості продовжу-

вати трудову діяльність.

Для правового аналізу пенсійного забезпечення по інвалідності 

у праві соціального забезпечення його розподіляють на дві основні 

категорії за такою ознакою, як причина інвалідності (втрата пра-

цездатності), що і є другим критерієм класифікації. Інакше кажучи, 

причиною інвалідності може бути загальне захворювання або про-

фесійне захворювання, тобто таке, що спричинене виконанням 

службових обов’язків. Така класифікація закріплена у Законі 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхуван-

ня», згідно з яким пенсія по інвалідності призначається у разі 

настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату 

працездатності внаслідок загального захворювання (зокрема, калі-

цтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства) за наяв-

ності страхового стажу. Пенсія ж по інвалідності від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання признача-

ється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове дер-

жавне соціальне страхування від нещасного випадку на виробни-

цтві та професійного захворювання, які спричинили втрату пра-

цездатності» від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV2. З вищенаведеного 

видно, що ці два різновиди пенсійного забезпечення по інваліднос-

ті мають також різне правове регулювання та фінансові джерела 

виплати такого виду пенсії.

Третім критерієм класифікації пенсійного забезпечення не 

тільки по інвалідності, а й пенсійного забезпечення в цілому є 

1 Офіційний вісник України. — 2004. — № 17. — Ст. 1235.
2 Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 46–47. — Ст. 403.
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розмежування його за суб’єктами. Йдеться про те, що в Україні 

існує більше 20 законів, що регулюють пенсійне забезпечення 

різних суб’єктів. Тому абсолютно природною є класифікація пен-

сійного забезпечення залежно від суб’єктів. Для прикладу, такими 

спеціальними суб’єктами є: особи, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, військовослужбовці та працівники 

органів внутрішніх справ, науково-педагогічні працівники, дер-

жавні службовці тощо.

Особливістю пенсійного забезпечення державних службовців 

по інвалідності є те, що Закон України «Про державну службу» 

закріпив, що пенсія по інвалідності у розмірах, передбачених ч. 1 

ст. 37, призначається за наявності страхового стажу, встановленого 

для призначення пенсії по інвалідності відповідно до Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхуван-

ня», особам, визнаним інвалідами I або II групи у період перебу-

вання на державній службі, які мають стаж державної служби не 

менш ніж 10 років, а також особам з числа інвалідів I або II групи 

незалежно від часу встановлення їм інвалідності, які мають не 

менш ніж 10 років стажу державної служби на посадах, віднесених 

до категорій посад державних службовців, якщо безпосередньо 

перед зверненням за призначенням такої пенсії вони працювали на 

зазначених посадах. Пенсія по інвалідності відповідно до цього 

Закону призначається незалежно від причини інвалідності за умови 

припинення державної служби. Якщо зазначені особи повертають-

ся на державну службу, виплата пенсії по інвалідності припиняєть-

ся на період до звільнення з роботи або досягнення ними гранич-

ного віку перебування на державній службі. У разі зміни групи 

інвалідності або відновлення працездатності виплата пенсії по 

інвалідності, призначеної відповідно до Закону України «Про дер-

жавну службу», здійснюється у порядку, визначеному ст. 35 Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхуван-

ня». Якщо інваліду I або II групи було встановлено III групу інва-

лідності, то в разі наступного визнання його інвалідом I або II групи 

право на отримання раніше призначеної пенсії на умовах, перед-

бачених Законом України «Про державну службу», поновлюється з 

дня встановлення I або II групи інвалідності за умови, якщо після 

припинення виплати пенсії минуло не більш ніж п’ять років. 

У такому самому порядку визначається право на отримання пенсії 

по інвалідності на умовах, передбачених цим Законом, особам, 

яким така пенсія не була призначена у зв’язку з продовженням 

перебування зазначених осіб на державній службі.

Дослідивши проблемні питання пенсійного забезпечення дер-

жавних службовців, необхідно дати визначення цьому виду пенсії. 

Так, пенсія державного службовця по інвалідності — це щомісячне 

матеріальне (грошове) забезпечення державних службовців, яким 

відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність, що 

підтверджується медико-соціальною експертизою, і які є право-

здатними суб’єктами цього виду пенсійного забезпечення.

Третім видом пенсійного забезпечення державних службовців 

є пенсії у разі втрати годувальника. У юридичній літературі питан-

ню пенсійного забезпечення непрацездатних членів сім’ї держав-

них службовців у разі втрати годувальника приділялося досить 

мало уваги. Тому ця проблема повністю ще не досліджена і потре-

бує подальшого теоретичного вивчення, адже якість правових 

норм, які застосовуються на практиці, напряму залежить від ґрун-

товних теоретичних напрацювань.

Для права соціального забезпечення важливим є не сам факт 

смерті, визнання безвісти відсутнім чи оголошення померлим 

годувальника, а його юридичні наслідки.

Що стосується пенсійного забезпечення у зв’язку із втратою 

годувальника, то варто зазначити, що воно є найбільш цікавим та 

складним для вивчення. Цей особливий вид пенсійного забезпе-

чення складніший як за колом осіб, які мають право на пенсію, 

так і за юридичним складом, що дає на неї право. Як зазначає 

Т. М. Кузьміна, право на такий вид пенсії є похідним від права на 

пенсійне забезпечення самого годувальника. Пенсіонером у юри-

дичному розумінні називається особа, яка є учасником пенсійних 

правовідносин і має право на отримання пенсії визначеного 

виду1. Класичною конструкцією таких правовідносин є отриман-

ня особою пенсії за свою попередню трудову діяльність під час 

настання передбачених чинним законодавством відповідних юри-

дичних фактів, про що йшлося під час аналізу попередніх видів 

1 Кузьмина Т. М. Советское право социального обеспечения / под ред. проф. 
В. Н. Демьяненко. — Саратов : Изд-во Саратовского университета. — 1982. — С. 107.
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пенсійного забезпечення. Особливістю пенсії у зв’язку із втратою 

годувальника є те, що її отримує не особа, яка своєю трудовою 

діяльністю та страховими внесками набула право на пенсію, а 

непрацездатні члени сім’ї цієї особи (державного службовця). 

Коло суб’єктів цих правовідносин є значно ширшим, ніж у пен-

сійному забезпеченні за віком та по інвалідності.

Пенсія у зв’язку із втратою годувальника призначається неза-

лежно від праці претендентів на неї. Навпаки, їхня трудова діяль-

ність на момент втрати годувальника у майбутньому може бути 

підставою для відмови у пенсійному забезпеченні1. 

Т. В. Кравчук у своєму дисертаційному дослідженні акцентує 

увагу на тому, що метою цього виду пенсії є компенсація втраче-

них засобів до існування2. З такою позицією важко погодитися, 

оскільки компенсація (лат. compensatio) — це правовий спосіб 

захисту матеріальних і нематеріальних благ фізичних і юридичних 

осіб. Сутність компенсації полягає у відшкодуванні шкоди3. 

Тобто у відносинах компенсації повинні бути дві сторони: сторо-

на, якій завдано шкоду, і сторона, яка завдала шкоду. Пенсійне 

забезпечення — це не відшкодування шкоди, оскільки держава не 

має безпосереднього стосунку до смерті особи і відповідальності, 

що відображається у виплаті компенсації, не несе. Існування 

такого виду пенсії є одним із проявів соціальності держави. 

До прийняття Закону України «Про внесення змін до статті 37 

Закону України “Про державну службу”» питання пенсійного 

забезпечення непрацездатних членів сім’ї державних службовців 

регулювалося на загальних засадах. Після згаданих змін регулю-

вання пенсійних відносин цього виду суттєво змінилося.

Для розгорнутої характеристики цього виду пенсії необхідно 

розкрити сутність суб’єктів та об’єкта цих правовідносин. 

1 Новиков В. Д. Концептуальные вопросы пенсионного обеспечения при потере кормиль-
ца // Вопросы социального обеспечения : сборник научных трудов. Выпуск 18. — М. : 
МСО РСФСР Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-
исследовательский институт экспертизы трудоспособности и организации труда инва-
лидов (ЦИЭТИН), 1975. — С. 48–55.

2 Кравчук Т. В. Пенсійне забезпечення у разі втрати годувальника у солідарній системі 
України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 «Трудове право; право соці-
ального забезпечення» / Т. В. Кравчук. — Одеса, 2008. — С. 10.

3 Юридична енциклопедія : в 6 т. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького 
НАН України / редкол. : Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. — Т. 3. — К. : Вид-во 
«Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1998. — 2001. — С. 195.

Проблема суб’єкта правовідносин завжди була і залишається 

актуальною та потребує постійного дослідження, адже суб’єкт — 

це один із невід’ємних елементів правовідносин. Суб’єктів пен-

сійного забезпечення у зв’язку із втратою годувальника (держав-

ного службовця) можна поділити на чотири групи. Перша група — 

це безпосередньо сам годувальник. Друга група — це особи, які 

мають право на отримання пенсії у зв’язку із втратою годувальни-

ка за Законом України «Про державну службу». Третя група — 

ограни державної влади, які здійснюють процедурні дії із реаліза-

ції права на пенсію. Четверта група — це органи державної влади, 

які здійснюють процесуальні дії із захистом права непрацездатних 

членів сім’ї.

До першої групи суб’єктів належать державні службовці, які 

померли, визнані безвісти відсутніми або оголошені померлими у 

період перебування на державній службі, які мають стаж держав-

ної служби не менш ніж 10 років. Законодавець не визначає, яким 

законом керуватися непрацездатним членам сім’ї державного 

службовця, якщо той не має 10-річного стажу державної служби. 

На нашу думку, у таких випадках потрібно застосовувати норми 

загального закону.

Особливістю цього суб’єкта є також те, що пенсія йому при-

значається, незалежно від причин смерті. Ідеться про загально-

прийнятий поділ пенсійного забезпечення на два види залежно 

від причини смерті: 1) перший стосується осіб, які померли вна-

слідок виконання своїх службових обов’язків, і регулюється 

Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професій-

ного захворювання, які спричинили втрату працездатності»; 

2) другий стосується осіб, які померли від загального захворюван-

ня, і регулюється Законом України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування». Наведена класифікація не 

поширюється на членів сім’ї померлих державних службовців, 

тобто незалежно від причини смерті пенсія непрацездатним чле-

нам сім’ї призначатиметься відповідно до Закону України «Про 

державну службу».

До другої групи суб’єктів відповідно до Закону України «Про 

державну службу» належать особи, передбачені ст. 36 Закону 
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України «Про загальнообов’язкове пенсійне державне страхуван-

ня». Другу групу суб’єктів Є. Г. Азарова та О. Є. Козлов1 класифі-

кували за трьома ознаками: а) за станом здоров’я; б) за віком; в) за 

іншими причинами соціального характеру. На нашу думку, така 

класифікаціє є найбільш вдалою.

Перший вид пенсійного забезпечення непрацездатних членів 

сім’ї державного службовця, який має стаж державної служби 

менш ніж 10 років, обчислюється на підставі Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Тобто 

пенсія непрацездатних членів сім’ї державного службовця у 

зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним 

членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні, 

за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який 

був би необхідний йому для призначення пенсії по інвалідності. 

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається в розмірі: 

на одного непрацездатного члена сім’ї — 50 % пенсії за віком 

померлого годувальника; на двох та більше непрацездатних чле-

нів сім’ї — 100 % пенсії за віком померлого годувальника, що роз-

поділяється між ними рівними частками.

Другий вид пенсійного забезпечення непрацездатних членів 

сім’ї державного службовця, який має стаж державної служби не 

менш ніж 10 років, обчислюється відповідно до Закону України 

«Про державну службу», а саме: у разі смерті особи у період пере-

бування на державній службі за наявності у померлого годуваль-

ника стажу державної служби не менш ніж 10 років непрацездат-

ним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утри-

манні (при цьому дітям — незалежно від того, чи були вони на 

утриманні померлого годувальника), призначається пенсія у 

зв’язку з втратою годувальника на одного непрацездатного члена 

сім’ї у розмірі 70 % суми заробітної плати померлого годувальни-

ка, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 р. — страхові 

внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а 

на двох і більше членів сім’ї — 90 %. До непрацездатних членів 

1 Азарова Є. Г., Козлов О. Є. Личность и социальное обеспечение в СССР : правовое иссле-
дование. — М. : Академия наук СССР, Институт государства и права ; «Наука», 1983. — 
С. 71.

сім’ї належать особи, зазначені у ст. 36 Закону України «Про 

за гальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Право на 

призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника на умовах, 

передбачених ч. 10 ст. 37, мають також непрацездатні члени сім’ї 

померлої особи, яка отримувала або мала право на пенсію за цим 

Законом. 

Як видно із вищезазначеного, види пенсійного забезпечення 

непрацездатних членів сім’ї державних службовців у двох випад-

ках різні. Вони відрізняються фінансовим джерелом та розміром 

пенсії.

Таким чином, на нашу думку, пенсія непрацездатних членів 

сім’ї державного службовця у зв’язку із втратою годувальника — 

це щомісячне матеріальне (грошове) забезпечення членів сім’ї 

померлих державних службовців, які відповідно до чинного зако-

нодавства є суб’єктами цього виду пенсійного забезпечення.

Реформування інституту державної служби в цілому та пенсій-

ного забезпечення державних службовців зокрема є невід’ємною 

складовою заходів із проведення адміністративної та пенсійної 

реформ в Україні, що спрямовані на створення ефективної систе-

ми державних органів та наближення їх до стандартів Єв ро-

пейського Союзу. Державна служба є ключовим елементом струк-

тури державного управління, від ефективності функціонування 

якої залежить ступінь задоволення законних інтересів громадян, 

успішна діяльність органів виконавчої влади та у підсумку — ста-

більний розвиток держави. Питання пенсійного забезпечення є 

важливим для державних службовців, оскільки вони є не тільки 

суб’єктами державного управління, але і спеціальними суб’єктами 

пенсійних правовідносин.

Для розуміння важливості та актуальності реформування пен-

сійного забезпечення державних службовців доцільно навести ста-

тистичні дані, а саме: йдеться про те, що чисельність державних 

службовців із кожним роком збільшується. Так, у 1995 р. усього по 

Україні державна служба налічувала 172 346 осіб, у 1998 р. — 

183 224 особи, у 2000 р. — 192 409 осіб, у 2002 р. — 226 985 осіб, у 

2004 р. — 251 471 особу, у 2006 р. — 265 703 особи, у 2007 р. вже — 

276 599 осіб, зокрема 11 284 особи у силових структурах (Міноборони, 



394 395

6.2. Особливості пенсійного забезпечення державних службовцівРозділ 6. Особливості пенсійного забезпечення окремих категорій громадян

МВС, СБУ)1, станом на 31 грудня 2008 р. — 290 765 осіб, зокрема 

12 058 осіб у силових структурах (Міноборони, МВС, СБУ)2, а в 

2009 р. уже 384 197 осіб3. Кількість посадових осіб органів місцево-

го самоврядування станом на 31 грудня 2007 р. складала 98 948 осіб4, 

станом на 31 грудня 2008 р. — уже 100 582 особи5, а у 2009 р. — 

100 789 осіб6. Крім того, зберігається тенденція до збільшення кіль-

кості пенсіонерів, що є закономірним за збільшення кількості 

працівників. Так, у 2000 р. кількість пенсіонерів державних служ-

бовців складала 41 948 осіб із середнім розміром пенсії 216,33 грн; 

у 2002 р. — 44 525 осіб із середнім розміром пенсії 312,73 грн; у 

2004 р. — 65 183 особи із середнім розміром пенсії 713,50 грн; у 

2006 р. — 79 606 осіб із середнім розміром пенсії 1675, 64 грн, а у 

2008 р. кількість пенсіонерів сягнула позначки 89 175 осіб із серед-

нім розміром пенсії 2074,82 грн7. Такі статистичні дані щодо роз-

міру пенсії не є однорідними, оскільки у розрізі регіонів станом на 

1 січня 2008 р. найвищий середній розмір пенсії був у містах Києві, 

1 Динаміка загальної чисельності державних службовців за період 1995–2007 роки 
(Таблиця 1) // Офіційна інтернет-сторінка Головного управління державної служби 
України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.guds.gov.ua/control/uk/
publish/article?showHidden=1&art_id=101458&cat_id=36406&ctime=1207038945033.

2 Загальна чисельність державних службовців та посадових осіб органів місцевого само-
врядування (станом на 31.12.2008 р.) // Офіційна інтернет — сторінка Головного 
управ ління державної служби України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://www.guds.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=155859&cat_id=35390.

3 Загальна чисельність державних службовців та посадових осіб органів місцевого само-
врядування (станом на 31.12.2009 р.) // Офіційна інтернет-сторінка Головного управ-
ління державної служби України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://guds.
gov.ua/analytics/saw.dll?PortalPages&_scid=SwVN96ptkQs&PortalPath=/shared/
Графики/_portal/1.%20Кількісний%20та%20якісний%20склад%20ДС%20та%20
ПОМС&Page=Динаміка%20загальної%20чисельності&Done=Close.

4 Державна служба в цифрах (станом на 31 грудня 2007) // Офіційна інтернет-сторінка 
Головного управління державної служби України [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://www.guds.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=101080&cat_id=35390.

5 Загальна чисельність державних службовців та посадових осіб органів місцевого само-
врядування (станом на 31.12.2008 р.) // Офіційна інтернет-сторінка Головного управ-
ління державної служби України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.
guds.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=101080&cat_id=35390.

6 Загальна чисельність державних службовців та посадових осіб органів місцевого само-
врядування (станом на 31.12.2009 р.) // Офіційна інтернет-сторінка Головного управ-
ління державної служби України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.
guds.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=101080&cat_id=35390.

7 Пенсійне забезпечення пенсіонерів, які отримують пенсію відповідно до Закону України 
«Про державну службу». Динаміка за роками станом на 1 січня 2008 року // Офіційна 
інтернет-сторінка Головного управління державної служби України [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://www.guds.gov.ua/control/uk/publish/article?art_
id=101080&cat_id=35390.

Севастополі та АР Крим — 3 284,73 грн, 2204,57 грн та 2056,63 грн 

на місяць відповідно. Найнижча у Чернігівській, Сумській та 

Хмельницькій областях — 1709,62 грн, 1711,29 грн та 1731,81 грн на 

місяць відповідно1. Для порівняння, станом на 1 січня 2008 р. кіль-

кість пенсіонерів, які отримують пенсію відповідно до Закону 

України від 13 грудня 1991 р. № 1977-ХІІ «Про наукову та науково-

технічну діяльність»2, складала 84 294 особи із середньомісячним 

розміром пенсії 1 659,94 грн3. Станом на 1 січня 2008 р. загальна 

чисельність пенсіонерів складала 13 209 236 осіб із середньомісяч-

ним розміром пенсії 751,38 грн4. Тому подальше ігнорування 

реформування оплати праці та пенсійного забезпечення державних 

службовці є неприпустимим.

Наведені вище статистичні дані засвідчують актуальність та 

необхідність реформ. Ідеться про те, що кількість державних 

служ бовців з кожним роком збільшується, грошове утримання 

державного апарату стає значною частиною видатків Державного 

бюджету України. Тобто держава перетворюється на неефектив-

ного роботодавця в особі своїх органів, які збільшують кількість 

працівників, не дбаючи про продуктивність праці, думаючи, 

використовуючи один із визначених Г. Гегелем законів діалекти-

ки, що кількість перейде у якість. На жаль, такий підхід є утопіч-

ним, оскільки у цьому випадку кількість переросте у кількість, бо 

якість (продуктивність) праці досягається іншими правовими, 

економічними механізмами. Ефективність діяльності державних 

органів у цілому та державних службовців зокрема не відповідає 

вимогам та потребам суспільства. Для того щоб стимулювати 

роботу державного службовця, необхідно провести низку реформ 

у сфері оплати праці, виплати різноманітних надбавок та пенсій-

ному забезпеченні державних службовців.

1 Пенсійне забезпечення пенсіонерів, які отримують пенсію відповідно до Закону України 
«Про державну службу» у розрізі регіонів станом на 1 січня 2008 року // Офіційна 
інтернет-сторінка Головного управління державної служби України [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://www.guds.gov.ua/control/uk/publish/article?art_
id=101080&cat_id=35390.

2 Відомості Верховної Ради України — 1992. — № 12. — Ст. 165.
3 Категорія пенсіонерів, які отримують пенсію відповідно до Закону України «Про наукову 

та науково-технічну діяльність» // Форма державної статистичної звітності № 6 — ПФ 
«Звіт про чисельність пенсіонерів і розміри призначених місячних пенсій» станом на 
1 січня 2008 р.

4 Там само.
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Значний вплив на якість державної служби має матеріальне та 

соціально-побутове забезпечення осіб, що працюють у державних 

органах. Ефективність державної служби значною мірою зале-

жить від гарантій соціальної захищеності, що надається державою 

державним службовцям за умови належного виконання службо-

вих повноважень, та створення умов для реалізації особою своїх 

прав та свобод після завершення служби. Важливе місце у цих від-

носинах посідає оплата праці.

Структура заробітної плати державних службовців у країнах 

ЄС складається з посадового окладу, доплати, надбавки і премії. 

Частка посадового окладу у цій структурі складає не менш ніж 

80 %. Кожній категорії посад відповідає певна шкала посадових 

окладів, що передбачає можливість підвищення оплати праці 

залежно від результатів діяльності. Окремих доплат за вислугу 

років не здійснюється. Преміювання можливе лише за результа-

тами щорічного оцінювання діяльності державного службовця, 

яке також є підставою для планування кар’єри1. Тобто результат 

роботи має пряме відношення до розміру посадового окладу. Для 

того щоб розуміти масштаб розбіжностей у законодавстві України 

та країн ЄС, слід навести такі дані: станом на 19 травня 2003 р. 

посадовий оклад у структурі заробітної плати державного служ-

бовця України складав менш ніж 25 % всієї заробітної платні, а 

решта заробітної плати складалася з надбавки за вислугу років, 

надбавки за ранг та інших доплат2. Станом на 25 червня 2008 р. 

посадовий оклад у загальній структурі оплати праці державного 

службовця склав лише 51 %3.

1 Професійна державна служба: що зроблено і що далі? Публічна доповідь про основні 
результати діяльності у 2006 році / упорядник та відповідальний за випуск 
А. Вишневський, за заг. ред. Т. В. Мотренко ; Головне управління державної служби 
України. — К., 2007. — С. 33.

2 Звіт про проведення оцінки: система державної служби в Україні від 19 травня 
2003 ро ку // Офіційна інтернет-сторінка Головного управління державної служби 
України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.guds.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=37938&cat_id=37856&searchCachedCatId=null&search_param=%
EF%EE%F1%E0%E4%EE%E2%E8%E9+%EE%EA%EB%E0%E4&searchForum=1&sea
rchDocarch=1&searchPublishing=1.

3 Постанова Колегії Головдержслужби України та Президії Центрального Комітету про-
фесійної спілки працівників державних установ України від 25 червня 2008 року // 
Офіційна інтернет-сторінка Головного управління державної служби України 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.guds.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=132279&cat_id=62721&searchCachedCatId=null&search_param=%EF%E

У юридичній літературі трапляються опоненти ідеї, що посадо-

вий оклад, у структурі заробітної плати повинен складати не 

менш ніж 80 %. Аргументація зводиться до того, що, якщо в особи 

буде такий високий посадовий оклад, мотивація «працювати 

краще» автоматично зникає і службовець, який отримує високий 

посадовий оклад, буде ним задовольнятися без надбавок та пре-

мій, а існуюча структура оплати праці якраз і є зразком системи 

мотивації. З такою позицією важко погодитися, оскільки премію-

вання сьогодні de facto закладене в структурі заробітної плати 

державного службовця. Тобто державному службовцю премія 

виплачується щомісяця і не виплачується тільки у тому випадку, 

якщо він порушує дисципліну праці, не виконує службових 

обов’язків тощо. Таким чином, система стимулювання та мотива-

ції праці перетворилася у систему покарання, що є неприпусти-

мим. Премія повинна виплачуватися за успіхи у роботі, а не за 

виконання покладених на державного службовця обов’язків, 

оскільки за це він отримує заробітну плату, а саме посадовий 

оклад. Премія не може бути обов’язковою складовою структури 

оплати праці, бо вона є додатковим елементом заохочення до 

праці. Тому можна стверджувати, що чинна система оплати праці 

державних службовців себе не виправдала. Що ж стосується аргу-

менту про відсутність мотивації праці у службовців, які отримува-

тимуть оклад 80 %, то слід розуміти, що держава в особі своїх 

органів є роботодавцем, наймачем робочої сили, а державні служ-

бовці — її найманими працівниками зі спеціальними функціями. 

Якщо державні службовці не в змозі виконувати покладені на них 

функціональні обов’язки і, як наслідок, не відповідають обійма-

ній посаді, то відповідно до Кодексу законів про працю України 

вони звільняються з державної служби. Такі рішення приймають-

ся керівниками відповідних органів, установ, підприємств, оскіль-

ки ефективність останніх прямо залежить від керівника, на якого 

покладено обов’язок організації праці його підлеглих, формуван-

ня професійних кадрів.

Система оплати праці у структурі заробітної плати державних 

службовців є одним із питань, яким приділена увага у «Концепції 

E%F1%E0%E4%EE%E2%E8%E9+%EE%EA%EB%E0%E4&searchForum=1&searchDo
carch=1&searchPublishing=1.
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розвитку законодавства про державну службу в Україні»1, яка 

схвалена Указом Президента України від 20 лютого 2006 р. 

№ 140/2006, у якій зазначається про необхідність удосконалення 

системи оплати праці, пенсійного, інших видів соціального забез-

печення та захисту інтересів державних службовців з метою залу-

чення до державної служби найбільш кваліфікованих спеціаліс-

тів, посилення мотивації їхньої роботи, підвищення привабли-

вості державної служби та забезпечення її конкурентоспромож-

ності на ринку праці, запобігання проявам корупції. Для цього 

має бути підвищено роль посадового окладу у формуванні заро-

бітної плати державного службовця, вдосконалено систему доплат 

і надбавок. Схожі положення викладено у «Програмі розвитку 

державної служби на 2005–2010 роки»2, затвердженій постано-

вою Кабінету Міністрів України від 8 червня 2004 р. № 746, у якій 

йшлося про законодавче закріплення у 2005 р. з урахуванням 

досвіду країн — членів ЄС превалюючої частки посадового окладу 

державного службовця у його заробітній платі. Як видно з вище-

викладеного, далі програм та концепцій у сфері оплати праці змін 

не відбулося, у них задекларовано необхідність реформ, приве-

дення чинного законодавства до стандартів ЄС, але жодного варі-

анту чи жодного правового механізму не запропоновано, тому 

вони є радше побажаннями, а не нормативно-правовими актами 

чи їхніми проектами, що мають суто декларативний характер.

Оплата праці державних службовців в Україні регулюється 

ст. 33 Закону України «Про державну службу» та низкою підза-

конних нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України. 

Структура заробітної плати державного службовця складається з 

таких елементів: посадовий оклад, доплата за ранг, надбавка за 

вислугу ро ків на державній службі, персональна надбавка, премія. 

Джерелом заробітної плати державного службовця є державний 

бюджет.

Розмір окладів державних службовців залежно від посади, яку 

вони обіймають, був визначений постановою Кабінету Міністрів 

України від 13 грудня 1999 р. № 2288 «Про впорядкування оплати 

праці працівників апарату виконавчої влади, місцевого самовря-

1 Офіційний вісник України. — 2006. — № 8. — Ст. 421.
2 Офіційний вісник України. — 2004. — № 23. — Ст. 1554. 

дування, органів прокуратури, судів»1, яка щороку замінялася 

новими постановами (або ж до цих постанов вносилися відповід-

ні зміни). Назви у таких постановах залишалися незмінними, 

оскільки регулювали ті самі правовідносини, серед них слід 

навести такі: постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 

2003 р. № 12072, від 4 листопада 2004 р. № 14813, від 15 січня 

2005 р. № 374, від 9 березня 2006 р. № 2685, від 19 липня 2006 р. 

№ 9846, від 12 травня 2007 р. № 7007. Згадані постанови не місти-

ли і не містять правового механізму формування посадового окла-

ду, а тільки зазначали його розмір для кожної із категорій посад. 

Саме такий підхід і спричинив необхідність щорічного прийняття 

нових постанов, згідно з якими посадовий оклад збільшувався. 

Крім вищевикладених постанов, Кабінетом Міністрів України 

було прийнято ще дві постанови: «Про оплату праці керівних пра-

цівників державних органів»8 від 30 червня 2005 р. № 510 та «Про 

оплату праці керівників Верховної Ради та Ради міністрів Авто-

номної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської 

мі ських державних адміністрацій, обласних, Київської та Сева-

стопольської міських рад»9 від 30 червня 2005 р. № 512, які оста-

точно розбалансували оплату праці державних службовців. 

Наведені постанови визначили два різних механізми, причому 

кожен із них далекий від досконалості. Тобто відповідно до згада-

ної постанови від 30 червня 2005 р. № 510 зарплата формувалася 

на базі мінімальної зарплати. Згідно ж із постановою від 30 червня 

2005 р. № 512 розмір оплати праці керівників державних органів у 

відсотковому співвідношенні до заробітної плати Прем’єр-

міністра України. Такий локальний підхід позбавлений систем-

ності. Відсутність прозорості, прогнозованості та чітких критеріїв 

ви значення розмірів посадових окладів має наслідком їхнє 

необ’єктивне завищення чи заниження та посилення диспропор-

1 Офіційний вісник України. — 1999. — № 50. — Ст. 102.
2 Офіційний вісник України. — 2003. — № 32. — Ст. 1697. 
3 Офіційний вісник України. — 2004. — № 44. — Ст. 2911.
4 Офіційний вісник України. — 2005. — № 3. — Ст. 136. 
5 Офіційний вісник України. — 2006. — № 10. — Ст. 632.
6 Офіційний вісник України. — 2006. — № 29. — Ст. 2092.
7 Офіційний вісник України. — 2007. — № 37. — Ст. 1455.
8 Офіційний вісник України. — 2005. — № 27. — Ст. 1545. 
9 Офіційний вісник України. — 2005. — № 27. — Ст. 1547.
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цій у заробітних платах державних службовців. Заробітна плата 

керівника центрального органу виконавчої влади (ЦОВВ) більш 

ніж у 10 разів перевищує заробітну плату спеціаліста, тоді як євро-

пейський досвід свідчить, що такий коефіцієнт не повинен пере-

вищувати 71. Для прикладу, голова обласної, міської державної 

адміністрації, голова обласної, міської ради отримує 17 мінімаль-

них заробітних плат, а спеціаліст не завжди отримує 2 мінімальні 

заробітні плати. Хоча слід також зазначити, що відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. 

№ 1243 «Питання оплати праці вищих посадових осіб України, 

окремих керівних працівників органів державної влади і органів 

місцевого самоврядування та суддів»2 розміри посадових окладів 

встановлюються на підставі розміру мінімальної заробітної плати 

у сумі 332 грн і в подальшому під час підвищення мінімальної 

заробітної плати перерахунок не здійснюється, окрім індексації 

заробітної плати у випадку інфляції. Згадана постанова також не 

вносить ясності у систему оплати праці державних службовців, а 

залишає її прив’язаною до сталого числа, що також є неправиль-

ним, оскільки зарплата — це не стала величина, вона динамічна і 

за настання відповідних економічних умов вона або збільшується, 

або зменшується. До вищенаведеного слід також додати існуючу 

систему оплати праці в окремих галузях бюджетної сфери, оскіль-

ки згідно з загальним баченням реформування пенсійного забез-

печення державних службовців, на нашу думку, пропонується до 

цієї категорії працівників відносити і осіб, які працюють в інших 

бюджетних сферах. Так, у постанові Кабінету Міністрів України 

від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на 

основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати 

праці працівників установ, закладів та організацій окремих галу-

зей бюджетної сфери»3 (в останній редакції від 27 листопада 

2010 р.) визначається, що посадовий оклад (тарифна ставка) пра-

цівника 1 тарифного розряду з 1 жовтня 2010 р. встановлюється у 

1 Професійна державна служба: що зроблено і що далі? Публічна доповідь про основні 
результати діяльності у 2006 році / упорядник та відповідальний за випуск А. Виш-
невський, за заг. ред. Т. В. Мотренко ; Головне управління державної служби України.— 
К., 2007. — С. 35.

2 Офіційний вісник України. — 2005. — № 52. — Ст. 3286.
3 Офіційний вісник України. — 2002. — № 36. — Ст. 65.

розмірі 586 грн на місяць. Як бачимо, принцип обчислення поса-

дового окладу однаковий тільки для обчислення заробітної плати 

державних службовців: провідну позицію займає їхній ранг, а для 

інших категорій громадян, які працюють у бюджетній сфері, 

тарифний розряд. Але як у першому, так і у другому випадку вба-

чається, що правовий механізм, як такий, що може сам регулюва-

ти відносини формування посадового окладу без прямого втру-

чання уряду, не визначений. Йдеться про те, що під час обчислен-

ня посадового окладу і державним службовцям, і працівникам 

бюджетної сфери є визначена урядом конкретна сума, базис, від 

якого обчислюється заробітна плата у розмірі 332 грн для держав-

них службовців та 545 грн для працівників бюджетної сфери. 

Отже, із вищевикладеного видно, що на сьогодні правове регулю-

вання оплати праці працівників бюджетної сфери та державних 

службовців залишилося поза межами реальної економіки та еко-

номічних процесів, які відбуваються у державі. Тобто за основу 

обчислення взято дві сталі величини, які змінюються не залежно 

від економічного становища, а від «доброї волі» Кабінету Міністрів 

України. Саме тому така ситуація у сфері оплати праці, на нашу 

думку, є неприйнятною і потребує змін. Тому пропонується поно-

вити status quo щодо прив’язки мінімальної заробітної плати до 

посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного 

роз ряду, а також запровадити, розповсюдити цей правовий меха-

нізм під час обчислення заробітної плати державним службов-

цям. 

Окрім того, на нашу думку, питання такої надзвичайної важли-

вості, як визначення механізму формування посадового окладу 

(тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, повинне регу-

люватися законом, а не нормативно-правовими актами уряду, 

що, до речі, уже зроблено у Законі України «Про судоустрій та 

статус суддів» від 7 липня 2010 р. № 2453. Тобто доцільно допо-

внити ст. 6 Закону України «Про оплату праці» «Тарифна система 

оплати праці» таким положенням: «Тарифні розряди, посадові 

оклади (тарифні ставки) у бюджетній сфері змінюються пропо-

рційно підвищенню розміру мінімальної заробітної плати згідно 

із законодавством». А також необхідно внести відповідні зміни до 

ст. 33 Закону України «Про державну службу» і викласти її у такій 
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редакції: «Посадові оклади державних службовців змінюються 

пропорційно підвищенню розміру мінімальної заробітної плати 

згідно із законодавством».

Слід окремо наголосити на тому, що мінімальна заробітна 

плата є безпосереднім індикатором ефективності та успішності 

функціонування державного апарату. Якщо державне управління 

успішне, як наслідок — є зростання мінімальної заробітної плати, 

соціальних стандартів. Таким чином, цей механізм дає змогу вирі-

шити питання соціальної справедливості, знімається соціальна 

напруга, процес формування зарплати стає передбачуваним та 

відкритим. Усі наведені характеристики приводять до автоматич-

ного відкидання практики щорічного прийняття постанов про 

збільшення посадових окладів. Це також дозволить підвищити 

мотивацію державного службовця працювати для громадян, які 

делегували йому владу, за принципом «чим краще громадянам, 

тим краще державному службовцю».

Формула обчислення зарплати державного службовця проста. 

Для того щоб визначити її розмір, необхідно розмір мінімальної 

заробітної плати по країні помножити на коефіцієнт, який відпо-

відає рангу державного службовця. У цьому випадку можна про-

вести аналогію з обчисленням тарифної ставки працівника 

І тарифного розряду. Найбільш складним є питання, який коефі-

цієнт відповідає кожному окремому рангу? На нашу думку, у 

цьому питанні слід взяти до уваги досвід країн ЄС. Так, Додатком 

до Закону «Про публічну службу»1 Республіки Литва в редакції від 

23 квітня 2002 р. № ІХ-855 зазначається, що: 1 рангу (у Литві їх 20) 

відповідає коефіцієнт зарплати 2,35 (мінімальної місячної зар-

плати); 2 рангу — 2,55; 3 рангу — 2,75; 4 рангу — 2,95; 5 рангу — 

3,2; 6 рангу — 3,5; 7 рангу — 3,8; 8 рангу — 4,1; 9 рангу — 4,4; 

10 рангу — 4,8; 11 рангу — 5,2; 12 рангу — 5,7; 13 рангу — 6,3; 

14 рангу — 7,0; 15 рангу — 7,8; 16 рангу — 8,7; 17 рангу — 9,7; 

18 рангу — 10,8; 19 рангу — 11,9; 20 рангу — 13,0. На нашу думку, 

мі німальний розмір коефіцієнта повинен складати не менш ніж 

2,0 мі німальних заробітних плат для державного службовця 

1 Закон «Про публічну службу» Республіки Литва в редакції від 23 квітня 2002 р. № ІХ-855 p 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.oecd.org/dataoecd/53/32/35015240.
pdf.

15 рангу та не може перевищувати 12,0 мінімальних заробітних 

плат для державного службовця 1 рангу. Вважаємо, що 2 мінімаль-

ні заробітні плати — це значна соціальна гарантія та мотивація 

для молодих спеціалістів, які розпочали кар’єру державного 

службовця. Щодо 12 мінімальних заробітних плат для посадовців 

1 ранту, то слід виходити із принципу, що розмір посадового окла-

ду найвищого державного службовця не може перевищувати 

посадового окладу найнижчого за рангом державного службовця 

більш ніж на 10 мінімальних заробітних плат. Таким чином, про-

понується доповнити ст. 33 Закону України «Про державну служ-

бу»: ч. 10 «Посадовий оклад державного службовця, незалежно від 

посад, обчислюється відповідно до мінімальної заробітної плати 

по країні на поточний рік, яка визначена Державним бюджетом 

України»; ч. 11 «Посадовий оклад державного службовця 15 рангу 

становить не менш ніж 2 мінімальних заробітних плат, посадовий 

оклад державного службовця 1 рангу не може перевищувати 

12 мінімальних заробітних плат»; ч. 12 «Обчислення розміру поса-

дового окладу державного службовця відповідає формулі: розмір 

мінімальної заробітної плати на день обчислення множиться на 

коефіцієнт, який відповідає рангу державного службовця (МЗП — 

Коефіцієнт = Посадовий оклад державного службовця)»; ч. 13 

«15 рангу відповідає коефіцієнт зарплати 2,00 (мінімальної заро-

бітної плати); 14 рангу — 2,25; 13 рангу — 2,50; 12 рангу — 2,75; 

11 рангу — 3; 10 рангу — 3; 9 рангу — 4; 8 рангу — 5; 7 рангу — 6; 

6 рангу — 7; 5 рангу — 8; 4 рангу — 9; 3 рангу — 10; 2 рангу — 11; 

1 рангу — 12».

Такі доповнення дадуть змогу проводити загальнодержавну, 

збалансовану соціальну політику, яка буде поширюватися не на 

окремі галузі чи бюджетні сфери, а на всі державні органи, уста-

нови, організації.

Як зазначалося вище, структура зарплати державного службов-

ця складається не тільки з посадового окладу, але й інших доплат. 

Так, чільне місце серед них посідає доплата за ранг. Розмір та про-

цедура надання регулюється постановами Кабінету Міністрів 

України від 13 грудня 1999 р. № 2288 (Додаток 48) та від 9 березня 

2006 р. № 268 (Додаток 57). Доплата встановлюється одночасно із 

присвоєнням відповідного рангу і виплачується щомісяця. Розмір 
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доплати залежить від рангу (їх в Україні 15), і станом на листопад 

2010 р. його сума коливається від 160 грн державному службовце-

ві 1 рангу до 45 грн державному службовцеві 15 рангу. На нашу 

думку, така система доплат за ранг є неефективною, оскільки не 

стимулює державного службовця до підвищення продуктивності 

праці та кар’єрного зростання. Яскравим прикладом неефектив-

ності чинної системи оплати праці, а саме надбавки за ранг, є те, 

що розмір останніх змінювався у 1999 р., тобто понад 10 років 

тому. Доплата за ранг є необхідним елементом структури зарплати 

державного службовця, але чинна система визначення її розміру, 

збільшення постановами уряду є архаїзмом радянської адміні-

стративно-командної системи, яку необхідно замінити новою, 

гнучкою, ліберальною системою, яка б була прив’язана до змін-

ного економічного показника. Переконані, що таким змінним 

показником, основою для збільшення розміру доплати за ранг 

може бути посадовий оклад державного службовця, а розмір 

до плати за ранг має обчислюватися у відсотках до посадового 

окладу. Тобто кожен ранг має пряму відсоткову прив’язку до поса-

дового окладу, із збільшенням якого автоматично збільшується 

доплата за ранг. Тому пропонується внести зміни до ст. 33 Закону 

України «Про державну службу» і ч. 4 викласти у такій редакції: 

«Доплата за ранг здійснюється відповідно до рангу, присвоєного 

державному службовцеві. Її розмір обчислюється у відсотковому 

відношенні до розміру посадового окладу»; «першій категорії 

посад державного службовця відповідає 15 %; другій категорії — 

14 %; третій категорії — 13 %; четвертій категорії — 12 %; п’ятій 

категорії — 11 %; шостій категорії — 10 %; сьомій категорії — 

9 %».

Ще одним елементом структури заробітної плати державного 

службовця є надбавка за вислугу років, яка регулюється постано-

вою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1993 р. № 1049 «Про 

надбавки за вислугу років для працівників органів виконавчої 

влади»1 та постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 

1 Постанова Кабінету Міністрів України «Про надбавки за вислугу років для працівників 
органів виконавчої влади» від 20 грудня 1993 р. № 1049 [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

1994 р. № 283 «Про порядок обчислення стажу державної служби»1. 

Надбавки встановлено у відсотках до посадового окладу залежно 

від стажу перебування на державній службі у таких розмірах: 10 % 

окладу за стаж понад 3 роки; 15 % окладу за стаж понад 5 років; 

20 % окладу за стаж понад 10 років; 25 % окладу за стаж понад 

15 років; 30 % окладу за стаж понад 20 років; 40 % окладу за стаж 

понад 25 років. Надбавка за вислугу років встановлюється з 

моменту настання права на отримання надбавки та виплачується 

щомісяця.

На нашу думку, цей інструмент правового регулювання є нее-

фективним та необґрунтованим, дискримінаційним. Кожна над-

бавка має бути обґрунтована, чітко визначена причина такої над-

бавки та її вплив на якість і ефективність праці. Виплати з держав-

ного бюджету — це акумульовані податки та збори з громадян та 

юридичних осіб, і тому ці кошти повинні мати конкретне, цільове 

призначення. Необхідно відмовитися від привілейованих, спеці-

альних схем у сфері державного розподілу грошових ресурсів. 

Якщо ж проаналізувати всі наявні надбавки, то очевидними ста-

ють мета та причина такої грошової виплати, а під час аналізу 

надбавки за вислугу років такі аргументи відсутні. Тобто якщо 

особа отримує надбавку за ранг, який характеризує особу як спе-

ціаліста, то така особа має отримувати вищу платню. Професійний 

рівень осіб із вищими рангами є більший, ніж у тих осіб, які 

тільки-но прийшли на службу і ще або не атестовані, або ж їхнє 

кар’єрне зростання тільки починається. У випадку із доплатами за 

вислугу років держава в особі своїх органів платить надбавку за 

кількість відпрацьованих років, що є необґрунтованим із двох 

позицій. По-перше, чим довше особа працює, тим вищим є її 

професійний рівень, що дозволяє такій особі просуватися кар’єр-

ними сходами, отримувати присвоєння вищого рангу, переведен-

ня на керівні посади. Усі ці умови разом або окремо впливають на 

розмір заробітної плати у бік збільшення автоматично. А отже, 

надбавка за вислугу років має подвійний характер, тобто особа, 

яка довго працює, вже отримує вищу зарплату завдяки своїй про-

фесійності та кваліфікації, а надбавка її дублює. По-друге, така 

1 Зібрання постанов Уряду України. — 1994. — № 8. — Ст. 213.
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надбавка є дискримінаційною. Йдеться про те, що особа, яка 

ефективно працює, і особа, яка працює неефективно, отримують 

один рівень надбавки, що є неприпустимим і нівелює мотивацію 

ефективного працівника. Чинна система надбавок у цілому і над-

бавки за вислугу років зокрема схиляє працівника не до ефектив-

ної роботи, підвищення свого професійного рівня, якості викону-

ваних робіт, а до продовження терміну роботи. Працівник усе 

життя може пропрацювати, «просидіти» на одному місці без під-

вищення свого фахового рівня, кар’єрного зростання, не прино-

сячи користі ні державній службі зокрема, ні суспільству в цілому, 

і отримувати надбавку за свою вислугу років — «сидіння». Таким 

чином, результатом застосування такої недалекоглядної системи 

надбавок може бути виникнення дефіциту професіоналів, що у 

свою чергу призведе до того, що державна служба буде позбавлена 

можливості приймати ефективні рішення. Надбавки мають випла-

чуватися спеціалістам, працівникам, які якісно виконують покла-

дені на них обов’язки, що буде додатковою мотивацією та стиму-

люватиме таких працівників до підвищення результатів своєї 

роботи у подальшому.

У приватному секторі під час обчислення заробітної плати вже 

давно відмовилася від такого правого механізму, як доплата за 

вислугу років, оскільки остання виявилася неефективною та була 

тягарем для фонду оплати праці підприємства, що було значною 

перешкодою розвитку та модернізації виробництва. Такий підхід 

залишився тільки у кількох бюджетних сферах, зокрема і під час 

обчислення заробітної плати державним службовцям. З перехо-

дом ринку праці від адміністративно-планової до ринкової еконо-

міки оплата праці, її обчислення зазнали значних змін, за яких 

доплатам за вислугу років немає місця.

На нашу думку, надбавка за вислугу років під час обчислення 

заробітної плати державного службовця має бути відмінена. Тому 

пропонується внести зміни до ст. 33 Закону України «Про держав-

ну службу», а саме відмінити ч. 5 цієї статті, у якій йдеться про 

надбавки за вислугу років.

Опонентами процесу відмови від пільгових умов для держав-

них службовців у сфері оплати праці та пенсійного забезпечення 

є окремі вчені-юристи, дослідники адміністративного права. 

І. Е. Кутова1 зазначає, що важливе місце у регулюванні мате-

ріально-побутового забезпечення державних службовців посідає 

компенсаційна роль соціальної захищеності державних службов-

ців. Вступаючи на державну службу чи обіймаючи в ній посади 

певного рівня, особа бере на себе додаткові зобов’язання та обме-

ження, а саме: заборону на заняття підприємництвом, заборону 

на сумісництво (окрім науково-педагогічної, медичної, творчої 

діяльностей), особливий порядок декларування доходів, обме-

ження щодо політичної активності, режим таємності, заборону на 

участь у страйках, вік перебування на службі. Така позиція під-

тримана також Є. Смирновим2, який зазначає, що є справедли-

вим та доцільним компенсувати такі обмеження матеріально та 

морально через певні привілеї.

З такими аргументами можна погодитися тільки частково, 

оскільки під час аргументації необхідності збільшення та збере-

ження пільг для державних службовців не наводиться один із 

основних принципів, які закріплені як у ст. 43 Конституції Украї-

ни («кожен має право на працю, яку він вільно обирає або на яку 

вільно погоджується»), так і ст. 3 Закону України «Про державну 

службу», яка проголошує принцип демократизму державної служ-

би, який містить і волевиявлення особи, яка влаштовується на 

державну службу. Тобто особа добровільно погоджується на всі 

обмеження, про які їй відомо заздалегідь. Вона має право вибору: 

працювати їй за таких умов на державній службі чи ні. Що ж сто-

сується названих обмежень, то кожне з них заслуговує окремого 

розгляду. Окремо слід звернути увагу на найбільш значущі, а саме 

заборону на заняття підприємництвом: de jure це обмеження сто-

сується державних службовців, але de facto це обмеження розпо-

всюджується і на приватний сектор, де роботодавець прямо або 

опосередковано забороняє своїм працівникам займатися іншим 

видом діяльності, вимагаючи від нього повної віддачі на робочому 

місті. Такі обмеження, які існують de facto, не компенсуються, то 

1 Кутова І. Е. Принципи державної служби в сучасному законодавстві України : навчаль-
ний посібник / Кутова І. Е., Кутовий Р. В.; МВС України, Луганс. держ. ун-т внутр. 
справ. — Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2006. — С. 92.

2 Смирнов Е. А. Жизненные стратегии государственных служащих // Государственная служ-
ба. — 2002. — № 4 (18). — июль–август [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://www.rags.ru/akadem/arn2001/18-2002/18-2002-108.html.
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чому ж вони мають бути компенсовані державним службовцям? 

На нашу думку, згадані обмеження не мають компенсуватися, 

оскільки право на компенсацію мають ті особи, яким завдано 

шкоди їхньою трудовою діяльністю. Окрім цього, де є гарантія 

того, що всі державні службовці мають бажання займатися під-

приємництвом, а компенсувати такі обмеження необхідно всім. 

Крім цього, значна частина державних службовців займаються 

підприємницькою діяльністю опосередковано, через членів своєї 

сім’ї. І знову ж, повертаючись до принципу волевиявлення під час 

працевлаштування, особа має право залишити державну службу у 

будь-який час і тоді займатися підприємницькою діяльністю. Що 

стосується інших обмежень, то вони також не є достатніми для 

ґрунтовної аргументації існування пільгового матеріального 

забезпечення державних службовців. 

До структури заробітної плати також належать персональні 

надбавки, які виплачуються згідно зі згадуваними вище постано-

вами Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288 та 

від 9 березня 2006 р. № 268 та можуть встановлюватися: за вико-

нання державним службовцем особливо важливих завдань у роз-

мірі 50 % посадового окладу (з урахуванням надбавок за ранг); за 

знання та використання в роботі іноземних мов: однієї європей-

ської — 10 % окладу, однієї східної чи африканської — 15 % окла-

ду, двох і більше мов — 25 % окладу; за науковий ступінь (якщо 

діяльність за профілем збігається з науковим ступенем): кандида-

та наук — 15 % окладу, доктора наук — 20 % окладу; за почесне 

звання «заслужений» (якщо діяльність за профілем збігається з 

почесним званням) — 15 % посадового окладу, які виплачуються 

щомісяця.

Персональні надбавки є найвдалішим інструментом індивідуа-

лізації високих професійних знань і їхньої оцінки, що сприяє 

мотивації державних службовців підвищувати свій рівень профе-

сійних знань. 

Що ж стосується надбавки за виконання державним службов-

цем особливо важливих завдань у розмірі 50 % посадового окладу, 

то виникає низка застережень та зауважень. Якщо таке виконан-

ня особливо важливих завдань є одноразовим, то за якісне, вчасне 

його виконання має виплачуватися премія. Якщо на державного 

службовця покладено обов’язок виконувати особливо важливі 

завдання у постійному режимі, то його робота має бути високо 

оцінена не через надбавку, а через підвищення самого посадового 

окладу на суму, яка б характеризувала особливість та важливість 

такої роботи. Отже, необхідно відмовитися від такого виду над-

бавки, а оцінювання особливо важливої праці здійснювати через 

збільшення посадового окладу та присвоєння вищого рангу дер-

жавного службовця, що у свою чергу також підвищить розмір 

заробітної плати.

Пропонується внести зміни до ст. 33 Закону України «Про дер-

жавну службу» і викласти ч. 7 у такій редакції: «Умови оплати 

праці державних службовців, розміри їхніх посадових окладів, 

надбавок, доплат і матеріальної допомоги визначаються законами 

України», що дасть змогу унеможливити втручання уряду у сферу 

оплати праці державних службовців. Така зміна автоматично 

нівелює положення постанов Кабінету Міністрів України від 

13 грудня 1999 р. № 2288 та від 9 березня 2006 р. № 268, які визна-

чали 50 % надбавки за виконання особливо важливих завдань. 

Що ж стосується інших видів надбавок, то шляхом внесення 

доповнення до ст. 33 Закону України «Про державну службу» вони 

мають бути закріплені у цьому законі в такій редакції: «До струк-

тури заробітної плати належать персональні надбавки, які вста-

новлюються: за знання та використання в роботі іноземних мов: 

однієї європейської — 10 % посадового окладу, однієї східної чи 

африканської — 15 % посадового окладу, двох і більше мов — 25 % 

посадового окладу; за науковий ступінь (якщо діяльність за про-

філем збігається з науковим ступенем): кандидата наук — 15 % 

посадового окладу, доктора наук — 20 % посадового окладу; за 

почесне звання «заслужений» (якщо діяльність за профілем збіга-

ється з почесним званням) — 15 % посадового окладу, які випла-

чуються щомісяця», як це зроблено під час регулювання пенсій-

ного забезпечення суддів.

Проект Закону України «Про державну службу» у редакції від 

18 січня 2008 р. (відхилений 2 жовтня 2008 р.) № 14001 продовжу-

1 Проект Закону України «Про державну службу» у редакції від 18 січня 2008 р. (відхилений 
2 жовтня 2008 р.) № 1400 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://gska2.rada.
gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=31423.
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вав тенденцію реформування самого інституту державної служби 

без урахування нагальності змін у соціально-економічних відно-

синах держави.

Насамперед слід визнати, що чинна система матеріального та 

соціально-побутового забезпечення є перенавантаженою норма-

тивно-правовими актами, складною для обчислення і такою, що 

не відображає інтересів державних службовців усіх рівнів зокрема 

та суспільства у цілому, що створює соціальну напругу та призво-

дить до дискримінації у питанні оплати праці та пенсійного забез-

печення як в органах державної влади, так і в інших бюджетних 

сферах держави (охорони здоров’я, освіти, науки, спорту тощо).

Оскільки пенсійне забезпечення нараховує три види пенсій, 

то, на нашу думку, під час викладення новел щодо удосконалення 

правового регулювання цієї сфери державної служби слід розгля-

нути кожен вид окремо.

Основні теоретичні та практичні суперечності правового регу-

лювання пенсійного забезпечення за віком уже викладені вище, 

тому для того, щоб гармонізувати та удосконалити ці пенсійні пра-

вовідносини, необхідно докорінно змінити підхід до визначення 

спеціального стажу державної служби, який сьогодні складає не 

менш ніж 10 років, в окремих випадках — 20 років. Йдеться про те, 

що, якщо особа під час досягнення граничного віку бажає отриму-

вати пенсію державного службовця, вона повинна надати докумен-

ти, які б засвідчували проходження служби упродовж певного 

строку. Розмір пенсії повинен бути поставлений у пряму відсоткову 

залежність від строку служби. Чим більший строк служби, тим 

більший відсоток (розмір) пенсії від заробітної плати державного 

службовця. Щоб розуміти та охарактеризувати стан, який існує 

сьогодні в державній службі, доцільно навести такі статистичні 

відомості. Станом на 31 грудня 2007 р. державну службу проходили 

25 428 осіб зі стажем менше 1 року, що складало 9,6 % загальної 

кількості державних службовців (265 315 осіб); 40 221 особа зі ста-

жем від 1 до 3 років, що складало 15,2 %; 41 362 особи зі стажем від 

3 до 5 років, що складало 15,6 %; 63 159 осіб зі стажем від 5 до 

10 років, що складало 23,8 %; 48 797 осіб зі стажем від 10 до 15 років, 

що складало 18,4 %; 33 271 особа зі стажем від 15 до 25 років, що 

складало 12,5 %; 13 077 осіб зі стажем понад 25 років, що складало 

4,9 % загальної кількості державних службовців, без урахування 

державних службовців у системі Мін обо рони, МВС, СБУ, Адміні-

страції Державної прикордонної служби1.

Станом на 31 грудня 2008 р.ці дані дещо змінилися. Так, на дер-

жавній службі працювали 26 564 особи зі стажем менше 1 року, що 

складало 9,5 % загальної кількості державних службовців 

(278 707 осіб); 42 551 особа зі стажем від 1 до 3 років, що складало 

15,3 %; 39 551 особа зі стажем від 3 до 5 років, що складало 14,2 %; 

71 128 осіб зі стажем від 5 до 10 років, що складало 25,5 %; 46 467 осіб 

зі стажем від 10 до 15 років, що складало 16,7 %; 38 786 осіб зі стажем 

від 15 до 25 років, що складало 13,9 %; 13 660 осіб зі стажем понад 

25 років, що складало 4,9 % загальної кількості державних службов-

ців, без урахування державних службовців у системі Міноборони, 

МВС, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби2. 

Наведені статистичні дані свідчать, що з кожним роком з дер-

жавного бюджету необхідно буде виділяти більше коштів на утри-

мання пенсіонерів державних службовців. У більшості випадків 

розмір їхніх пенсій перевищує розмір пенсії за солідарною систе-

мою, що також є однією з причин необхідності проведення ґрун-

товних змін у цій сфері. Також слід пам’ятати про велику диспро-

порцію у розмірах заробітної плати, яка є основою для обчислен-

ня пенсії, а отже, розміру пенсії державних службовців, що вже 

детально аналізувалося.

Надзвичайно важливим питанням пенсійного забезпечення 

державних службовців є розмір пенсії у співвідношенні до заро-

бітної плати. Найбільш поширеними способами вирішення цього 

питання є застосування динамічної (прогресивної) та статичної 

шкал: перша застосовується в Естонії, друга — у Німеччині3. Суть 

1 Розподіл державних службовців за стажем роботи на державній службі станом на 31 груд-
ня 2007 року. Таблиця 14 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.guds.gov.
u a / c o n t r o l / u k / p u b l i s h / a r t i c l e ? s h o w H i d d e n = 1 & a r t _ i d = 1 0 1 9 0 9 & c a t _
id=36406&ctime=1207234508956.

2 Розподіл державних службовців за стажем роботи на державній службі станом на 31 груд-
ня 2007 року. Таблиця 14 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://guds.gov.ua/
c o n t r o l / u k / p u b l i s h / a r t i c l e ? s h o w H i d d e n = 1 & a r t _ i d = 1 5 9 7 1 7 & c a t _
id=36406&ctime=1238675683717.

3 Професійна державна служба: що зроблено і що далі? Публічна доповідь про основні 
результати діяльності у 2006 році / упорядник та відповідальний за випуск А. Виш-
невський, за заг. ред. Т. В. Мотренко ; Головне управління державної служби 
України. — К., 2007. — С. 35.
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динамічної (прогресивної) шкали полягає у тому, що чим довше 

службовець працював, тим більший був відсоток збільшення його 

розміру пенсії. Наприклад, розмір пенсії збільшується на 1,7 % за 

рік у період 15–19 років служби; на 1,8 % у період 20–24 років; на 

1,9 % у період 25–29 років; на 2,2 % у період 30–34 років; на 2,3 % 

у період 35–39 років; на 2,5 %, якщо строк служби перевищив 

40 років. Динамічна шкала збільшення є вагомим інструментом 

мотивації державного службовця працювати довше. Суть же ста-

тичної шкали полягає у запровадженні 35 % середньомісячної 

заробітної плати (3,5 % за кожен рік) за перших 10 років служби 

державного службовця; за кожен наступний рік — 2 % до 25-річного 

стажу, під час продовження служби розмір пенсії збільшується на 

1 % за кожен наступний рік, але не більш ніж 75 % середньомісяч-

ної заробітної плати державного службовця. Тобто статична 

шкала характеризується визначенням одного розміру відсотка на 

значний, великий строк служби або до певного рівня, після якого 

цей розмір може змінитися. У цьому випадку за перших 10 років 

+3,5 % за кожен рік, за 15 наступних років +2 % за кожен рік і за 

наступні роки по +1 % за рік.

На нашу думку, обидва підходи є раціональними та можуть бути 

використані під час реформування пенсійного забезпечення дер-

жавних службовців України. Але найбільш вдалим підходом є ста-

тична шкала обчислення розміру пенсії державного службовця, 

оскільки вона відображає соціальну справедливість у правовій 

соціальній державі. Насамперед пропонується залишити обо в’яз-

ковою вимогою те, що моментом виникнення спеціальної пенсій-

ної правоздатності у особи є 10-річний стаж державної служби. За 

наявності останнього особа автоматично отримує право на пен сію 

у розмірі 35 % заробітної плати державного службовця. Чому саме 

35 % заробітної плати державного службовця? Слід виходити з 

того, що 35 % — це соціальний мінімум, соціальна гарантія держав-

ному службовцю, яка полягає ось у чому. Перші 10 років держав-

ний службовець не має значного матеріального забезпечення у 

силу об’єктивних причин (відсутність високого рангу, високоопла-

чуваної посади тощо), бо тільки починає службову кар’єру, і відпо-

відно відсоток відрахування до спеціалізованих фондів не є вели-

ким, тому держава, враховуючи важливість та особливості праці 

державних службовців, встановлює високий відсоток (3,5 %) для 

забезпечення належного пенсійного забезпечення після прохо-

дження державної служби. За 10 років особа проходила державну 

службу та отримала досвід, необхідні практичні та професійні зна-

ння, просувається кар’єрними сходами і її заробітна плата (дохід) 

збільшується, а відповідно і збільшується розмір відрахувань. Тому 

після 10-річного стажу відсоток зменшується до 2 % за рік служби. 

Із досягненням 25-річного стажу державної служби з причин, наве-

дених вище, відсоток зменшується до 1 % за рік служби. Ще однією 

причиною застосування саме статичної шкали є те, що кількість 

державних службовців, які йдуть на пенсію зі стажем понад 

25 років, є незначною, про що свідчать такі статистичні дані. 

Станом на 31 грудня 2008 р. кількість державних службовців, які 

мають стаж державної служби понад 25 років складає 13 660 осіб, 

що становить 4,9 % загальної кількості державних службовців. 

Натомість кількість осіб зі стажем від 5 до 10 років склала 25,85 %, 

від 10 до 15 років — 16,7 %, від 15 до 25 років — 13,9 %1. Крім цього, 

станом на 31 грудня 2007 р. кількість державних службовців, які 

вибули з державної служби, складала 40 997, що становило 15,5 % 

загальної чисельності, серед них вийшли на пенсію через досяг-

нення граничного віку 4 343 особи, що складало 10,6 % усіх, хто 

вибув2. Станом на 31 грудня 2008 р. кількість державних службов-

ців, які вибули з державної служби, складала 38 596 осіб, що скла-

дає 13,8 % загальної чисельності, серед них вийшли на пенсію через 

досягнення граничного віку 5 184 особи, що складає 13,8 % усіх, хто 

вибув3. Головна ідея такої системи полягає у тому, щоб надати 

більш високий рівень пенсійного забезпечення особам, які найдо-

вше пропрацювали на державній службі. У 2009 р. з державної 

служби звільнилися 30 713 осіб, що складає 10,36 % загальної кіль-

1 Розподіл державних службовців за стажем роботи на державній службі станом на 31 груд-
ня 2007 року. Таблиця 14 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://guds.gov.ua/
c o n t r o l / u k / p u b l i s h / a r t i c l e ? s h o w H i d d e n = 1 & a r t _ i d = 1 5 9 7 1 7 & c a t _
id=36406&ctime=1238675683717.

2 Кількість працівників, які вибули з державної служби станом на 31 грудня 2007 року. 
Таблиця 17 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.guds.gov.ua/control/
uk/publish/article?showHidden=1&art_id=101918&cat_id=36406&ctime=1207236019766.

3 Кількість працівників, які вибули з державної служби станом на 31 грудня 2008 року. 
Таблиця 17 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://guds.gov.ua/control/uk/
publish/article?showHidden=1&art_id=160648&cat_id=36406&ctime=1239204397030.
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кості та 7918 осіб звільнилися з органів місцевого самоврядування, 

що складає 7,9 % загальної кількості службовців органів місцевого 

самоврядування1. 

Тому, на нашу думку, основна увага має бути приділена саме 

службовцям, стаж державної служби яких є меншим від 25 років, 

оскільки вони є найбільш значною віковою категорію державних 

службовців. 

Наступним питанням є те, чому максимальним розміром пен-

сії є 75 % заробітної плати державного службовця. Такий розмір 

не є новим для пенсійного забезпечення України, оскільки у ст. 19 

Закону України «Про пенсійне забезпечення» (не чинна) зазна-

чено, що розмір пенсії за віком не може перевищувати 75 % серед-

ньомісячної заробітної плати. Ці 75 % є соціальною гарантією 

державного службовця, щоб забезпечити йому достатній рівень 

життя після виходу на пенсію. Саме у зв’язку з тим, що під час 

проходження державної служби особа обмежена у питанні збіль-

шення заробітної плати, оскільки остання регулюється імпера-

тивними нормами, необхідно визначати мінімальний та макси-

мальний розмір пенсії для державного службовця, щоб гарантува-

ти їм соціальний захист. 

Чинне законодавство містить положення про 80 % заробітної 

плати за наявності 10-річного стажу, але не більш ніж 90 %, що не 

є раціональним та обґрунтованим правовим механізмом, про що 

вже йшлося. Єдиним аргументом на користь виправдання чинно-

го механізму є посадовий оклад, який складає тільки 51 %, але, 

враховуючи тенденцію до збільшення частки посадового окладу у 

структурі заробітної плати, обговорювані правовідносини мають 

зазнати змін. 

Потребує реформування та удосконалення і пенсійне забезпе-

чення державних службовців по інвалідності. Головними питан-

нями, на які необхідно дати відповідь, є такі: хто є суб’єктом 

пенсійного забезпечення по інвалідності державних службовців? 

Якими є юридично значущі обставини юридичного складу цього 

виду пенсійних правовідносин? Який має бути порядок обчис-

лення розміру пенсії по інвалідності державних службовців?

1 Державна служба в цифрах [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http:// www.guds.gov.
ua/control/uk/publish/article?art_id=101080&cat_id=35390.

Для того щоб дати відповідь на поставленні питання, передусім 

необхідно звернутися до загальноприйнятої класифікації поділу 

пенсійного забезпечення по інвалідності за ознакою причини 

ін ва лідності на два види: інвалідність, що настала внаслідок 

загального захворювання, та інвалідність, що настала під час 

виконання службових обов’язків. Це зумовлено тим, що інвалід-

ності як юридичного факту для отримання пенсійного забезпе-

чення державного службовця недостатньо, оскільки необхідною є 

юридично значуща обставина, яка трансформує суб’єктів пенсій-

ного забезпечення по інвалідності у спеціального суб’єкта пенсій-

них правовідносин по інвалідності державних службовців. Йдеться 

про спеціальну пенсійну правоздатність відповідно до Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхуван-

ня», яка є відмінною від спеціальної пенсійної правоздатності 

від по відно до Закону України «Про державну службу». Таким 

чином, основою визначення правового статусу суб’єкта цього 

виду пенсійних відносин є причина інвалідності. Пропонується 

під час призначення пенсії по інвалідності, якщо суб’єктом є дер-

жавний службовець, застосовувати два юридичні склади, в основі 

яких лежить такий юридичний факт, як інвалідність і її причина, 

залежності від якої буде застосовуватися той чи інший вид пенсії. 

Тому для детальної характеристики пенсійних правовідносин по 

інвалідності ці два види необхідно розглядати окремо. 

Пенсія по інвалідності, яка спричинена виконанням службо-

вих обов’язків, є невід’ємною частиною пенсійного забезпечення 

державних службовців, що потребує особливої уваги. Пропонується 

надати високий соціальний захист державним службовцям, які 

повністю або частково втратили працездатність під час виконан-

ня ними своїх службових обов’язків. Важливою ознакою юридич-

ного складу пенсійних відносин по інвалідності державних служ-

бовців, що настала внаслідок виконання службових обов’язків, є 

необхідність відмови від обов’язкової умови про необхідний стаж 

державної служби, слід виходити з того, що у такому випадку ця 

умова є другорядною, оскільки причиною виплати цього виду 

пенсії є інвалідність, що настала внаслідок виконання службових 

обов’язків. Тобто якби особа їх не виконувала, то залишалася б 

працездатною. Тому держава в особі своїх органів повинна брати 
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на себе відповідальність за втрату працездатності державним 

служ бовцем, якого визнано інвалідом, а також виплачувати йому 

пенсію по інвалідності. Строк служби не має значення, оскільки 

особа виконує свої службові обов’язки з першого дня державної 

служби. Також слід наголосити на тому, що до пенсійного забез-

печення державних службовців по інвалідності необхідно вклю-

чити і ІІІ групу інвалідності. Щодо розміру пенсії по інвалідності, 

то слід виходити з того, що розмір пенсії для інваліда І групи має 

складати 75 % середньомісячної заробітної плати на день встанов-

лення інвалідності, тобто дорівнювати максимальному розміру 

пенсії за віком на момент встановлення інвалідності, оскільки це 

найважча група інвалідності, що позбавляє людину можливості у 

подальшому займатися трудовою діяльністю, потребує постійно-

го догляду за інвалідом тощо. Розмір пенсії для інвалідів ІІ групи 

повинен складати 65 % середньомісячної заробітної плати на день 

встановлення інвалідності. Такий розмір зумовлений тим, що 

інваліди ІІ групи обмежені у виборі професії у силу своєї частко-

вої втрати працездатності і не зможуть отримувати заробітну 

плату, яку б вони отримували у разі відсутності інвалідності, де 

пенсія буде відшкодовувати різницю попереднього та теперіш-

нього заробітку. Це також пов’язано з іншими витратами, які 

особа повинна нести на власну реабілітацію, оздоровлення, 

до датковий відпочинок тощо. Щодо розміру пенсії інвалідам 

ІІІ групи, то автор виходить з того, що за такої інвалідності особа 

втратила працездатність частково і може займатися попередньою 

діяльністю, але не у повному обсязі, саме тому розмір пенсії для 

інвалідів ІІІ групи складає 35 % середньомісячної заробітної 

плати на день встановлення інвалідності. Враховуючи вищеви-

кладене, після повернення державного службовця на службу є 

ймовірність того, що він у зв’язку із частковою втратою працез-

датності не зможе виконувати своїх попередніх обов’язків і буде 

працювати на менш оплачуваній роботі, про що вже йшлося під 

час характеристики ІІ групи інвалідності. Таким чином, на під-

ставі вищевикладеного можна зробити висновок, що суб’єктом 

пенсійного забезпечення по інвалідності, яка настала під час 

виконання службових обов’язків, є не просто державний службо-

вець, який перебуває на державній службі, а державний службо-

вець, який втратив працездатність під час виконання службових 

обов’язків, у зв’язку з чим йому було встановлено інвалідність. 

Обов’язковою умовою цього виду пенсійних правовідносин по 

інвалідності є причина інвалідності.

Підсумовуючи викладене вище обґрунтування, пропонується 

положення ч. 6 ст. 37 Закону України «Про державну службу» щодо 

пенсії по інвалідності викласти у такій редакції: «Державним служ-

бовцям, яким внаслідок виконання службових обов’язків встанов-

лено інвалідність, незалежно від стажу державної служби, але із 

урахуванням положень ст. 32 Закону України «Про загально-

обов’язкове державне пенсійне страхування», призначається пен-

сія по інвалідності у таких розмірах: інвалідам І групи — 75 % серед-

ньомісячної заробітної плати на день встановлення інвалідності; 

інвалідам ІІ групи — 65 % середньомісячної заробітної плати на 

день встановлення інвалідності; інвалідам ІІІ групи — 35 % серед-

ньомісячної заробітної плати на день встановлення ін  ва лідності, 

незалежно від того, чи продовжують ці особи службу».

Як видно із запропонованої редакції ст. 37 Закону України 

«Про державну службу», позбавляються пільгового правового 

регулювання державні службовці-інваліди, інвалідність яких 

настала унаслідок загального захворювання. На нашу думку, 

необхідно виходити з того, що якщо службові обов’язки, покладе-

ні на державного службовця, прямо чи опосередковано не є при-

чиною інвалідності, втрати працездатності, то не доцільно нада-

вати державному службовцю окремий чи спеціальний правовий 

статус. У цьому випадку державний службовець є суб’єктом пен-

сійного забезпечення по інвалідності, що регулюється Законом 

України від 9 липня 2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування»1. 

Також слід звернути увагу на те, що чинне положення ч. 7 ст. 37 

Закону України «Про державну службу» щодо призупинення 

виплати пенсії по інвалідності державному службовцю, якщо 

останній повертається на службу, має бути відмінене. Переконані, 

що таким положенням законодавець обмежив у праві державних 

службовців-інвалідів у двох випадках. По-перше, якщо держав-

1 Відомості Верховної Ради України — 2003. — № 49. — Ст. 376.



418 419

6.2. Особливості пенсійного забезпечення державних службовцівРозділ 6. Особливості пенсійного забезпечення окремих категорій громадян

ний службовець повертається на службу, законодавець позбавив 

його права на отримання пенсії по інвалідності. По-друге, якщо 

державний службовець претендує на пенсію по інвалідності, то 

він повинен відмовитися від продовження службової діяльності, 

що є порушенням права на працю. Це у певному розумінні дис-

кримінує інвалідів, які бажають продовжувати працювати. На 

нашу думку, їхнє подальше працевлаштування має заохочуватися, 

стимулюватися, а не навпаки. Таке положення є неприйнятним, 

оскільки воно позбавляє інваліда його активної участі у суспіль-

стві, воно є нецивілізованим. У двох випадках присутнє порушен-

ня прав громадян, що є неприпустимим у соціальній та правовій 

державі. Пенсія по інвалідності, її розмір та строки виплати не 

мають жодного стосунку до подальшого проходження служби. 

Вони є предметом різних галузей права — трудового та соціально-

го забезпечення, а регулювання будь-яких відносин однією галуз-

зю права за рахунок іншої є неприпустимим.

Третім видом пенсійного забезпечення загалом та державних 

службовців зокрема є пенсії у зв’язку із втратою годувальника, а 

якщо конкретно, то пенсія непрацездатним членам сім’ї держав-

них службовців у зв’язку із втратою годувальника. 

Важливим питанням під час реформування пенсійного забез-

печення у зв’язку із втратою годувальника є необхідність чіткого 

визначення причини смерті годувальника. На нашу думку, під 

час вирішення питання щодо визначення причини виникнення 

юридичного факту, у цьому випадку — втрати годувальника, 

доцільно провести паралель із зазначеним вище чітким визна-

ченням причини втрати працездатності, що у подальшому транс-

формується у встановлення факту інвалідності та її причини під 

час призначення пенсії по інвалідності для державних службов-

ців. В обох ви падках причиною повинно бути професійне захво-

рювання, виконання службових обов’язків, смерть, спричинена 

під час ви конання державним службовцем покладеного на нього 

завдання, а не просто проходження служби чи перебування на 

службі. За таких умов непрацездатні члени сім’ї, перелік яких 

визначений ст. 36 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування», можуть отримувати спеціальну 

пенсію.

Підсумовуючи вищевикладене, можна визначити особливості 

юридичного складу пенсійних правовідносин державних служ-

бовців у зв’язку із втратою годувальника: юридичним фактом є 

смерть державного службовця. Якщо ж суд у порядку окремого 

провадження прийме рішення про визнання громадянина безві-

сти відсутнім чи оголосить громадянина померлим і якщо особа 

перед цими подіями була державним службовцем, такий юридич-

ний факт прирівнюється до смерті, що стала наслідком службової 

діяльності; суб’єктом-годувальником виступає державний служ-

бовець, а також державний службовець, який вийшов на пенсію 

по інвалідності, яка настала під час виконання службових обо-

в’язків, і був годувальником членів своєї сім’ї та помер у зв’язку із 

погіршенням стану здоров’я через інвалідність; суб’єктами-

годованцями виступають непрацездатні члени сім’ї (визначені ст. 

36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування»); юридично значущою передумовою є те, що особа-

годувальник на день смерті має правовий статус держаного служ-

бовця; юридично значущою обставиною є те, що причиною смер-

ті стало виконання службових обов’язків.

Розмір пенсії непрацездатним членам сім’ї державного служ-

бовця у відсотковому співвідношенні має відповідати: 35 % серед-

ньомісячної заробітної плати державного службовця на день 

смерті, на яку нараховуються страхові внески на загально обо-

в’язкове державне пенсійне страхування для одного непрацездат-

ного члена сім’ї; 65 % середньомісячної заробітної плати на двох 

непрацездатних членів сім’ї; 75 % розміру середньомісячної заро-

бітної плати на трьох і більше непрацездатних членів сім’ї.

Резюмуючи вищевикладене, пропонується внести зміни до ч. 8 

ст. 37 Закону України «Про державну службу» і викласти її у такій 

редакції: «У разі смерті державного службовця, що була спричи-

нена виконанням ним службових обов’язків або визнання особи 

померлою чи безвісти відсутньою, непрацездатні члени сім’ї 

(годованці) мають право на пенсійне забезпечення у зв’язку із 

втратою годувальника. Розмір пенсії на одного годованця складає 

35 % середньомісячної заробітної плати державного службовця на 

день смерті, на яку нараховувалися страхові внески на загаль-

нообов’язкове державне пенсійне страхування; на двох годован-
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ців — 65 % середньомісячної заробітної плати; на трьох і більше 

годованців — 75 % розміру середньомісячної заробітної плати від-

повідно. До непрацездатних членів сім’ї (годованців) належать 

особи, визначені у ст. 36 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування». Що стосується ч. 9 ст. 37 Закону 

України «Про державну службу», то пропонується залишити її без 

змін, оскільки вона не містить правового механізму регулювання 

цього виду пенсійного забезпечення, а визначає одного із суб’єктів 

пенсійних правовідносин. 

Однією із основних новел до чинного Закону України «Про 

державну службу» є те, що пропонується відмовитися від такої 

умови, як наявність стажу державної служби не менш ніж 10 ро ків. 

Годованці державного службовця, смерть якого настала внаслідок 

виконання службових обов’язків, повинні отримувати від держа-

ви належний рівень пенсійного забезпечення, адже цей службо-

вець працював в інтересах держави, а держава в особі своїх органів 

повинна дбати не тільки про працюючих службовців, але і про 

їхніх непрацездатних членів сім’ї, якщо останні залишилися без 

годувальника.

Якщо втрата годувальника не пов’язана із виконанням служ-

бових обов’язків, то пенсія у зв’язку із втратою годувальника при-

значається відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне забезпечення».

Таким чином, нівелюється існуючий особливий механізм 

об числення пенсії, який суперечить принципу соціальної спра-

ведливості.

Одним із найбільш дискусійних питань матеріального та 

со ціально-побутового забезпечення державних службовців є 

виплата грошової допомоги у розмірі 10 посадових окладів під час 

виходу на пенсію за наявності спеціального стажу не менш ніж 

10 років. Такий вид матеріальної допомоги з теоретичної точки 

зору необґрунтований, це є, як уже неодноразово наголошувало-

ся, компіляцією радянського законодавства із перенесенням від-

носин, які існували в умовах адміністративно-планової економі-

ки, у ринкову економіку. Для початку необхідно визначити, чи 

існує причина та потреба у такій одноразовій допомозі? А також 

те, чи відповідає термін «допомога» цьому виду грошової виплати 

у контексті розуміння цього терміна у вітчизняному законодав-

стві та науковій літературі, тобто чи є узгодженими і гармонійни-

ми форма та зміст цього терміна? Для того щоб дати відповідь на 

перше питання, слід навести такі аргументи на користь недоціль-

ності в існуванні цього виду допомоги. По-перше, якщо держав-

ний службовець виходить на пенсію, то з наступного місяця він 

отримує пенсію державного службовця, тобто спеціальну пенсію. 

По-друге, чому держава має виплачувати одноразову допомогу, 

якщо протягом свого трудового життя державний службовець 

отримував заробітну плату, різноманітні надбавки, доплати, пре-

мії? Крім цього, робота на державній службі не віднесена до кате-

горій робіт із важкими чи шкідливими умовами праці, що могло 

призвести до погіршення стану здоров’я, а якщо виконання служ-

бових обов’язків і призвело до часткової або повної втрати праце-

здатності, то таким державним службовцям призначається пенсія 

по інвалідності. По-третє, приватний сектор економіки відмовив-

ся від такої допомоги, то чому більшість громадян, які не отриму-

ють такої допомоги, сплачуючи податки, опосередковано мають 

виплачувати такий вид грошової допомоги державним службов-

цям, яка виплачується з державного бюджету. По-четверте, це 

матеріальний бік питання: за умови регулярного підвищення роз-

міру посадового окладу це є серйозним навантаженням на дер-

жавний бюджет. Згідно зі статистичними даними Головного 

уп равління державної служби України у 2007 р.1 з державної служ-

би всього вибуло 40 997 осіб, у 2008 р. — 38 578 осіб без урахуван-

ня державних службовців Міноборони, МВС, СБУ, Адміністрації 

Держприкордонслужби, що складає 15,5 % та 13,4 % загальної 

кількості працюючих. З досягненням граничного віку — 

4 343 особи, у 2008 р. — 5184 особи. Тобто кількість осіб, які ідуть 

на пенсію із досягненням граничного віку, склала 4 343 особи у 

2007 р. та 5 184 особи у 2008 р. відповідно, а за середньостатистич-

ними підрахунками, враховуючи інші причини виходу на пенсію 

(досягнення пенсійного віку), щороку з державної служби ідуть 

1 Кількість працівників, які вибули з державної служби станом на 31 грудня 2007 року. 
Таблиця 17 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://guds.gov.ua/control/uk/
publish/article?showHidden=1&art_id=160648&cat_id=36406&ctime=1239204397030.
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на пенсію 6–7 тисяч осіб1. Як уже зазначалося вище, посадовий 

оклад у структурі заробітної плати станом на 2008 р. складає 51 %, 

середньомісячна заробітна плата у сфері державного управління 

за січень–червень 2008 р. складає 2297 грн2, за січень–грудень 

2007 р. складала 1851,85 грн3. Враховуючи викладене, можна 

обчислити середньомісячний оклад державного службовця. Так, у 

2007 р. він складав 944,44 грн, а у першому півріччі 2008 р. вже 

1171,47 грн. Якщо щороку на пенсію з державної служби ідуть 

6–7 тисяч осіб, то у 2007 р. на виплати одноразової грошової 

допомоги державним службовцям у середньому було виплачено 

6 138 860 грн, а у 2008 р. ця сума у середньому склала вже 

7 614 555 грн. Ідея відмови від такої виплати не є новою, вона мала 

місце під час формування та прийняття Бюджету на 2007 р. Але, 

як виявилося у результаті, народними депутатами України з пев-

них причин таку зміну було відхилено4.

Щодо другого питання, то найбільш поширеними видами 

допомоги, які закріплені у чинному законодавстві, є: допомога 

на поховання; допомога по вагітності і пологах; допомога по 

догляду за дитиною; допомога по тимчасовій непрацездатності; 

соціальна допомога; допомога на дітей військовослужбовців 

строкової служби; медична допомога тощо. Із вищевикладеного 

вбачається, що термін «допомога» використовується у складних 

критичних життєвих обставинах. Щоб подолати ці тимчасові 

негаразди, особі виплачують грошову допомогу, що свідчить про 

соціальну спрямованість держави. Семантика терміна «допомо-

га» не є складною та двозначною. Йдеться про те, що в україн-

ській мові термін «допомога» тлумачиться однозначно як: спри-

яння, підтримка у чому-небудь; поміч, запомога; матеріальна 

1 Професійна державна служба: що зроблено і що далі? Публічна доповідь про основні 
результати діяльності у 2006 році / упорядник та відповідальний за випуск А. Виш-
невський, за заг. ред. Т. В. Мотренко ; Головне управління державної служби 
України. — К., 2007. — С. 36.

2 Звіт з праці по видах економічної діяльності за січень–червень 2008 року Державного 
комітету статистики України. Таблиця 1к(дер). Розділ 1/4.

3 Звіт з праці по видах економічної діяльності за січень–грудень 2007 року Державного 
комітету статистики України. Таблиця 1к(дер). Розділ 1/4.

4 Професійна державна служба: що зроблено і що далі? Публічна доповідь про основні 
результати діяльності у 2006 році / упорядник та відповідальний за випуск А. Виш-
невський, за заг. ред. Т. В. Мотренко ; Головне управління державної служби 
України. — К., 2007. — С. 36.

підтримка; захист, порятунок у біді; сприяння у лікуванні, 

полегшення страждань1. Виникає логічне запитання, чи можна 

термін «грошова допомога державному службовцю при виході 

на пенсію» розглядати у загальноприйнятому контексті як у 

філології, так і у правознавстві? На нашу думку, не можна, 

оскільки очевидними є розбіжності у формі та змісті цього тер-

міну. De facto це радше грошова виплата привілейованим грома-

дянам, але не допомога, оскільки остання несе в собі однознач-

не і конкретне функціональне навантаження, що ґрунтується на 

допомозі у скруті. Щодо змісту терміна «допомога» у контексті 

Закону України «Про державну службу», то стає очевидним, що 

державні службовці, які виходять на пенсію, не потребують 

такої допомоги, а її виплата є радше свідченням юридичної 

помилки чи непорозумінням, ніж нормою цивілізованого, пра-

вового законодавства європейської країни, якою є Україна. Тому 

норма має бути нівельована.

Отже, на нашу думку, вищевикладені аргументи та підрахунки 

обґрунтовано доводять, що потреба у грошовій допомозі держав-

ним службовцям у разі виходу на пенсію відсутня. Підводячи під-

сумок, положення ч. 11 ст. 37 Закону України «Про державну 

службу» щодо одноразової грошової допомоги під час виходу дер-

жавного службовця на пенсію необхідно відмінити шляхом вне-

сення змін до згаданого Закону. Кошти, що будуть вивільнені, 

необхідно спрямувати на матеріально-технічне забезпечення дер-

жавної служби, підвищення кваліфікації державних службовців, 

організацію конференцій для вивчення та обміном досвіду з зару-

біжними країнами тощо.

Не менш дискусійними, суперечливими та такими, що не відпо-

відають принципу соціальної справедливості, раціональності та 

обґрунтованості, є: спеціальний порядок визначення заробітної 

плати для обчислення пенсії державним службовцям, а також 

порядок призначення, перерахунку та виплати пенсії, які визначе-

ні постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. № 36 

«Про деякі питання вдосконалення визначення розмірів заробітку 

1 Новий тлумачний словник української мови у трьох томах. — Т. 1 (А–К) / уклад. 
В. Яременко, О. Сліпушко. — 2-ге вид., випр. — К. : Видавництво «Аконіт», 2003. — 
С. 590.
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для обчислення пенсії»1 та ст. 37-1 Закону України «Про державну 

службу». Про те, що зазначені нормативно-правові акти є дискри-

мінаційними, вже йшлося, що і було предметом ґрунтовного роз-

гляду. Рано чи пізно, законодавець дійде до розуміння потреби 

гармонізації правового регулювання спеціального пенсійного 

забезпечення державних службовців та інших категорій громадян. 

У цьому дослідженні неодноразово зазначалося, що по треба у спе-

ціальному пенсійному забезпеченні державних службовців є. Це 

насамперед пов’язано із специфікою роботи, різноманітними 

обмеженнями, але воно має бути у гармонії із загальним пенсійним 

забезпеченням. Саме з такої позиції і вибудувано структуру цього 

наукового дослідження, яким вказано на недоліки правового регу-

лювання та запропоновано якісно нові підходи до удосконалення 

функціонування пенсійних правовідносин, зберігаючи при цьому 

окремі переваги державним службовцям.

Отже, завершальними питаннями пенсійного забезпечення 

державних службовців є порядок призначення, перерахунку та 

виплати пенсії. Порядок призначення пенсії та визначення роз-

мірів заробітку для обчислення пенсії полягає у тому, що відповід-

но до постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2000 р. 

№ 865 «Про деякі питання вдосконалення визначення розміру 

заробітку для обчислення пенсії»2 розмір виплат (крім посадових 

окладів, надбавок за ранг або кваліфікаційні класи, класний чин 

або спеціальні звання, вислугу років), що включаються до заро-

бітку для обчислення пенсії, відповідно до Закону України «Про 

державну службу», визначається за вибором того, хто звернувся за 

пенсією, за останні 24 календарні місяці роботи, яка дає право на 

цей вид пенсії, поспіль перед зверненням за пенсією або за будь-

які 60 календарних місяців такої роботи поспіль перед звернен-

ням за пенсією, незалежно від наявності перерв протягом цього 

періоду на такій роботі. Середньомісячна сума зазначених виплат 

за 24 або 60 календарних місяців визначається шляхом ділення 

загальної суми цих виплат за 24 календарні місяці роботи поспіль 

перед зверненням за пенсією чи за 60 календарних місяців роботи 

поспіль відповідно на 24 або на 60. Діаметрально протилежним є 

1 Зібрання постанов Уряду України. — 2003. — № 11. — Ст. 117.
2 Зібрання постанов Уряду України. — 2000. — № 19. — Ст. 569.

порядок призначення пенсії та визначення розмірів заробітку для 

обчислення пенсії іншим категоріям громадян. Відповідно до 

положень ст. 40 Закону України «Про загальнообов’язкове дер-

жавне пенсійне страхування» для обчислення пенсії враховується 

заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхо-

вого стажу поспіль до 1 липня 2000 р. незалежно від перерв та за 

весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 р.

Під час аналізу наведених двох порядків призначення пенсії та 

визначення розмірів заробітку для обчислення пенсії очевидним є 

привілейованість спеціального порядку для державних службовців, 

який є дискримінаційним щодо інших категорій громадян. Тому, 

на нашу думку, під час визначення заробітної плати (доходу) для 

обчислення пенсії державному службовцеві необхідно використо-

вувати правові та економічні формули, визначені Законом України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Іншим питанням, яке перебуває у тісному взаємозв’язку із роз-

міром пенсії, є порядок перерахунку пенсії. Згідно зі ст. 37-1 Закону 

України «Про державну службу» у разі підвищення розміру заробіт-

ної плати працюючим державним службовцям відповідно здійсню-

ється перерахунок раніше призначених пенсій. Частково питання 

перерахунку пенсії вже було предметом цього наукового дослі-

дження і основні зауваження вже були викладені, тому виокремимо 

найважливіші. Так, перерахунок пенсії є допустимим у трьох 

випадках. Перший випадок має місце у разі, якщо застрахована 

особа після призначення пенсії продовжувала працювати: перера-

хунок пенсії з урахуванням страхового стажу здійснюється після 

призначення пенсії. Кожний наступний перерахунок пенсії здій-

снюються не раніше ніж через два роки після попереднього пере-

рахунку з урахуванням страхового стажу після призначення пенсії. 

Другий випадок, це коли пенсії індексуються (спеціально визна-

чений порядок перерахунку) відповідно до законодавства про 

індексацію грошових доходів населення. Третій випадок має місце 

у разі, якщо величина середньої заробітної плати в Україні за мину-

лий рік зросла: тоді з 1 березня поточного року розмір пенсії підви-

щується на коефіцієнт, який відповідає не менш ніж 20 % темпів 

зростання середньої заробітної плати в Україні порівняно з попере-

днім роком, крім випадків, коли підвищення пенсійних виплат за 
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минулий рік перевищило цей коефіцієнт. Якщо коефіцієнт підви-

щення пенсійних виплат у минулому році був меншим, ніж зазна-

чений у законі, то збільшення пенсій здійснюється з урахуванням 

попереднього підвищення. Крім цього, слід пам’ятати, що в основі 

розміру пенсії завжди лежать його страхові внески, а не стаж дер-

жавної служби. Саме на підставі такого міркування автоматичний 

перерахунок пенсії державним службовцям-пенсіонерам у разі під-

вищення пенсії державним службовцям заробітної плати щонай-

менше викликає здивування та нерозуміння. Виникає питання, 

який стосунок мають державні службовці-пенсіонери до збільшен-

ня заробітної плати службовцям, які продовжують працювати? 

Відповідь однозначна — жодного. Тому не може йтися про жодне 

підвищення пенсії у зв’язку із підвищенням заробітної плати, 

оскільки пенсіонери отримують той розмір пенсії, який відповідає 

їхній колишній заробітній платі, строку служби тощо.

Підводячи підсумки, слід зазначити, що реформування дер-

жавної служби в цілому та пенсійного забезпечення державних 

службовців зокрема вже назріло й активно обговорюється як 

фа хівцями у сфері управління, так і дослідниками права соціаль-

ного забезпечення. Не залишається осторонь таких науково-

практичних дискусій і Головне управління державної служби 

України, результатом чого став розроблений законопроект «Про 

державну службу»1, з текстом якого можна ознайомитися на офі-

ційному сайті цієї установи. На жаль, як це вже стало традицією, 

наукові надбання права соціального забезпечення залишаються 

поза увагою представників держаної служби, що вкотре підтвер-

джує думку, що державна служба, як і будь-яка інша державна 

установа, сама себе реформувати не в змозі. 

Що ж стосується цього дослідження, то основна його ідея 

полягає у тому, що усі виплати з державного бюджету мають бути 

обґрунтовані і залежати від економічного розвитку країни, а 

інформація про порядок та розмір таких виплат повинна бути 

доступною для ознайомлення. Переконані у тому, що чинне зако-

нодавство володіє достатнім набором правових інструментів, які 

1 Офіційний сайт Головного управління державної служби України [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу : http://www.center.gov.ua/publikaciyi-centru/istoriya-derzhavnoyi-sluzhbi-
v-ukrayini.html.

дають змогу перераховувати пенсії (про них йшлося вище). І ство-

рення нових, спеціальних, привілейованих, пільгових тощо — є 

недоречним, а враховуючи дискримінаційний характер таких 

окремих порядків перерахунку, і зовсім неприпустимим. Такий 

під хід також зумовлений тим, що пенсія (так само, як і заробітна 

плата) має підвищуватися залежно від трудової діяльності держав-

ного службовця та соціально-економічних показників країни.

На нашу думку, враховуючи запропоновані новели порядку 

призначення, перерахунку та виплати, пенсії мають регулюватися 

у загальному порядку, визначеному Законом України «Про 

за гально обов’язкове державне пенсійне страхування». Таким 

чином, пропонується ст. 37-1 Закону України «Про державну 

службу» викласти у такій редакції: «Порядок визначення заробіт-

ної плати для обчислення пенсії державних службовців, а також 

порядок призначення, перерахунку та виплати пенсії визнача-

ються Законом України “Про загальнообов’язкове державне пен-

сійне страхування”».

Із викладеного вище вбачається, що пенсійне забезпечення 

державних службовців потребує нагального, докорінного рефор-

мування. Мета цього дослідження полягає у пропонуванні та 

окресленні шляхів гармонізації загального та спеціального пен-

сійного забезпечення. Стає зрозумілим, що правова, соціальна 

держава із розбалансованою системою соціального забезпечення 

загалом та пенсійного забезпечення зокрема, із дискримінацій-

ними спеціальними режимами існувати не може. 

6.3. Проблеми правового регулювання 
пенсійного забезпечення працівників органів прокуратури

Як свідчить практика, останнім часом виникає чимало про-

блем щодо правильного застосування законодавства з питань 

визначення тривалості страхового (трудового) стажу для обчис-

лення пенсії чи надбавок та доплат працівникам прокурорсько-

слідчих органів. З цих питань виникає чимало спорів, які не зна-

ходять однозначного вирішення навіть у судах. Це, звичайно, аж 

ніяк не сприяє соціальному захисту працівників прокуратури, 

передбаченому Законом України «Про прокуратуру» від 5 листо-
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пада 1991 р. з наступними змінами та доповненнями1. Новим 

Законом України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення 

реформування пенсійної системи» внесено низку змін і щодо 

правового регулювання пенсійного забезпечення працівників 

прокуратури, зокрема щодо стажу роботи. 

Питанням правового регулювання трудових відносин праців-

ників прокуратури останнім часом були присвячені наукові дослі-

дження О.Шевцова, А.Акуліча, проте проблеми пенсійного забез-

печення і, зокрема, визначення страхового стажу цієї категорії 

працівників залишилися поза увагою науковців.

Метою цього підрозділу дослідження є виявлення проблемних 

аспектів визначення та зарахування страхового стажу працівни-

кам прокуратури, роз’яснення чинного законодавства та форму-

лювання пропозицій щодо його удосконалення.

Згідно з новою редакцією ч. 1 ст. 50-1 Закону України «Про 

про куратуру» прокурори і слідчі мають право на пенсійне забез-

печення за вислугу років незалежно від віку за наявності на день 

звернення вислуги років не менше: 

— по 30 вересня 2011 р. — 20 років, у тому числі стажу роботи 

на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 10 років; 

— з 1 жовтня 2011 р. по 30 вересня 2012 р. — 20 років 6 місяців, 

у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих проку-

ратури не менше 10 років 6 місяців; 

— з 1 жовтня 2012 р. по 30 вересня 2013 р. — 21 рік, у тому числі 

стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не 

менше 11 років; 

— з 1 жовтня 2013 року по 30 вересня 2014 р. — 21 рік 6 місяців, 

у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих проку-

ратури не менше 11 років 6 місяців; 

— з 1 жовтня 2014 р. по 30 вересня 2015 р. — 22 роки, у тому 

числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури 

не менше 12 років; 

— з 1 жовтня 2015 р. по 30 вересня 2016 р. — 22 роки 6 місяців, 

у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих проку-

ратури не менше 12 років 6 місяців; 

1 Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 53. — Ст. 793.

— з 1 жовтня 2016 р. по 30 вересня 2017 р. — 23 роки, у тому 

числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури 

не менше 13 років; 

— з 1 жовтня 2017 р. по 30 вересня 2018 р. — 23 роки 6 місяців, 

у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих проку-

ратури не менше 13 років 6 місяців; 

— з 1 жовтня 2018 р. по 30 вересня 2019 р. — 24 роки, у тому 

числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури 

не менше 14 років; 

— з 1 жовтня 2019 р. по 30 вересня 2020 р. — 24 роки 6 місяців, 

у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих проку-

ратури не менше 14 років 6 місяців; 

з 1 жовтня 2020 р. і пізніше — 25 років, у тому числі стажу робо-

ти на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 15 

років. 

Отже, порівняно з попередньою редакцією збільшено стаж 

вислуги на 5 років і стаж на посадах прокурорів і слідчих прокура-

тури теж на 5 років.

У частині 2 ст. 50-1 Закону закріплено, що пенсія прокурорам і 

слідчим призначається в розмірі 80 % суми їхньої місячної (чин-

ної) заробітної плати, до якої включаються всі види оплати праці, 

з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове дер-

жавне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 р. — страхові вне-

ски на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, одер-

жуваної перед місяцем звернення за призначенням пенсії.

Отже, максимальний розмір пенсії конкретного працівника 

прокуратури становить 80 % (а не 90 %, як це було раніше) суми 

місячної заробітної плати.

Тобто зі ст. 50-1 Закону вилучено норму, згідно з якою за кожен 

повний рік роботи понад 10 років на цих посадах пенсія збільшу-

ється на 2 %, але повинна становити не більш ніж 90 % суми 

місячного (чинного) заробітку.

Середньомісячна сума зазначених виплат за 60 календарних 

місяців визначається шляхом ділення загальної суми таких виплат 

на 60. Коригування зазначених виплат здійснюється із застосу-

ванням коефіцієнта загального підвищення розмірів посадового 

окладу, надбавок до нього за класний чин. Посадовий оклад, над-
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бавки за класний чин і вислугу років під час призначення пенсії 

враховуються в розмірах, установлених на дату звернення за пен-

сією. 

Частина 5 цієї ж статті Закону закріплює норму, згідно з якою 

працівникам, які не мають вислуги років, передбаченої ч. 1 цієї 

статті, за наявності необхідного стажу роботи на посадах проку-

рорів та слідчих прокуратури, а також страхового стажу, необхід-

ного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, 

передбаченого абзацом 1 ч. 1 ст. 28 Закону України «Про за гально-

обов’язкове державне пенсійне страхування», після досягнення 

чоловіками 57 років, а жінками віку, що на п’ять років менше, ніж 

пенсійний вік, установлений ст. 26 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсія 

призначається в розмірі, пропорційному кількості повних років 

роботи на прокурорських посадах, з розрахунку 80 % місячного 

заробітку за відповідну вислугу років, передбачену ч. 1 цієї статті. 

Передбачене цією частиною зниження віку для жінок застосову-

ється також до завершення періоду підвищення віку виходу на 

пенсію до 1 січня 2022 р. До досягнення віку, встановленого цим 

абзацом, право на пенсію за віком мають чоловіки 1960 року 

народження і старші після досягнення ними такого віку: 

— 55 років — чоловіки, які народилися до 31 грудня 1957 р.; 

— 55 років 6 місяців — чоловіки, які народилися з 1 січня 

1958 р. до 31 грудня 1958 р.; 

— 56 років — чоловіки, які народилися з 1 січня 1959 р. по 

31 грудня 1959 р.; 

— 56 років 6 місяців — чоловіки, які народилися з 1 січня 

1960 р. до 31 грудня 1960 р.

Частина 6 ст. 50-1 передбачає, що до вислуги років, що дає 

право на пенсію за ст. 50-1 Закону, зараховується час роботи на 

прокурорських посадах, перелічених у ст. 56 цього Закону, зокре-

ма у військовій прокуратурі, стажистами в органах прокуратури, 

слідчими, суддями, на посадах начальницького складу органів 

внутрішніх справ, офіцерських посадах Служби безпеки України, 

посадах державних службовців, які обіймають особи з вищою 

юридичною освітою, в науково-навчальних закладах Генеральної 

прокуратури України, працівникам, яким присвоєно класні чини, 

на виборних посадах у державних органах, на посадах в інших 

організаціях, якщо працівники, що мають класні чини, були 

направлені туди, а потім повернулися в прокуратуру, строкова 

військова служба, половина строку навчання у вищих юридичних 

навчальних закладах, частково оплачувана відпустка жінкам по 

догляду за дитиною до досягнення нею трьох років.

Згідно з ч. 9 ст. 50-1 Закону прокурорам і слідчим, що визнані 

інвалідами I або II групи, призначається пенсія по інвалідності в 

розмірах, передбачених ч. 1 цієї статті, за наявності стажу роботи 

в органах прокуратури не менш ніж 10 років.

Відповідно до ч. 15 ст. 50-1 Закону пенсія, призначена відпо-

відно до цієї статті, в період роботи на посадах, які дають право на 

призначення пенсії у порядку та на умовах, передбачених цим 

Законом, законами України «Про статус народного депутата 

України», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про дер-

жавну службу», виплачується в розмірі, обчисленому відповідно 

до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування», а після звільнення з таких посад — у розмірі, обчис-

леному відповідно до цього Закону. 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 законодав-

ством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які 

мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищу-

вати 10 прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втра-

тили працездатність. Отже, якщо особа, яка вийшла на пенсію 

відповідно до Закону України «Про прокуратуру», влаштувалася 

на роботу знов на посаду прокурора, слідчого та інші посади, які 

дають право на призначення пенсії у порядку та на умовах, перед-

бачених вказаними вище законами, пенсія виплачується у розмі-

рі, обчисленому за загальним законом «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування», і лише після звільнення праців-

ники прокуратури отримують пенсію, обчислену відповідно до 

ст. 50-1 Закону України «Про прокуратуру». Ця норма не розпо-

всюджується на тих працівників, які вийшли на пенсію до 1 жов-

тня 2011 р. і влаштувалися на роботу. Крім того, максимальний 

розмір пенсії за вислугу років не може перевищувати 10 прожит-
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кових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Знову ж 

таки, це положення не розповсюджується на пенсіонерів, які до 

1 жовтня 2011 р. вийшли на пенсію.

Слід наголосити, що норми Закону часто на практиці тлумачаться 

неправильно, крім того, Закон залишає без відповіді низку пи тань, 

щодо яких виникають проблеми у правозастосовчих органах.

Одним із питань, яке постає під час виходу на пенсію у цієї 

ка тегорії працівників, є питання про те, чи підлягає зарахуванню 

період проходження строкової військової служби до стажу, що 

включається до вислуги років?

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про військовий 

обов’язок і військову службу» в редакції Закону від 4 квітня 

2006 р.1 та ст. 8 Закону України «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців і членів їх сімей» від 20 грудня 1991 р.2 з 

наступними змінами і доповненнями військова служба у Збройних 

Силах України та інших військових формуваннях є державною 

службою особливого характеру. Час проходження військової 

служби зараховується громадянам до загального стажу роботи, 

стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служ-

би. До військової служби згідно з п. 3 ст. 2 Закону України «Про 

військовий обов’язок і військову службу» належить і такий її вид, 

як строкова військова служба.

Згідно зі ст. 50-1 Закону України «Про прокуратуру» від 5 лис-

топада 1991 р. з наступними змінами і доповненнями до 25-річного 

стажу, що дає право на пенсію за вислугу років, зараховується 

строкова військова служба. Отже, на підставі чинного законодав-

ства строкова військова служба зараховується до стажу, що дає 

право на пенсію за вислугу років.

Наступним питанням, з якого виникають проблеми у правозасто-

суванні, є: чи підлягає зарахуванню період навчання у Вищій слідчій 

школі МВС до періоду проходження строкової військової служби? 

Особи, прийняті на службу до міліції, зокрема слухачі й кур-

санти шкіл міліції, які перебувають на військовому обліку, на час 

служби знімаються з нього і перебувають у кадрах Міністерства 

внутрішніх справ України. Навчання у школах Міністерства вну-

1 Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 27. — Ст. 385.
2 Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 15. — Ст. 190.

трішніх справ України після здобуття середньої освіти прирівню-

ється до проходження військової служби.

Ще одним із спірних питань є те, чи підлягає зарахуванню 

період навчання у Вищій слідчій школі МВС СРСР до стажу, що 

дає право на пенсію за вислугу років згідно зі ст. 50-1 Закону 

України «Про прокуратуру»?

13 березня 1992 р. було прийнято Угоду держав СНД «Про 

гарантії прав громадян держав — учасниць Співдружності неза-

лежних держав у галузі пенсійного забезпечення»1, яку підписала 

й Україна. 

Ця Угода має важливе значення, оскільки дає змогу врахуван-

ня трудового стажу, набутого на території колишнього СРСР. Так, 

згідно із п. 2 ст. 6 Угоди для встановлення права на пенсію, зокре-

ма пенсію на пільгових підставах та за вислугу років, громадянам 

держав — учасниць Угоди враховується трудовий стаж, набутий 

на території будь-якої з цих держав, а також на території колиш-

нього СРСР за час до набрання чинності цією Угодою. 

Вища слідча школа МВС СРСР належала до вищих юридич-

них закладів освіти. Згідно зі ст. 50-1 Закону України «Про про-

куратуру» від 5 листопада 1991 р. з наступними змінами і допо-

вненнями до 25-річного стажу, що дає право на пенсію за вислу-

гу років, зараховується половина строку навчання у вищих 

юридичних навчальних закладах. Проте при цьому слід мати на 

увазі, що Вища слідча школа МВС СРСР — це не звичайний, а 

спеціалізований вищий навчальний заклад, а час навчання у 

школах міліції згідно з ч. 3 ст. 18 Закону України «Про міліцію» 

від 20 грудня 1990 р.2 з наступними змінами і доповненнями 

після здобуття середньої освіти прирівнюється до проходження 

військової служби, а значить, і зараховується до стажу строкової 

військової служби, який повністю, а не частково зараховується 

до стажу, що дає право на пенсію за вислугу років. На підставі 

вищевикладеного до стажу прокурора і слідчого строк навчання 

у ВСШ МВС СРСР повинен бути зарахований повністю, а не 

лише його половина. 

1 Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.
rada.gov.ua.

2 Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 4. — Ст. 20.
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У зв’язку з цим, на наш погляд, для уникнення суперечностей 

у правозастосуванні доцільно внести уточнення до ст. 50-1 Закону 

України «Про прокуратуру», доповнивши її нормою такого зміс-

ту: «особам, які закінчили вищі юридичні навчальні заклади МВС 

або Академію прокуратури, строк навчання зараховується до 

стажу, що дає право на пенсію за вислугу років».

Ще одним із питань, щодо якого досить часто звертаються із 

проханням надати роз’яснення працівники прокуратури (проку-

рори та слідчі) під час виходу на пенсію за вислугу років, є питан-

ня про те, чи підлягає зарахуванню період проходження служби 

на посадах начальницького складу органів внутрішніх справ, слід-

чого УВС до стажу, що дає право на пенсію за вислугу років?

Згідно з ч. 6 ст. 50-1 Закону України «Про прокуратуру» до 

20-річного стажу роботи, що дає право на пенсію за вислугою 

років, зараховується час роботи слідчими, на посадах началь-

ницького складу органів внутрішніх справ. 

Відповідно до п. 20 Положення про проходження служби рядо-

вим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвер-

дженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 

1991 р. № 114 час перебування осіб рядового і начальницького 

складу на службі в органах внутрішніх справ зараховується до 

загального і безперервного трудового стажу, а також стажу за спе-

ціальністю згідно з законодавством.

У зв’язку з цим період проходження служби на посадах началь-

ницького складу органів внутрішніх справ та час роботи на посаді 

слідчого УВС підлягають зарахуванню до стажу, що дає право на 

пенсію за вислугу років.

Одним із питань, пов’язаним із наявністю трудового стажу, є 

надання надбавок і доплат. Зокрема, чи поширюється дія поста-

нови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 1996 р. «Про над-

бавки і доплати до грошового забезпечення працівників слідчих 

підрозділів органів внутрішніх справ, служби безпеки і прокура-

тури», наказу Генерального прокурора № 181к від 9 квітня 1996 р. 

«Про надбавки працівникам слідчих підрозділів органів прокура-

тури України», наказу Генерального прокурора № 480к від 14 трав-

ня 2002 р. на посади слідчого, старшого слідчого Слідчого 

Управління УМВС України області, прокурора-криміналіста вій-

ськової прокуратури відповідних гарнізонів, старшого слідчого, 

слідчого в ОВС прокуратури області, слідчого з особливо важли-

вих справ прокуратури міста, прокурора-криміналіста прокурату-

ри міста, прокурора відділу нагляду за додержанням законів при 

провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та 

досудового слідства військової прокуратури відповідного регіону 

України, слідчого в особливо важливих справах військової про-

куратури відповідного регіону України, старшого слідчого в осо-

бливо важливих справах, слідчого в особливо важливих справах 

відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури 

України? Відповідь на це питання безпосередньо пов’язана із 

видами заробітку, які включаються до заробітної плати, з якої 

обчислюється пенсія.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

18 лютого 1997 р. № 177 «Про визнання такими, що втратили чин-

ність, деяких рішень Кабінету Міністрів України» у зв’язку з при-

йняттям Указу Президента України від 4 жовтня 1996 р. № 926 

«Про умови грошового забезпечення осіб рядового і начальниць-

кого складу та оплати праці працівників органів внутрішніх 

справ» постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 1996 р. 

№ 232 «Про надбавки до грошового забезпечення працівників 

слідчих підрозділів органів внутрішніх справ, Служби безпеки і 

прокуратури» втратила чинність у частині, що стосується осіб 

начальницького складу слідчих підрозділів органів внутрішніх 

справ. У зв’язку з прийняттям Указу Президента України від 

4 жовтня 1996 р. «Про грошове забезпечення військовослужбов-

ців та умови оплати праці працівників Служби безпеки України» 

не діє вказана постанова і щодо працівників Служби безпеки 

України, оскільки Указ Президента України має вищу юридичну 

силу, ніж постанова Кабінету Міністрів. Проте вказана постанова 

діє щодо працівників прокуратури.

Відповідно до п. 1 постанови «Про надбавки до грошового 

забезпечення працівників слідчих підрозділів органів внутрішніх 

справ, служби безпеки і прокуратури» від 21 лютого 1996 р. було 

встановлено щомісячну надбавку до окладів грошового утриман-

ня (для працівників органів прокуратури — до посадових окладів 

з урахуванням надбавок за класні чини) за службу на посадах слід-
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чих і прокурорів-криміналістів у розмірах: за вислуги понад 

3 роки — 10 % надбавки до грошового утримання, понад 5 років — 

15 %, понад 10 років — 20 %, понад 15 років — 25 % надбавки до 

грошового утримання. 

Крім вказаної надбавки, постановою встановлено щомісячну 

доплату за вислугу 20 і більше років на посадах начальницького 

складу у слідчих підрозділах органів внутрішніх справ, слідчих 

співробітників Служби безпеки, начальників слідчих підрозділів, 

їхніх заступників, прокурорів-криміналістів і слідчих органів про-

куратури та військових прокуратур у розмірі 100 % суми пенсії, 

яка може бути їм нарахована у разі виходу на пенсію. Працівникам 

прокуратури та військової прокуратури, які після призначення їм 

пенсії продовжують працювати на зазначених посадах, ця доплата 

не виплачується Доплата за вислугу 20 і більше років виплачуєть-

ся без урахування встановленої вказаною постановою щомісячної 

надбавки.

Дещо відмінний від постанови п. 1 наказу Генерального про-

курора «Про надбавки працівникам слідчих підрозділів органів 

прокуратури України» від 9 квітня 1996 р., оскільки не передба-

чає встановлення надбавок для прокурора-криміналіста. При 

чому є різниця під час зарахування роботи під час встановлення 

права на надбавку та стажу роботи під час встановлення права на 

доплату.

Так, право на надбавку мають згідно з пунктами 1 і 2 наказу 

Генерального прокурора «Про надбавки працівникам слідчих під-

розділів органів прокуратури України» від 21 лютого 1996 р. лише 

особи, які працюють на посадах слідчих, старших слідчих, слідчих 

в особливо важливих справах, старших слідчих в особливо важли-

вих справах, начальника та заступника начальника слідчого підроз-

ділу згідно з додатком до вказаної постанови Кабінету Міністрів 

України. Під час нарахування вказаної надбавки слід враховувати 

роботу на посадах слідчих, включаючи роботу стажистом на посаді 

слідчого органів прокуратури, слідчих військової прокуратури, 

органів внутрішніх справ і Служби безпеки України. Отже, врахо-

вується робота тільки на вказаних посадах. Аналізований наказ під 

час встановлення надбавки не передбачає зарахування часу навчан-

ня та часу проходження строкової військової служби до стажу 

роботи на посадах слідчого.Тобто під час призначення надбавки 

має значення факт та стаж роботи саме на вказаних посадах. 

Під час встановлення ж щомісячної доплати за вислугу років 

згідно з п. 2 наказу Генерального прокурора «Про надбавки пра-

цівникам слідчих підрозділів органів прокуратури України» від 

21 лютого 1996 р. до стажу роботи, що дає право на доплату за 

вислугу 20 і більше років, зараховується час роботи в органах про-

куратури, зокрема військової прокуратури, на посадах стажиста 

слідчого, слідчого, начальника або заступника начальника слід-

чого підрозділу, що безпосередньо займається провадженням 

попереднього слідства; робота на зазначених посадах в органах 

внутрішніх справ і Служби безпеки України по безпосередньому 

провадженню попереднього слідства; частково оплачувана від-

пустка по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років, 

половина строку навчання у вищих юридичних навчальних закла-

дах та строкова військова служба.

Слід знову ж таки зазначити, що є деякі розбіжності між пере-

ліком посад, стаж роботи на яких дає право на доплату, передба-

чених наказом Генерального прокурора та переліком посад, перед-

бачених постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 

1996 р. № 232, а саме: в наказі не вказано прокурорів-криміналістів, 

стаж роботи на цій посаді згідно з постановою теж зараховується 

до стажу, що дає право на доплату за вислугу 20 і більше років. 

У зв’язку з цим він потребує відповідного доповнення. Наказ 

Генерального прокурора не може звужувати перелік посад, перед-

бачених вказаною постановою, тим паче, що він не зареєстрова-

ний у Міністерстві юстиції України. 

Крім того, необхідно мати на увазі, що під час зарахування часу 

навчання у вищому юридичному закладі повинна зараховуватися 

не половина терміну навчання у Вищій слідчій школі МВС СРСР, 

у вищих навчальних закладах МВС України, а весь строк навчан-

ня, оскільки весь строк навчання у школах міліції, а не половина, 

зараховується до строкової військової служби, а строкова військо-

ва служба повністю зараховується до стажу роботи, що дає право 

на вказану доплату.

Згідно із ч. 5 ст. 50 Закону України «Про прокуратуру» у разі 

загибелі прокурора чи слідчого прокуратури, що сталася у зв’язку 
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з виконанням службових обов’язків, сім’ї або утриманцям заги-

блого виплачується одноразова допомога в розмірі 10-річного 

грошового утримання за останньою посадою, що складається з 

посадового окладу та надбавки за класний чин, і призначається 

пенсія у зв’язку із втратою годувальника в розмірі його місячного 

посадового окладу. Ця норма, безперечно, вимагає пояснення. На 

підставі 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 утри-

манцями у цій статті не ставиться в залежність від непрацездат-

ності членів сім’ї чи інших утриманців. Тому виходить, що цілком 

працездатна дружина чи повнолітній син має право на таку пен-

сію. До інших утриманців може належати будь-хто, навіть кохан-

ка. На наш погляд, треба чітко визначити, які саме «інші» особи, 

тобто не члени сім’ї, є утриманцями, бо це коло може бути без-

межно широким. Крім того, аналізуючи зміст цієї норми, доходи-

мо висновку, що пенсія у розмірі посадового окладу призначаєть-

ся незалежно від кількості осіб, які перебували на утриманні 

загиблого, що теж є несправедливим щодо сім’ї, яка складається 

з трьох осіб, що перебували на утриманні, порівняно з сім’єю, що 

складається з однієї особи. Знову ж таки виникає питання, 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 году-

вальника, й інші утриманці, які не є членами сім’ї, то якій катего-

рії надати перевагу, оскільки в нормі стоїть сполучник «або»: сім’ї 

або утриманцям загиблого? І нарешті, слід звернути увагу на абсо-

лютно різний порядок обрахунку пенсії для осіб, які втратили 

годувальника, передбачений загальними та спеціальними закона-

ми, що регулюють зазначений вид пенсійного забезпечення. Крім 

загального закону, який повинен регулювати пенсійне забезпе-

чення у разі смерті годувальника, яка настала у зв’язку із вико-

нанням ним посадових обов’язків, є ще низка спеціальних зако-

нів. Сам Закон України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездат-

ності» від 23 вересня 1999 р.1 досить детально передбачає порядок 

нарахування та виплату страхових виплат у випадку смерті пра-

цівника, що настала внаслідок нещасного випадку чи професій-

ного 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.

Проте якщо порядок нарахування та виплати інших страхових 

виплат чітко передбачений Законом, то згідно зі ст. 33 Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страху-

вання від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності» передба-

чається, що пенсія у разі смерті годувальника призначається і 

виплачується згідно із законодавством, хоча він повинен бути 

чітко визначений у цьому Законі. 

Удосконалення законодавства, що регулює пенсійне забезпе-

чення працівників прокурорсько-слідчих органів, та його науково-

правове тлумачення сприятиме правильному правозастосуванню 

його працівниками відповідних управлінь Пенсійного фонду.

6.4. Пенсійне забезпечення суддів

Зміни, викликані трансформацією України із тоталітарної дер-

жави в демократичну, правову, соціальну державу, зумовили необ-

хідність забезпечення належного ефективного правового регулю-

вання різноманітних суспільних відносин. Правове регулюван-

ня — це здійснюваний державою за допомогою всіх юридичних 

засобів владний вплив на суспільні відносини з метою їхнього 

упорядкування, закріплення, охорони і розвитку2. 

Україна як соціальна держава здійснює однойменну політику 

на засадах соціальної справедливості з метою задоволення потреб 

громадян. Специфічною формою проведення соціальної політи-

ки, як і гарантій її реалізації, є відповідне правове регулювання3. 

1 Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 46–47. — Ст. 403.
2 Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави : навчальний посібник. — 

5-те видання, зі змінами. — К. : Атіка. — 2001. — С. 153.
3 Лапка О. Соціальний захист деяких категорій державних службовців: визначення його 

поняття [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.lawbook.by.ru/magaz/
pravoukr/0103/10/shtml.
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В різних сферах суспільного життя правове регулювання має свої 

особливості. Не є винятком і сфера організації та функціонування 

судової влади в Україні. 

Так, сьогодні багато уваги приділяється проблемам існування 

незалежної та самостійної судової влади. З прийняттям 7 липня 

2010 р. Закону України «Про судоустрій і статус суддів» № 24531 

було зроблено важливий крок у напрямку становлення суду як 

рівноправної гілки серед органів державної влади, оскільки, як 

зазначає В. Бойко, незалежність суду має забезпечити законність 

у державі, надійний захист прав і свобод громадян2.

Той факт, що судді є спеціальним суб’єктом у правовому регулю-

ванні загалом та пенсійному забезпеченні зокрема, ні у кого не 

викликає сумнівів, оскільки можна виокремити низку ознак, що 

логічно обґрунтовують спеціальний правовий статус. До них слід 

віднести такі: 1) діяльність суддів є вирішальною у здійсненні окре-

мої, специфічної функції держави — здійсненні правосуддя; 2) суддя 

як носій судової влади має свій, наділений державою правовий ста-

тус; 3) діяльність та правовий статус судді обумовлені незалежністю 

суддів та підкоренням тільки законові; 4) рівень освіти та досвіт 

роботи у юридичній сфері; 5) спеціально встановлена законодав-

ством, складна процедура призначення на посаду судді; 6) особли-

вість трудових відносин; 7) щоденне психоемоційне навантаження; 

8) високий рівень відповідальності за кожне прийняте рішення; 

9) низка обмежень, які визначенні чинним законодавством.

Про особливий характер суддівської діяльності зазначає у сво-

єму дисертаційному дослідженні і Т. В. Штих, яка підкреслює, що 

функція відправлення правосуддя передбачає особливе правове 

регулювання праці суддів, а саме: межі реалізації ними своїх тру-

дових прав у зв’язку зі специфікою їхнього трудового статусу, що 

відрізняє їх від інших працівників3. Саме за цим критерієм пен-

сійні правовідносини суддів посідають особливе місце в системі 

1 Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 р. № 2453 // Голос 
України. — 2010. — № 142. — 3 серпн.

2 Бойко В. Проблеми правосуддя в Україні і шляхи їх вирішення // Право України. — 
2002. — № 3. — С. 3.

3 Штих Т. В. Правовий статус суддів як суб’єктів трудового права України : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 «Трудове право; право соці-
ального забезпечення» / Т. В. Штих. — Луганськ, 2010. — С. 6.

пенсійного забезпечення України і їх можна віднести до спеціаль-

ного пенсійного забезпечення.

Закономірно, що спеціальним суб’єктам притаманний і спеці-

альний соціальний захист, який можна визначити як встановлені 

законодавством України додаткові, поряд із загальним соціаль-

ним захистом, можливості, які забезпечують незалежність під час 

здійснення суддями правосуддя та реалізація яких здійснюється в 

особливому порядку, визначеному законами.

Однією із гарантій реалізації принципу незалежності суддів є 

їхнє належне матеріальне та соціальне забезпечення. Ця гарантія 

знайшла своє закріплення у законах України «Про судоустрій і 

статус суддів»1, «Про державну службу», «Про заходи щодо зако-

нодавчого забезпечення реформування пенсійної системи»2.

Зі змісту ст. 129 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

можна виокремити такі види матеріального забезпеченням суд-

дів, як: суддівська винагорода, що складається з посадового окла-

ду та доплат за: 1) вислугу років; 2) перебування на адміністратив-

ній посаді в суді; 3) науковий сутінь; 4) роботу, яка передбачає 

доступ до державної таємниці. 

Посадовий оклад судді місцевого суду встановлюється у роз-

мірі 15 мінімальних заробітних плат, визначених законом, що 

запроваджується поетапно: з 1 січня 2011 р. — 6 мінімальних заро-

бітних плат; з 1 січня 2012 р. — 8 мінімальних заробітних плат; 

з 1 січня 2013 р. — 10 мінімальних заробітних плат; з 1 січня 

2014 р. — 12 мінімальних заробітних плат; з 1 січня 2015 р. — 

15 мінімальних заробітних плат. 

Посадові оклади інших суддів установлюються пропорційно 

посадовому окладу судді місцевого суду в такому розмірі: 1) судді 

апеляційного суду — 1,1; 2) судді вищого спеціалізованого суду — 

1,2; 3) судді Верховного Суду України, судді Конституційного 

Суду України — 1,3.

Крім цього, суддям виплачується щомісячна доплата за вислу-

гу років у таких розмірах: за наявності стажу роботи до 5 років — 

1 Закон України «Про судоустрій і статус суддів». від 7 липня 2010 р. № 2453 // Голос 
України. — 2010. — № 142. — 3 серпн.

2 Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної 
системи» від 8 липня 2011 р. № 3668 // Офіційний вісник України. — 2011. — № 71. 
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15 %, понад 5 років — 20 %, понад 10 років — 30 %, понад 

15 років — 40 %, понад 20 років — 50 %, понад 25 років — 60 %, 

понад 30 років — 70 %, понад 35 років — 80 % посадового окладу.

Суддям Конституційного Суду України, які вперше призначені 

на посаду судді, виплачується щомісячна доплата за вислугу років 

у розмірі 5,5 % за кожен рік роботи. 

Суддям, які обіймають посади заступника голови суду, секре-

таря судової палати, секретаря пленуму вищого спеціалізованого 

суду, секретаря Пленуму Верховного Суду України, надається 

щомісячна доплата у розмірі 5 % посадового окладу судді відпо-

відного суду, голові суду — 10 % посадового окладу судді відповід-

ного суду.

Умови, за якими призначається пенсійне забезпечення суддям, 

можна розподілити на три групи правовідносин. Першу групу 

складають правові відносини, які виникають у зв’язку із призна-

ченням 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 

по рядку. Йдеться про правовідносини з приводу виплати пенсії 

державного службовця на умовах, передбачених ст. 37 Закону 

України «Про державну службу», та призначення суддям щомі-

сячного довічного грошового утримання відповідно до вимог 

ст. 138 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Судді, щоб стати учасником пенсійних правовідносин з при-

воду забезпечення пенсією за віком на загальних підставах у солі-

дарній системі, необхідно: досягти відповідного пенсійного віку 

(чоловікам — 62 років, жінкам — пенсійного віку, встановленого 

ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсій-

не страхування») та наявності страхового стажу не менш ніж 

15 років (ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове держав-

не пенсійне страхування»1). До досягнення пенсійного віку право 

на пенсію за віком або щомісячне довічне грошове утримання 

мають чоловіки 1955 року народження і старші після досягнення 

ними такого віку: 60 років — чоловіки, які народилися до 31 груд-

1 Закон України «Про загальнообв’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 
2003 р. № 1058-IV // Відомості Верховної Ради України — 2003. — № 49. — Ст. 376.

ня 1952 р.; 60 років 6 місяців — чоловіки, які народилися з 1 січня 

1953 р. до 31 грудня 1953 р.; 61 рік — чоловіки, які народилися з 

1 січня 1954 р. до 31 грудня 1954 р.; 61 рік 6 місяців — чоловіки, які 

народилися з 1 січня 1955 р. до 31 грудня 1955 р.

Для участі у пенсійних правовідносинах щодо отримання пен-

сії по інвалідності відповідно до вимог ст. 30 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» судді необ-

хідна наявність підтвердженого медико-соціальною експертною 

комісією (далі — МСЕК) факту настання у нього інвалідності, а 

також наявність відповідного страхового стажу, передбаченого 

ст. 32 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсій-

не страхування». Щодо пенсії по інвалідності від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання, яка при-

значається відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування від нещасного випадку на вироб-

ництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатност» від 23 вересня 1999 р. № 1105, то судді необхідна 

тільки наявність підтвердженого МСЕК факту настання у нього 

інвалідності незалежно від стажу.

Учасниками пенсійних правовідносин з приводу отримання 

пенсії у зв’язку з втратою годувальника на загальних підставах, 

передбачених ст. 36 загального закону, можуть бути лише непра-

цездатні члени сім’ї померлого судді, які були на його утриманні, 

що повинно бути підтверджене належними документами та за 

наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який 

був би необхідний йому для призначення пенсії по інвалідності. 

Здатність реалізувати своє право на отримання щомісячного 

довічного грошового утримання, що передбачено ст. 138 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів», має суддя, який вийшов 

у відставку. Після досягнення пенсійного віку йому виплачується 

пенсія на умовах, передбачених ст. 37 Закону України «Про дер-

жавну службу» або, за його вибором, щомісячне довічне грошове 

утримання. 

Під час досягнення таким суддею пенсійного віку за ним збе-

рігається право на одержання щомісячного довічного грошового 

утримання або, за його вибором, призначається пенсія на умовах, 

передбачених ст. 37 Закону України «Про державну службу». 
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Щомісячне довічне грошове утримання виплачується судді у роз-

мірі 80 % грошового утримання судді, з якого було сплачено єди-

ний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страху-

вання, а до 1 січня 2011 р. — страхові внески на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування, який працює на відповідній 

посаді. 

Враховуючи той факт, що пенсійне забезпечення суддів і дер-

жавних службовців за віком, по інвалідності та у зв’язку з втратою 

годувальника є ідентичними, а пенсійне забезпечення державних 

службовців було детально розглянуто в цьому науковому дослі-

дженні, то немає потреби повторно зупинятися на викладенні цих 

питань. Натомість є сенс зупинитися виключно на особливостях 

пенсійного забезпечення суддів. 

Виплата щомісячного довічного грошового утримання, при-

значеного відповідно до ст. 138 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів», на період роботи на посадах, які дають право на 

його призначення або право на призначення пенсії в порядку та 

на умовах, передбачених законами України «Про прокуратуру», 

«Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про статус народ-

ного депутата України», «Про державну службу», припиняється. 

На цей період призначається і виплачується пенсія відповідно до 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування». Максимальний розмір щомісячного довічного гро-

шового утримання суддів у відставці (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 прожиткових мініму-

мів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Довічне 

грошове утримання суддям виплачується органами Пенсійного 

фонду України за рахунок коштів Державного бюджету України.

Беручи до уваги викладені у цьому монографічному дослідженні 

поняття пенсії, на нашу думку, є потреба у наданні дефініції пенсії 

судді як особливого виду пенсійного забезпечення, який гаранто-

ваний державою, що виплачується щомісяця або одноразово у роз-

мірі та порядку, визначеному чинним законодавством, під час 

виникнення у судді спеціальної правоздатності для реалізації своїх 

прав та свобод. Таким чином, підкреслюється, що попри дискусії 

щодо автономності пенсійного забезпечення в системі права соці-

ального захисту пенсія все ж таки є особливим видом соціальних 

виплат. Запропоноване визначення є оптимальним та таким, що 

характеризує цей вид пенсійного забезпечення.

По-перше, пенсія судді — це особливий вид пенсійного забез-

печення, що підтверджується наявністю, крім класичних видів 

пенсії (пенсія за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою году-

вальника), також такого виду, як пенсія судді у відставці. У цьому 

контексті слід нагадати, що останній вид пенсійного забезпечен-

ня може виникати, припинятися за волі судді. Крім цього, осо-

бливість полягає й у спеціальному суб’єкті, який пенсіонується, і 

має спеціальний правовий статус.

По-друге, пенсія судді є гарантованою державою, оскільки 

суддівський корпус виконує надзвичайно важливу функцію у сус-

пільстві — правосуддя, що зумовлює і окреме, відмінне від інших 

громадян, пенсійне забезпечення, а також гарантоване державою 

у двох аспектах: 1) виплата пенсії згідно з законами України «Про 

державну службу» та «Про судоустрій і статус суддів», а також 

створення умов для реалізації суддею права на недержавне пен-

сійне забезпечення відповідно до Закону України «Про недержав-

не пенсійне забезпечення».

По-третє, як і класичні види пенсій, пенсія судді виплачується 

щомісяця, тобто має регулярний характер. Винятком є недержав-

не пенсійне забезпечення, згідно з яким на вимогу особи та за 

наявності підстав, визначених законодавством, особа має право 

на одноразову виплату власних пенсійних заощаджень.

По-четверте, розмір та порядок призначення пенсії визнача-

ються чинним законодавством. Враховуючи той факт, що пенсій-

не забезпечення судді регулюється трьома спеціальними закона-

ми, а також низкою підзаконних актів, які перебувають у динамі-

ці і часто змінюються, удосконалюються, на нашу думку, немає 

потреби у визначенні описувати порядок та розмір призначення 

пенсії судді, про що вже йшлося вище.

По-п’яте, у визначенні вказується також момент (коли) виник-

нення у судді права на пенсію, тобто за наявності спеціальної 
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правоздатності. У пенсійних відносинах судді є стільки видів спе-

ціальної правоздатності, скільки видів пенсій, кожен вид пенсій 

призначається в окремому порядку.

По-шосте, визначення пенсії судді розкриває не тільки його 

ознаки, але і вказує на те, на що спрямовані ці кошти, а саме: на 

реалізацію прав та свобод судді під час виходу на пенсію. Крім 

цього, у цій фразі опосередковано йдеться про те, що розмір цієї 

пенсії має бути достатній для реалізації прав та свобод судді, що і 

перегукується із державною гарантією, що полягає у високому 

соціальному захисті суддів. 

Як уже зазначалося, для отримання суддею пенсії за віком 

необхідний пенсійний вік, для отримання пенсії по інваліднос-

ті — інвалідність, для отримання пенсії у зв’язку з втратою году-

вальника — смерть годувальника або визнання його безвісти від-

сутнім чи оголошення померлим, а спеціальний стаж відігравав 

додаткову роль для виникнення у суб’єкта спеціальної правоздат-

ності для призначення у подальшому спеціальної пенсії. Якщо ж 

ідеться про пенсію судді у відставці, то для цього особливого виду 

пенсійного забезпечення ситуація є діаметрально протилежною, 

оскільки наявність спеціального стажу є головним юридичним 

фактом, який є підставою для виникнення пенсійних правовідно-

син, щоправда, тільки за волі самого судді. Тобто основою пенсій-

ного забезпечення судді у відставці є спеціальний стаж судді, 

тобто стаж здійснення правосуддя.

Недооцінювати роль відставки не можна. Вона є тією обстави-

ною, яка передбачає виникнення у суддів права на пенсійне 

забезпечення у відставці. Це той юридичний факт, який має зна-

чення для виникнення пенсійних правовідносин. 

Відставка судді є багатогранним поняттям. Її можна розгляда-

ти з точки зору трудового права як підстави припинення трудових 

правовідносин, адміністративного права як елементу правового 

статусу судді, а також, що для цього дослідження є важливим, з 

точки зору права соціального захисту як підстави виникнення 

права на пенсію судді у відставці.

Особливість відставки полягає також у тому, що вона вихо-

дить за межі домінуючої у праві соціального захисту концепції 

соціальних ризиків. Тобто якщо інші види пенсійного забезпе-

чення можливі за настання соціального ризику (пенсійний вік, 

інвалідність, втрата годувальника), то відставка за своєю 

соціально-правовою сутністю не є соціальним ризиком. 

Соціального ризику немає, суддя працездатний, не досяг пен-

сійного віку, але має право на такий особливий вид пенсії. Особа 

працює на посаді судді упродовж 15 років, і у неї виникає спеці-

альне право на пенсію. Це є ще одним аргументом на користь 

існування спеціального пенсійного забезпечення суддів. Більше 

того, суддя за власною волею може піти у відставку або ж не піти 

і продовжувати працювати, а також у разі виходу у відставку 

суддя може з неї вийти і продовжити працювати до досягнення 

пенсійного віку. Це є додатковим аргументом щодо того, що 

вихід у відставку не є соціальним ризиком. Адже останні є 

фактами-подіями, а відставка все ж таки є фактом-дією. У цьому 

випадку можна говорити, що методом правового регулювання 

відставки є диспозитивний метод, де закон дозволяє особі вирі-

шувати самостійно питання щодо свого майбутнього.

Розглядаючи питання пенсії судді у відставці, а також його 

співвідношення з основною функцією соціального захисту, а саме 

охоронною функцією особи від соціальних ризиків, слід зазна-

чити, що цей вид пенсії за формальними ознаками перебуває поза 

межами цієї галузі, але це не так. Оскільки право на відставку не 

дароване державою, а заслужене перед державою, а якщо до цього 

ще додати низку обмежень, які поширюються на суддів (необхід-

ний рівень освіти, спеціальна процедура призначення та звіль-

нення тощо), то це особливий, спеціальний вид пенсійного забез-

печення у праві соціального захисту. Крім цього, слід наголосити, 

що пенсія судді у відставці є частиною права соціального захисту 

загалом і пенсійної системи України зокрема ще й тому, що у цих 

пенсійних правовідносинах зберігається причинно-наслідковий 

зв’язок. Йдеться про те, що пенсія судді у відставці — це не вина-

города, не утримання, а наслідок трудової діяльності судді упро-

довж визначеного законодавством строку (15 років). Саме такий 

зв’язок і характеризує цю виплату як пенсію, адже пенсія випла-

чується за результатами трудової діяльності, яка може бути у 

формі страхового або, як у випадку судді, спеціального стажу, 

причому судді не звільняються від сплати страхових внесків. Єди-
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ною відмінністю від інших видів пенсії є те, що особа не зазнає 

негативних наслідків соціального ризику. 

На підставі вищевикладеного виникає необхідність дати визна-

чення відставці як підставі призначення пенсії судді. Отже, від-

ставка — це юридичний факт, який є підставою для виникнення 

спеціальної правоздатності у судді для отримання пенсії, що має 

спеціальний характер. 

Особливість відставки, на відміну від інших юридичних фак-

тів, також полягає у тому, що вона може бути припинена. Як 

наслідок, припиняється і пенсійна виплата. Так, згідно зі ст. 139 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» відставка судді 

припиняється у разі: 1) повторного обрання на посаду судді; 

2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього 

за вчинення умисного злочину; 3) припинення його громадян-

ства; 4) визнання його безвісти відсутнім або оголошення помер-

лим; 5) його смерті. Припинення відставки судді є підставою для 

припинення виплати йому щомісячного довічного грошового 

утримання, що було нараховане у зв’язку з відставкою. У випадку 

припинення відставки судді з підстави, передбаченої п. 2 ч. 1 цієї 

статті, пенсія судді нараховується на загальних підставах. Рішення 

про припинення відставки судді приймається Вищою кваліфіка-

ційною комісією суддів України.

Відставка судді є особливим правом, гарантією його незалеж-

ності, способом захисту судді від посягань на його незалежність та 

збереження гарантій недоторканності і соціального захисту нарів-

ні з працюючими суддями. Відставка державного службовця є 

також певною мірою, способом правового захисту для цієї катего-

рії осіб. Але захищає вона від примушування виконання рішень 

або незгоди з рішеннями державних органів чи посадових осіб 

через етичні міркування або для захисту державних майнових або 

моральних інтересів. 

На окреме місце під час дослідження пенсійного забезпечення 

суддів заслуговує такий юридичний факт, як припинення відстав-

ки. Припинення відставки є фактом-наслідком, тобто наслідком 

якоїсь дії чи події. Якщо зазначені вище підстави не викликають 

зауважень, то цікавим для дослідження є значення злочину вчине-

ного суддею і його наслідок. Саме з цих підстав окремого розгляду 

потребує п. 2 ч. 1 ст. 139 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів», набрання законної сили обвинувальним вироком щодо 

судді за вчинення умисного злочину. На нашу думку, така редакція 

цього положення потребує детального осмислення. Зазначення у 

нормі того, що злочин має бути умисним, звужує сферу її поширен-

ня. Високий рівень соціального захисту суддів загалом та пенсійно-

го забезпечення зокрема покладає на них і високий рівень відпо-

відальності. Якщо особа здійснює правосуддя, то вона не може 

бути злочинцем і отримувати спеціальне пенсійне забезпечення. За 

логікою законодавця, якщо суддя вчинить злочин з необережності, 

то від цього він стає меншою мірою злочинцем, ніж той, що вчинив 

злочин умисно. Переконані, що умисний злочин чи злочин, вчине-

ний з необережності, тільки ха рактеризує ступінь суспільної небез-

печності діяння, але від цього це діяння не перестає бути суспільно 

небезпечним, тобто злочином. 

Принагідно слід зауважити, що у ст. 106 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» законодавець говорить тільки про 

набрання законної сили обвинувальним вироком суду без уточ-

нення щодо умисності чи необережності вчинення злочину. 

Тому, на нашу думку, п. 2 ст. 139 Закону України «Про судоу-

стрій і статус суддів» необхідно викласти у такій редакції: «набран-

ня законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинен-

ня злочину». 

Крім цього, не знайшло свого закріплення у Законі України 

«Про судоустрій і статус суддів» положення, яке б однозначно і 

чітко визначало пенсійне забезпечення суддів після звільнення їх 

із посади за злочин. Частина 3 ст. 106 Закону України «Про судо-

устрій і статус суддів» визначає, що суддя, щодо якого обвину-

вальний вирок суду набрав законної сили, не може продовжувати 

здійснювати свої повноваження і втрачає передбачені законом 

гарантії незалежності і недоторканності судді, право на грошове 

та інше забезпечення. З викладеного зрозуміло, що невирішеним 

залишається питання не лише спеціального пенсійного забезпе-

чення суддів, а й їхнього пенсійного забезпечення за віком, по 

інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника, передбаченого 

загальним законодавством, якщо щодо них після їхнього виходу 

на пенсію набрав законної сили обвинувальний вирок.
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На підставі зазначеного, на нашу думку, ст. 138 цього Закону 

необхідно доповнити ч. 6 у такій редакції: «Судді, щодо якого 

набрав законної сили обвинувальний вирок, незалежно від того, 

перебуває він на посаді судді чи на пенсії, призначається пенсія 

на загальних підставах».

Проаналізувавши положення ст. 136 Закону України «Про 

су до устрій і статус суддів», можна дійти висновку, що цю статтю 

необ хідно доповнити п. 3 та викласти його у такій редакції: 

«Суддя, відставка якого припинена у зв’язку з набранням закон-

ної сили обвинувальним вироком, зобов’язаний повернути отри-

ману ним вихідну допомогу».

Проаналізувавши чинне пенсійне законодавство, в системі 

пенсійного забезпечення суддів можна виокремити такі види 

пенсійних виплат:

— пенсії, виплата яких здійснюється згідно зі ст. 37 Закону 

України «Про державну службу»1 (ч. 1 ст. 138 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів»);

— щомісячне довічне грошове утримання, яке виплачується згід-

но з ч. 3 ст. 138 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»;

— враховуючи той факт, що суддям не заборонено брати участь 

у недержавному пенсійному страхуванні, на нашу думку, судді 

також можуть отримувати пенсію з недержавних пенсійних фон-

дів відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне 

забезпечення»2. 

Від реалізації суддею свого права на відставку залежить, який із 

видів пенсійного забезпечення він буде отримувати. Відповідно 

до ст. 135 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддя, 

який вийшов у відставку, після досягнення пенсійного віку має 

право на отримання пенсії за віком або ж на щомісячне довічне 

грошове утримання.

На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що 

залежно від правового регулювання пенсійні виплати судді поді-

ляються на ті, що виплачуються відповідно до Законів України 

1 Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХІІ // Відомості 
Верховної Ради України. — 1993. — № 52. — Ст. 490.

2 Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 9 липня 2003 р. № 1057 // 
Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 47–48. — Ст. 372.

«Про державну службу», «Про судоустрій і статус суддів», «Про 

недержавне пенсійне забезпечення». Що ж стосується безпосе-

редньо пенсій, то можна виокремити п’ять видів: за віком, по 

ін валідності, у зв’язку з втратою годувальника, щомісячне довічне 

грошове утримання (пенсія у відставці), недержавна пенсія (з 

не державного пенсійного фонду), про що вже частково йшлося 

вище.

Як уже наголошувалося вище, виключно суддівським видом 

пенсійного забезпечення є щомісячне довічне грошове утриман-

ня, яке як особлива пенсійна виплата судді потребує свого ґрун-

товного теоретично-правового розкриття.

Враховуючи правовий статус суддів, яким їх наділила держава, 

законодавець передбачив для них особливий вид пенсійного 

забезпечення — щомісячне довічне грошове утримання. 

В науці права соціального забезпечення щомісячне довічне 

грошове утримання одні науковці, серед яких І. М. Сирота, нази-

вають пенсією1, інші, серед яких Б. І. Сташків, допомогою2.

Статтею 138 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», що 

набрала чинності з 1 січня 2011 р., передбачено, що суддя у відстав-

ці, який не досяг пенсійного віку, отримує неоподатковуване щомі-

сячне довічне грошове утримання. Після досягнення таким суддею 

пенсійного віку за ним зберігається право на одержання щомісяч-

ного довічного грошового утримання або, за його вибором, при-

значається пенсія на умовах, передбачених ст. 37 Закону України 

«Про державну службу», про що йшлося вище. Щомісячне довічне 

грошове утримання виплачується судді у розмірі 80 % грошового 

утримання судді, з якого було сплачено єдиний внесок на загально-

обов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 р. — 

страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страху-

вання, який працює на відповідній посаді.

Із вищевикладеного можна дійти висновку, що це є, без сумні-

ву, особливий вид пенсійного забезпечення. Особливим цю пен-

сійну виплату робить право судді, яке полягає у тому, що суддя, у 

1 Сирота І. М. Право пенсійного забезпечення в Україні. — К. : Юрінком Інтер, 1998. — 
С. 262.

2 Сташків Б. І. Теорія права соціального забезпечення : навч.посіб. — К. : Знання, 2005. — 
С. 273.
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силу різних обставин, може отримувати пенсію передчасно, рані-

ше досягнення пенсійного віку, але за наявності спеціального 

стажу. Така юридична конструкція застосовується тільки у дер-

жавному секторі і не має аналогів у пенсійному забезпеченні за 

загальним законом. 

Відставка як організаційно-правова форма припинення трудо-

вої діяльності поширюється на державних службовців та суддів. 

У цих випадках відставка має різні правові наслідки, хоча у зако-

нопроекті «Про державну службу»1, що підготовлений Головним 

управлінням державної служби України, передбачається уніфіка-

ція правового регулювання відставки та її наслідків з відставкою 

судді, що є неприпустимим в силу різного правового статусу та 

різної трудової функції, рівня відповідальності тощо. 

Нині відставка державного службовця регулюється п. 4 ст. 30 

Закону України «Про державну службу» як підстава припинення 

державної служби та ст. 31 того ж Закону. Отже, згідно зі ст. 31 від-

ставкою є припинення державної служби службовцем, який обі-

ймає посаду першої або другої категорії, за його письмовою зая-

вою. Підставами для відставки є: принципова незгода з рішенням 

державного органу чи посадової особи, а також етичні перешкоди 

для перебування на державній службі; примушування державного 

службовця до виконання рішення державного органу чи посадо-

вої особи, яке суперечить чинному законодавству, що може запо-

діяти значної матеріальної або моральної шкоди державі, підпри-

ємствам, установам, організаціям або об’єднанням громадян, 

громадянину; стан здоров’я, що перешкоджає виконанню служ-

бових повноважень (за наявності медичного висновку). Відставка 

приймається або в ній дається мотивована відмова державним 

органом або посадовою особою, які призначили державного 

службовця на цю посаду. Рішення про прийняття відставки або 

відмову в ній приймається у місячний термін. У разі відмови у від-

ставці державний службовець повинен продовжувати виконання 

службових обов’язків і має право на звільнення в порядку, перед-

баченому Кодексом законів про працю України. У разі відставки 

1 Офіційний сайт Головного управління державної служби України [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу : http://www.center.gov.ua/publikaciyi-centru/istoriya-derzhavnoyi-sluzhbi-
v-ukrayini.html.

державного службовця, який не досяг пенсійного віку, але має 

страховий стаж (для чоловіків — не менше 35 років, для жінок — 

не менше 30 років) і відпрацював на посадах першої чи другої 

категорії не менш ніж п’ять років, йому виплачується щомісяця 

85 % його посадового окладу з урахуванням надбавок за ранг та за 

вислугу років до досягнення пенсійного віку. Після досягнення 

пенсійного віку державним службовцем, який перебуває у від-

ставці, йому призначається пенсія як державному службовцю. Із 

вищевикладеного вбачається, що право на відставку мають не всі 

державні службовці, а тільки І та ІІ категорій, окрім цього, для 

відставки має бути причина, яка закріплена законом. Відставка — 

це не одностороння дія, її мають прийняти, якщо ж цього не зро-

блено, то особа або продовжує службу, або ж звільняється у 

порядку, визначеному чинним трудовим законодавством. 

Зовсім інше правове регулювання має відставка судді.

Аналіз поняття «щомісячне довічне грошове утримання» дає 

підстави стверджувати, що такий законодавчий термін не є вда-

лим з кількох причин. 

По-перше, враховуючи той факт, що Україна є соціальною 

державою і сьогодні відбуваються процеси гармонізації, імпле-

ментації та уніфікації національного законодавства та законодав-

ства Європейського Союзу, не є доречним закріпляти у терміні те, 

що пенсії виплачуються у грошовій формі, адже виплата їх нату-

рою вже давно відійшла у небуття. Більше того, якщо проаналізу-

вати пенсійне законодавство, процедуру обчислення та призна-

чення такої пенсійної виплати, то неважко помітити, що в ній 

законодавцем чітко прописано, що вона виплачується у розмірі 

80 % заробітної плати судді, а остання виплачується виключно у 

грошовому еквіваленті. 

По-друге, зазначення у терміні й у дефініції такої ознаки, як 

утриманство, є в своїй основі хибним. Згідно з чинним пенсійним 

законодавством під час призначення пенсії у зв’язку з втратою 

годувальника утриманцями є непрацездатні особи, які не можуть 

себе забезпечити самостійно і перебувають на утриманні в іншої 

особи. Чи можна застосувати таку ознаку, як утриманство, щодо 

суддів, оскільки з самого терміна випливає, що це не виплата, не 

пенсія, не допомога, а утримання? Якщо слідувати логіці цього 
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терміна, то утримання отримують утриманці. На нашу думку, це не 

є правильним, натомість є наслідком «сліпої» компіляції радян-

ського законодавства та несприйняття законодавцем напрацювань 

науки права соціального захисту у галузі термінологічного апарату. 

З цього приводу слід навести думку Г. І. Дудки1, що в умовах радян-

ського періоду нашої державності, в умовах становлення й укрі-

плення командно-адміністративної системи проблемам мови та 

стилю законодавства приділялося мало уваги. Зверхнє ставлення 

державної бюрократії до «формальних» вимог законодавчої культу-

ри і техніки, відсторонення кваліфікованих спеціалістів від законо-

давчого процесу, відсутність достатньої кількості наукових праць, 

присвячених цій проблематиці — все це негативно відображалося 

на якості законів наступних років. Мова сучасного українського 

законодавця — це у принципі нове явище. Проте цей факт свідчить 

про те, що між мовою законів радянських і мовою законів України 

немає зв’язку. Сучасний законодавець має використовувати у зако-

нодавчій практиці добрі законодавчі традиції та звичаї, правничу 

термінологію, яка історично склалася, мовні вислови та синтак-

сичні конструкції. Слід па  м’ятати, що мова правозастосовчого 

акта, як і будь-якого іншого правового акта, є специфічною лінг-

вістичною композицією, за допомогою якої соціальним, політич-

ним та іншим відносинам надається державне, юридичне значення 

як за формою, так і за офіційною мовою.

По-третє, і найголовніше, термін не має містити характерних 

ознак, оскільки їх зазначають під час надання дефініції. Йдеться 

про те, що достатньо зазначити, у зв’язку з чим або на підставі 

чого існує та чи інша виплата. Оскільки, якщо йти за такою логі-

кою законодавця, термін «пенсії за віком» можна замінити на 

термін «щомісячна довічна грошова виплата/пенсія за віком», що 

є алогічним, абсурдним та таким, що суперечить елементарним 

правилам і принципам юридичної техніки, а саме: стислості, зро-

зумілості, компактності, логічності термінології тощо. 

Враховуючи вищевикладене та провівши ґрунтовний аналіз 

терміна «щомісячне довічне грошове утримання», переконані, що 

1 Дудка Г. І. Вдосконалення мови закону — шлях підвищення його якості. // Держава і 
право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 36. — К. : Ін-т держави і 
права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. — С. 67–70.

необхідно замінити останній на більш досконалий термін «пенсія 

у відставці».

Передусім немає сумніву, що ця виплата є саме пенсією, 

оскільки їй притаманні усі ознаки пенсії, до яких слід віднести 

такі: систематичність, виплата щомісяця, обов’язковою вимогою 

є спеціальний стаж, визначеність суб’єкта пенсіонування, який 

припинив виконувати свою трудову функцію (здійснення право-

суддя) і, як наслідок, не отримує заробітної плати. Що ж стосуєть-

ся строку виплати, то це може бути довічна чи тимчасова (досяг-

нення суддею пенсійного віку) виплата. Для остаточного роз-

криття цієї ознаки слід провести аналогію із пенсійним забезпе-

ченням у зв’язку з втратою годувальника, для якого строковість є 

також факультативною ознакою, що залежить від пенсіонера: 

якщо це неповнолітня особа, то пенсія виплачується до досягнен-

ня нею повноліття, якщо ж це пенсіонер, то пенсія призначається 

довічно.

Окрім цього, законодавець під час формулювання правових 

норм, що регулюють інститут відставки як виду припинення тру-

дової діяльності, використовує словосполучення «вихід у відстав-

ку», тому абсолютно логічним є означити пенсійну виплату, що є 

наслідком відставки судді, саме пенсією у відставці. 

Підсумовуючи вищевикладене, на нашу думку, необхідно дати 

визначення пенсії судді у відставці. Таким чином, пенсія судді у 

відставці — це щомісячна виплата, право на яку мають судді зі 

спеціальним стажем 15 років, які перебувають у відставці, розмір 

та порядок призначення якої встановлені чинним законодав-

ством.

У запропонованому визначенні увага акцентується на система-

тичності такої виплати, тобто пенсія судді у відставці виплачуєть-

ся щомісяця. У визначенні зазначений спеціальний суб’єкт — це 

суддя, а також момент виникнення в останнього спеціальної пра-

воздатності, що надає право на отримання цього виду пенсії, 

тобто наявність спеціального стажу. Особливу увагу необхідно 

звернути на факт перебування судді у відставці як результат спе-

ціально встановленої законодавцем процедури виходу судді у від-

ставку і припинення виконання останнім своїх трудових 

обов’язків, а саме здійснення правосуддя.
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Зазначаючи, що розмір та порядок призначення пенсії у від-

ставці встановлюється чинним законодавством, свідомо опуска-

ється використання окремих положень норм позитивного права, 

щоб визначення цього виду пенсійного забезпечення судді було 

захищеним від законодавчих змін і характеризувалося більш 

високим рівнем абстрагування. Крім цього, немає потреби зазна-

чати у дефініції механізм реалізації права на пенсію та механізм 

обчислення розміру пенсії.

Тому необхідно внести зміни до статей 138, 139 та інших статей 

Закону, що регулюють ці відносини, і замінити термін «щомісяч-

на довічна грошова виплата» на «пенсію судді у відставці». А також 

закріпити у ст. 138 визначення пенсії судді у відставці. 

Важливим елементом пенсійного забезпечення суддів є пра-

вове регулювання оплати праці, адже саме заробітна плата 

судді є основою для обчислення розміру пенсії судді. Питання 

оплати праці визначаються розділом ІХ Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів», а саме ст. 129 «Суддівська винагоро-

да».

Перш ніж перейти до вивчення змісту статті, необхідно про-

вести ґрунтовний філологічно-правовий аналіз терміна «суддів-

ська винагорода», а саме терміна «винагорода».

Новий тлумачний словник української мови термін «винаго-

рода» визначає як те, що є платою за працю, нагородою за які-

небудь заслуги, нагородою, платою, платнею, премією, гонора-

ром, віддякою1.

У словнику синонімів української мови зазначається, що слова 

винагорода, нагорода, відзнака, премія є синонімами і розуміють-

ся як те, що дається для відзначення заслуг, достоїнств, за заслуги 

в якій-небудь галузі, діяльності, за якісь послуги або заслуги, пла-

тою за працю2.

У Словнику української мови під редакцією Б. Грінченка 

1907 р. вказується, що винагорода — це нагорода3. 

1 Новий тлумачний словник української мови : в 3-х томах. — Т. 1 / уклад. В. Яременко, 
О. Сліпушко. — К. : Аконіт, 2003. — С. 226.

2 Словник синонімів української мови : в 2 т. / А. А. Бурячок, Г. М. Головащук та ін. — 
Т. 1 (А–Н). — К. : Наукова думка, 2006. — С. 881.

3 Словарь украинского языка : в 4 т. / Б. Грінченко. — Т. 1 (А–Ж). — К. : Довіра — УНВЦ 
«Рідна мова», 1997. — С. 172.

Що ж стосується спеціалізованої юридичної літератури, то у 

Юридичній енциклопедії винагорода — це плата за працю, оплата 

послуг. Регулюється цивільним та трудовим законодавством та 

іншими нормативними актами1. 

Із вищевикладених дефініцій вбачається, що винагорода за 

працю і заробітна плата є різними поняттями. Винагорода за 

працю все ж таки є одноразовим актом і має більш цивілістичний 

або адміністративний характер, які не є тотожними із заробітною 

платою, що виплачується регулярно. 

У частині 7 ст. 43 Конституції України йдеться про те, що право на 

своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом2.

Чинний Кодекс законів про працю у ст. 94 заробітну плату 

визначає як винагороду3, натомість у проекті Трудового кодексу 

такий термін відсутній4.

У статті 1 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. 

№ 108/95 заробітна плата також визначається як винагорода5.

Те, що у проекті Трудового кодексу термін «винагорода» не 

використовується, стало причиною жвавих теоретичних дискусій 

серед провідних науковців цієї галузі права. На наш погляд, така 

позиція законодавця є слушною навіть з тієї точки зору, що слово 

«винагорода» має корінь «нагорода», що аж ніяк не є заробітною 

платою, оскільки остання має несистематичний характер і нада-

ється за спеціальних умов, передбачених чинним законодавством. 

Це ж стосується і оплати праці судді, держава не винагороджує, а 

виплачує останньому заробітну плату, передбачену чинним зако-

нодавством, за виконання ним своїх професійних обов’язків — 

здійснення правосуддя.

1 Юридична енциклопедія : в 6 т. / НАН України, Ін-т дердави і права ім. В. М. Корецького 
НАН України ; редкол. : Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. — К. : Вид-во «Українська 
енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1998. Т. 1 : А–Г. — 2001. — С. 395.

2 Конституція України: офіційний текст : коментар законодавства України про права та 
свободи людини і громадянина : навчальний посібник / автор-упорядник 
М. І. Хавронюк (Нормативні документи та коментарі). — К. : Парламентське вид-во, 
1999. — С. 32.

3 Кодекс законів про працю України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.
rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=322-08.

4 Проект Трудового кодексу України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=30947.

5 Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. №108/95 [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=108%2F95-
%E2%F0.
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Таким чином, пропонується внести зміни до ст. 129 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» і назву статті «Суддівська 

винагорода» викласти у такій редакції: «Оплата праці судді». Крім 

цього, у частинах 1 та 2 ст. 129 та ст. 130 термін «суддівська вина-

города» замінити на «заробітна плата».

Необхідно також підкреслити, що факт закріплення питань 

оплати праці на законодавчому рівні у ст. 129 Закону є, безумов-

но, слушним, оскільки регулювання оплати праці суддів, які пра-

цюють у судовій гілці влади, у порядку, який визначає Кабінет 

Міністрів України, як це було раніше, є алогічним і суперечить 

принципу незалежності влад.

Закріплення у законі правового механізму формування розмі-

ру заробітної плати є також прикладом європейської практики, 

коли інформація є загальнодоступною, а обчислення розміру 

заробітної плати судді є зрозумілим та відкритим. Йдеться про те, 

що розмір посадового окладу залежить від мінімальної заробітної 

плати, розмір якої визначається не Кабінетом Міністрів України, 

а Верховною Радою України.

Відповідно до ст. 129 згаданого Закону оплата праці судді 

регулюється цим Законом, Законом України «Про Консти-

туційний Суд України» та не може визначатися іншими нор-

мативно-правовими актами. Заробітна плата складається з поса-

дового окладу та доплат за: 1) вислугу років; 2) перебування на 

адміністративній посаді в суді; 3) науковий ступінь; 4) роботу, 

яка передбачає доступ до державної таємниці. Посадовий оклад 

судді місцевого суду встановлюється у розмірі 15 мінімальних 

заробітних плат, визначених законом, що запроваджується пое-

тапно: з 1 січня 2011 р. — 6 мінімальних заробітних плат; з 

1 січня 2012 р. — 8 мінімальних заробітних плат; з 1 січня 

2013 р. — 10 мінімальних заробітних плат; з 1 січня 2014 р. — 

12 мінімальних заробітних плат; з 1 січня 2015 р. — 15 мінімаль-

них заробітних плат. 

Посадові оклади інших суддів установлюються пропорційно до 

посадового окладу судді місцевого суду в такому розмірі: 1) судді 

апеляційного суду — 1,1; 2) судді вищого спеціалізованого суду — 

1,2; 3) судді Верховного Суду України, судді Конституційного 

Суду України — 1,3.

Враховуючи вищевикладене, цінним буде зазначити, що 

штатна чисельність суддів місцевих загальних судів станом на 

1 липня 2010 р. становить 4 813 одиниць, апеляційних загаль-

них судів — 1713 одиниць, військових судів гарнізонів — 54 

одиниці, військових апеляційних судів — 23 одиниці. Штатна 

чисельність апеляційних господарських судів становить 347 

оди ниць, місцевих господарських судів — 723 одиниці, апеля-

ційних адміністративних судів — 402 одиниці, окружних адмі-

ністративних судів — 672 одиниці. Усього — 8747 суддів1. 

Середня заробітна плата суддів станом на 1 січня 2008 р. стано-

вила в: місцевих загальних судах 5 119 грн, окружних адміні-

стративних судах — 11 436 грн, господарських судах — 6050 грн, 

апеляційних судах — 10 815 грн, апеляційних адміністративних 

судах — 9 977 грн, апеляційних господарських судах — 8495 

грн, військових судах — 9 767 грн. Середня заробітна плата суд-

дів станом на 1 січня 2009 р. становила в: місцевих загальних 

судах — 6 849 грн, окружних адміністративних судах — 9 110 грн, 

господарських судах — 8 457 грн, апеляційних судах — 9524 грн, 

апеляційних адміністративних судах — 11 162 грн, апеляційних 

господарських судах — 11 287 грн, військових судах — 9 462 грн. 

Середня заробітна плата суддів станом на 1 січня 2010 р. стано-

вила в: місцевих загальних судах — 5989 грн, окружних адміні-

стративних судах — 7 480 грн, господарських судах — 7 128 грн, 

апеляційних судах — 8 451 грн, апеляційних адміністративних 

судах — 9540 грн, апеляційних господарських судах — 9 826 грн, 

військових судах — 8788 грн2. 

На нашу думку, високий рівень заробітних плат сприятиме 

зниженню рівня корупції у судах, а також підвищить рівень неза-

лежності суддів саме через більш високий розмір матеріального 

забезпечення. Тому той факт, що з 1 січня 2011 р. розмір заробіт-

ної плати суддів зменшиться, є неприпустимим.

1 Відповідь заступника голови Державної судової адміністрації України О. А. Булки від 
26 липня 2010 р. № 12-4910/10 щодо кількісного складу суддів відповідних судів на 
звернення судді Вищого господарського суду України Швеця В. О.

2 Відповідь заступника голови Державної судової адміністрації України О. А. Булки від 
28 липня 2010 р. № 12-5004/10 щодо середньомісячної заробітної плати суддів відпо-
відних судів у 2008, 2009, 2010 роках на звернення судді Вищого господарського суду 
України Швеця В. О.



460 461

6.3. Проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення працівників…Розділ 6. Особливості пенсійного забезпечення окремих категорій громадян

Спірним є положення ч. 5 ст. 129 цього Закону, згідно з якою 

суддям виплачується щомісячна доплата за вислугу років у таких 

розмірах: за наявності стажу роботи до 5 років — 15 %, понад 

5 років — 20 %, понад 10 років — 30 %, понад 15 років — 40 %, 

понад 20 років — 50 %, понад 25 років — 60 %, понад 30 років — 

70 %, понад 35 років — 80 % посадового окладу. Суддям 

Конституційного Суду України, які вперше призначені на посаду 

судді, виплачується щомісячна доплата за вислугу років у розмірі 

5,5 % за кожен рік роботи.

Викликає дискусії розмір надбавок судді. На нашу думку, є 

спірним те, що за наявності стажу до 5 років (а якщо особа почи-

нає виконувати суддівські обов’язки, то у неї стаж взагалі відсут-

ній) розмір надбавки складає 15 % посадового окладу. З таким 

підходом важко погодитися. По-перше, суддя призначається 

Президентом України на 5 років, і тільки за сумлінного виконан-

ня обов’язків Верховна Рада України призначає суддю безстроко-

во. По-друге, не може бути доплата за вислугу одного чи трьох 

років на посаді судді такого ж розміру, як за науковий ступінь кан-

дидата наук, розмір якої складає також 15 %. По-третє, важко 

погодитися із зазначеним у ст. 129 Закону алгоритмом підвищен-

ня розміру надбавки за вислугу років, оскільки в ньому вбачається 

дискримінація суддів, які працюють, для прикладу, 9 років, і тих 

суддів, стаж яких складає тільки 5 років, а відсоток доплати і для 

першого, і для другого складає 20 % посадового окладу. На нашу 

думку, надбавка має збільшуватися пропорційно до відпрацьова-

них років на посаді судді. Тобто за кожен відпрацьований рік 

автоматично збільшується розмір надбавки. По-четверте, незро-

зумілим є величина відсотків надбавки за вислугу років. Коли 

посадовий оклад суддів був незначним, то така доплата була важ-

ливою для судді і забезпечувала йому більш високий рівень мате-

ріального забезпечення, але за умови, коли посадовий оклад 

складатиме з 1 січня 2011 р. 6 мінімальних заробітних плат, з 

1 січня 2015 р. — 15 мінімальних заробітних плат, закономірним 

має стати зменшення розміру надбавки за вислугу років. 

Тому надбавку за вислугу років судді необхідно починати 

виплачувати після призначення судді безстроково (а саме за наяв-

ності у нього стажу у 5 років) та пропорційно до відпрацьованих 

років. Таким чином, пропонується внести зміни до ч. 5 ст. 129 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та викласти її у 

такій редакції: «Суддям виплачується щомісячна доплата за вислу-

гу років за наявності стажу 5 років — 15 % із подальшим збільшен-

ням на 2 % за кожен відпрацьований рік на посаді судді і стано-

вить 25 % за наявності стажу 10 років; 35 % — за наявності стажу 

15 років; 45 % — за наявності стажу 20 років; 55 % — за наявності 

стажу 25 років; 65 % — за наявності стажу 30 років; 75 % — за 

наявності стажу 35 років».

Стаття 138 «Пенсія або щомісячне довічне грошове утримання 

судді у відставці» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

присвячена правовому регулюванню пенсійного забезпечення 

суддів. Враховуючи викладені у цьому дослідженні аргументи на 

користь того, що довічне грошове утримання є особливим видом 

пенсії, немає потреби виділяти його окремо у назві, тому пропо-

нується назву ст. 138 цього Закону викласти у такій редакції: 

«Пенсійне забезпечення судді», що є більш вдалим, оскільки у 

статті не просто перераховуються види пенсійного забезпечення, 

але й зазначено правове регулювання пенсійного забезпечення, 

розмір пенсії, умови призначення тощо.

Підводячи підсумки вищевикладеного, можна дійти таких 

висновків. Реформа спеціального пенсійного забезпечення три-

ває, одним із перших нових законів, що регулює, зокрема, і пен-

сійне забезпечення суддів, став Закон України «Про судоустрій і 

статус суддів». Безперечно, порівнюючи попередній закон і чин-

ний, можна побачити низку відмінностей, які удосконалили пра-

вове регулювання пенсійного забезпечення суддів, серед голо-

вних — закріплення у законі структури заробітної плати, принци-

пів її формування, підвищення, порядку обчислення розміру 

пенсії, пенсії судді у відставці, підстав припинення спеціального 

пенсійного забезпечення. Попри викладені позитивні зміни, 

новий підхід до правового регулювання пенсійних відносин суд-

дів так і не був застосований, а проведене реформування залишає 

без відповіді низку питань, що потребують вирішення та корегу-

вання. Основні проблемні моменти лежать у площині юридичної 

термінології, яка є застарілою, суперечливою, а також проблем-

ними є окремі аспекти безпосередньо правового регулювання.
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6.5. Особливості правового регулювання 
пенсійного забезпечення льотного складу авіації

Правове регулювання пенсійного забезпечення льотного складу 

авіації не було предметом спеціального наукового дослідження. 

Є лише окремі наукові здобутки у сфері правового регулювання 

трудових відносин вказаної категорії працівників1. Але пенсійна 

реформа нагально поставила на порядок денний питання з’ясування 

необхідності диференціації пенсійного забезпечення працівників у 

цілому і працівників льотного складу авіації зокрема.

Перш ніж обґрунтовувати доцільність такої диференціації, 

необхідно визначити, хто ж належить до працівників льотного 

складу авіації, коло суб’єктів. Аналіз використання терміна «льот-

ний склад» у нормативно-правових актах дає змогу зробити 

висновок, що ним визначено групу осіб авіаційного персоналу, 

які здійснюють такий вид льотної діяльності, як літаководіння, 

керування та експлуатація повітряного судна під час виконання 

польотів. До цієї ж групи осіб Державним класифікатором України 

були віднесені і льотні спеціалісти: командир повітряного судна 

(пілот, льотчик-інструктор); командир повітряного судна (літака, 

вертольота); пілот (другий пілот); льотчик-випробувач; льотчик-

спостерігач; наставник — пілот авіаційного (льотного) загону; 

штурман; бортмеханік; бортоператор (перший, другий); інспектор-

пілот та інші особи, діяльність яких пов’язана з керуванням 

лі тальними апаратами. Такий перелік містить і чинний Націо-

нальний класифікатор України ДК003:2010, затверджений нака-

зом державного комітету України з питань технічного регулюван-

ня та споживчої політики «Про затвердження, внесення зміни та 

скасування нормативних документів» № 327 від 28 липня 2010 р.

Як випливає зі ст. 54 Закону України «Про пенсійне забезпе-

чення», до працівників авіації, крім працівників льотного і льотно-

випробного складу, належать працівники, які здійснюють управ-

ління повітряним рухом і мають свідоцтво диспетчера; інженерно-

1 Снигирева И. О. Вопросы правового регулирования труда работников гражданского воз-
душного флота СССР / И. О. Снигирева. — М. : Госюриздат, 1963. — 210 с.; 
Дараганова Н. В. Правове регулювання діяльності екіпажу повітряного судна України : 
навчальний посібник / Н. В. Дараганова. — К. : Вид-во національного авіаційного 
університету «НАУ-друк», 2009. — 96 с.

технічний склад і бортпровідники1. При цьому до осіб льотних 

екіпажів повітряних суден цивільної авіації віднесені пілоти, 

штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-

наглядачі, бортоператори.

Згідно з Правилами видачі свідоцтв авіаційному персоналу в 

Україні до авіаційних фахівців належать: 

1) члени екіпажу повітряного судна: пілот; штурман, бортінженер, 

бортрадист, бортоператор, бортпровідник та льотчик-спос терігач;

2) інженерно-технічний авіаційний персонал: інженер з тех-

нічного обслуговування повітряного судна; технік з технічного 

обслуговування повітряного судна:

3) диспетчер служби руху;

4) співробітник із забезпечення польотів;

5) оператор служби руху (авіаційної станції).

Як бачимо, Закон України «Про пенсійне забезпечення», на 

відміну від Правил видачі свідоцтв авіаційному персоналу в 

Україні, не відносить бортпровідників до осіб льотних екіпажів 

повітряних суден цивільної авіації, натомість до них включає 

бортмеханіків. При цьому застосовується й неоднакова терміно-

логія, зокрема «льотчик-наглядач» і «льотчик-спостерігач», що аж 

ніяк не сприяє ефективному правозастосуванню. 

Пунктом 2.1.42 Правил видачі свідоцтв авіаційному персоналу 

в Україні2 встановлено, що член льотного екіпажу повітряного 

судна — це особа авіаційного персоналу, на яку покладено 

обов’язки, пов’язані з керуванням повітряним судном протягом 

виконання польотного завдання. 

У правових документах ІКАО закріплено, що вислів «член 

льотного екіпажу» має аналогічне значення, як і використовувані 

у Конвенції про міжнародну цивільну авіацію3 вислови «член 

льотного складу екіпажу повітряного судна» та «льотний склад»4, 

1 Закон України «Про пенсійне забезпечення»: від 5 листопада 1991 р. // Відомості Вер-
ховної Ради України. — 1992. — № 3. — Ст. 10.

2 Правила видачі свідоцтв авіаційному персоналу в Україні, затверджені наказом Міні-
стерства транспорту України від 7 грудня 1998 р. № 486 // Офіційний вісник України. — 
1999. — № 2. — С. 85.

3 Офіційний вісник України. — 2004. — № 40. — Ст. 2667.
4 Додаток 1 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію // Додатки 1–18 до Конвенції 

про міжнародну цивільну авіацію [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_655.
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і означає члена екіпажу повітряного судна, який має свідоцтво та 

на якого покладені обов’язки, пов’язані з керуванням повітряним 

судном протягом польотного часу.

Льотний склад екіпажу повітряного судна очолює командир. 

Згідно з пунктом 2.1.10 Правил видачі свідоцтв авіаційному пер-

соналу в Україні командир повітряного судна — це пілот, відпо-

відальний за керування повітряним судном та його безпеку про-

тягом польотного часу.

До інших (крім командира повітряного судна) осіб льотного 

екіпажу належить передусім другий пілот. Другий пілот — це 

особа, яка має свідоцтво пілота, наприклад: свідоцтво приватного 

пілота (літак/вертоліт); комерційного пілота (літак/вертоліт); 

транспортного пілота (літак/вертоліт) тощо, і виконує певні 

функ ції пілота на борту повітряного судна, крім функцій коман-

дира повітряного судна. Винятком є особа, яка має свідоцтво 

пі лота та перебуває на борту повітряного судна з метою прохо-

дження льотної підготовки.

До складу льотного екіпажу також належать: штурман, бортін-

женер (бортмеханік), бортрадист, а також інші особи екіпажу 

повітряного судна, на яких покладені обов’язки, пов’язані з керу-

ванням (експлуатацією) повітряного судна протягом виконання 

польотного завдання. 

З урахуванням сучасного стану державної пенсійної системи, 

який свідчить про значну кількість пільгових пенсій, необхідно 

дослідити об’єктивні підстави для диференціації пенсійного 

забезпечення цієї категорії осіб.

На думку Ю. В. Васильєвої, 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 поді-

ляє на об’єктивні і суб’єктивні. До першої групи належать підстави, 

які дають змогу застосовувати спеціальне правове регулювання до 

суб’єкта пенсійних 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 контингенту1. Першу 

підгрупу серед об’єктивних підстав, що охоплюють, на нашу думку, 

й трудову діяльність працівників льотного складу авіації, автор 

пропонує назвати «за особливостями функціональних завдань пра-

цівників». У пенсійному забезпеченні такі особливості виявляють-

ся, по-перше, у встановленні в деяких ситуаціях знижених вимог 

до пенсійного забезпечення за віком; по-друге, у впровадженні 

пенсійного забезпечення за вислугою років. 

Отже, необхідно проаналізувати ті обставини об’єктивного 

характеру, за яких здійснюється повсякденна трудова діяльність 

працівників льотного складу авіації. Робота працівників льотного 

складу авіації супроводжується впливом різноманітних шкідливих 

факторів: вібрації, шуму, перевантаження, електромагнітного та 

радіаційного випромінювання, високих та низьких температур, 

психоемоційного напруження, ізольованості повітряного судна. 

Причому з кожним новим поколінням літаків агресивність пере-

лічених факторів зростає. Технічний розвиток авіації супроводжу-

ється не тільки ускладненням управління повітряним судном, але й 

різким зростанням екстремальних впливів на людину, що виника-

ють у зв’язку зі зміною льотно-технічних параметрів польоту (при-

скорення, невагомість, шум, вібрація тощо) та умов навколишньо-

го середовища: перепади атмосферного тиску та температури, 

недостатня кількість кисню, електричні розряди тощо. Також сьо-

годні, на думку фахівців, спостерігається чітка тенденція до погір-

шення стану здоров’я, зниження професійної надійності і змен-

шення льотного довголіття. На сучасному етапі розвитку авіації за 

збільшення часу на навчання і перепідготовку відбувається змен-

шення ресурсу активної льотної діяльності.

Водночас для успішного здійснення своєї професійної діяль-

ності особи екіпажу повітряного судна повинні мати певний жит-

тєвий досвід та соціальну зрілість, які набуваються лише з досяг-

ненням певного віку.

До працівників льотного складу авіації висуваються високі 

вимоги щодо здійснення ними професійної діяльності. У вересні 

2007 р. були внесені зміни до Правил видачі свідоцтв авіаційному 

1 Васильева Ю. В. Основания для дифференциации правового регулирования пенсионных 
отношений / Ю. В. Васильева // Правоведение. — 1998. — № 3. — С. 76.
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персоналу1 та встановлено, що пілоти літаків та вертольотів і ті 

штурмани, які повинні вести радіотелефонний зв’язок на борту 

повітряного судна, повинні демонструвати спроможність розмов-

ляти мовою, яка використовується для радіотелефонного зв’язку, 

та розуміти її на рівні, не нижчому за 4-й, згідно зі шкалою оціню-

вання рівнів володіння мовою для ведення радіотелефонного 

зв’язку (шкала щодо рівнів володіння мовою ведення радіотеле-

фонного зв’язку застосовується для визначення рівнів володіння 

англійською та російською мовами). Діяльність у цивільній авіа-

ції висуває підвищені вимоги щодо сумлінного, точного і своєчас-

ного виконання працівниками своїх службових обов’язків. 

Сьогодні на людський фактор припадає майже 80 % авіаційних 

подій (катастроф та аварій).

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, професіона-

лізму, кваліфікації, стану здоров’я тощо, сукупність яких повинна 

відповідати характеру виконуваних цими особами функцій. До 

цієї категорії працівників висуваються високі вимоги щодо при-

датності за станом здоров’я: гостроти слуху, зорового сприйняття, 

а також фізичного та психічного стану. Потрібно також зважати й 

на нестабільну ситуацію сьогодення щодо загрози вчинення теро-

ристами актів незаконного втручання чи інших терористичних 

актів — як на борту повітряного судна, так і з використанням його 

як знаряддя.

Все вищевикладене свідчить про необхідність диференціації 

пенсійного забезпечення цієї категорії осіб. У цілому диференці-

ація законодавства про пенсійне забезпечення може відбуватися 

шляхом конкретизації загальної норми права, шляхом встанов-

лення додаткових пільг та переваг для відповідної категорії пенсі-

онерів, шляхом прийняття нормативних актів з питань, не врегу-

льованих у загальному пенсійному законодавстві. Оскільки 

цивільна авіація є однією з базових галузей економіки, вважаємо, 

що спеціальне пенсійне забезпечення для працівників цієї галузі 

1 Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 24 вересня 2007 р. № 842 // 
Відомості Міністерства транспорту та зв’язку України. — 2007. — № 19. — С. 32. 

повинно бути збережене. Отже, необхідно комплексно проаналі-

зувати кожну конкретну норму, що закріплює додаткові гарантії 

для цієї категорії працівників. Однією з таких гарантій є пенсія за 

вислугу років.

Відповідно до ст. 51 Закону України «Про пенсійне забезпечен-

ня» від 5 листопада 1991 р. пенсії за вислугу років встановлюються 

окремим категоріям громадян, зайнятих на роботах, виконання 

яких призводить до втрати професійної працездатності або при-

датності до настання віку, що дає право на пенсію за віком. Тобто 

право на цей вид пенсії має не загальне коло громадян, як на пен-

сію за віком, а лише окремі категорії працівників, перелік яких 

установлено в статтях 52, 54 і 55 Закону України «Про пенсійне 

забезпечення», а також в інших спеціальних нормативно-правових 

актах. Серед працівників, які мають право на пенсію за вислугу 

років, у ст. 52 вказаного Закону зазначені окремі категорії праців-

ників авіації та льотно-випробного складу. 

При цьому необхідно розмежовувати працівників льотного 

складу цивільної авіації і працівників льотного складу Збройних 

Сил України. Стосовно других слід зазначити, що на підставі 

змісту ст. 3 Закону України «Про соціальний і правовий захист 

вій сько вослужбовців та членів їх сімей» це особи, які належать до 

вій ськовослужбовців1. Отже, відповідно до ст. 15 вказаного Закону 

пенсійне забезпечення цих осіб регулюється спеціальним зако-

ном.

Так, згідно зі ст. 1 Закону України «Про пенсійне забезпечення 

осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» такі 

особи за наявності встановленої цим Законом вислуги на військо-

вій службі мають право на довічну пенсію за вислугу років.

Військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за 

цим Законом, які мають право на пенсійне забезпечення, пенсії 

відповідно до цього Закону призначаються і виплачуються після 

звільнення їх зі служби (ст. 2).

Відповідно до ст. 5 особам, звільненим з військової служби, 

іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та чле-

1 Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх 
сімей» від 20 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 15. — 
Ст. 190.
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нам їхніх сімей може призначатися (за їхнім бажанням) пенсія на 

умовах і в порядку, передбачених Законом України «Про за гально-

обов’язкове державне пенсійне страхування». Зауважимо, що 

раніше, в попередній редакції1, ст. 5 передбачала призначення 

пенсій на підставах, встановлених Законом України «Про пенсій-

не забезпечення».

Статтею 12 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, 

звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» було перед-

бачено призначення пенсії за вислугу років незалежно від віку в 

разі, якщо вони мають на день звільнення зі служби вислугу 

20 років і більше. З прийняттям Закону України «Про заходи щодо 

законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» 

від 8 липня 2011 р.2 були внесені зміни до цієї статті, згідно з 

якими особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, 

військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби 

за контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах «б»–«д» 

ст. 1–2 цього Закону, які обіймали посади льотного складу та пла-

ваючого складу підводних човнів Збройних Сил не менше 20 ро ків, 

незалежно від віку в разі, якщо вони мають на день звільнення зі 

служби вислугу 20 років і більше, за винятком осіб, зазначених у 

ч. 3 ст. 5 цього Закону.

Пенсія за вислугу років особам, які мають вислугу 20 років і 

більше, призначалася у розмірі 50 %; за кожний рік вислуги понад 

20 років — 3 % відповідних сум грошового забезпечення (ст. 13 

Закону). При цьому максимальний розмір пенсії, обчислений від-

повідно до цієї статті, не повинен був перевищувати 90 % відпо-

відних сум грошового забезпечення. З прийняттям Закону України 

«Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування 

пенсійної системи» до ч. 2 ст. 13 Закону України «Про пенсійне 

забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких 

інших осіб» внесено зміни, згідно з якими максимальний розмір 

пенсії не повинен перевищувати вже 80 % відповідних сум грошо-

вого забезпечення.

1 Закон України «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і 
рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб» від 9 квітня 1992 р. // 
Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 29. — Ст. 399.

2 Голос України. — 2011. — № 169. — 13 верес.

Згідно зі ст. 43 максимальний розмір пенсій, призначених від-

повідно до цього Закону (з урахуванням надбавок, підвищень, 

додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсії за особли-

ві заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановле-

них законодавством) не міг перевищувати 12 мінімальних розмі-

рів пенсії за віком, встановленої абзацом 1 ч. 1 ст. 28 Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхуван-

ня». З прийняттям Закону України «Про заходи щодо законодав-

чого забезпечення реформування пенсійної системи» цю частину 

ст. 43 викладено в такій редакції: «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 законодав-

ством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які 

мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищу-

вати 10 прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втра-

тили працездатність. Стаття 2 Закону України «Про заходи щодо 

законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» 

також передбачає, що максимальний розмір пенсії, призначеної 

відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, 

звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» не може 

перевищувати 10 прожиткових мінімумів, установлених для осіб, 

які втратили працездатність.

У статті 17, яка визначає види служби та періоди часу, які зара-

ховуються до вислуги років для призначення пенсії, закріплено, 

що до вислуги років під час призначення пенсії на умовах цього 

Закону додатково зараховується час їхнього навчання (незалежно 

від форми навчання) у цивільних вищих навчальних закладах, а 

також в інших навчальних закладах, після закінчення яких при-

своюється офіцерське (спеціальне) звання, до вступу на військову 

службу, службу до органів внутрішніх справ, державної пожежної 

охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової 

міліції чи Державної кримінально-виконавчої служби України 

або призначення на відповідну посаду в межах до 5 років із роз-

рахунку один рік навчання за 6 місяців служби. 

Під час призначення пенсій особам, які мають право на пенсію 

за цим Законом, враховуються тільки повні роки вислуги років 
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або страхового стажу без округлення фактичного розміру вислуги 

років чи страхового стажу в бік збільшення.

Порядок обчислення вислуги років та визначення пільгових 

умов призначення пенсій особам, які мають право на пенсію за 

цим Законом, встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Так, згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про 

порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пен-

сій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщи-

кам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та 

військової служби за контрактом, особам начальницького і рядо-

вого складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей» № 393 

від 17 липня 1992 р.1 до вислуги років для призначення пенсій 

зараховується на пільгових умовах один місяць служби за два 

місяці на льотній роботі у реактивній та турбогвинтовій авіації; за 

винятком видів авіації, вказаних вище, — один місяць служби за 

півтора місяці на льотній роботі в авіації.

Визначення категорій працівників цивільної авіації і порядок 

їхнього пенсійного забезпечення врегульовані у ст. 54 Закону 

України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р. та 

постановою Кабінету Міністрів України № 418 від 21 липня 

1992 р. «Про затвердження нормативних актів з питань призна-

чення пенсій за вислугу років працівникам авіації і льотно-

випробного складу»2.

Постановою Кабінету Міністрів України № 418 від 21 липня 

1992 р. затверджено: Порядок обчислення строків вислуги років 

для призначення пенсій працівникам льотного складу3; Перелік 

посад працівників льотного складу, робота на яких дає право на 

пенсію за вислугу років4; Порядок призначення і виплати пенсій 

1 ЗП України. — 1992. — № 7. — Ст. 182.
2 Про затвердження нормативних актів з питань призначення пенсій за вислугу років пра-

цівникам авіації і льотно-випробного складу : постанова Кабінету Міністрів України 
від 21 липня 1992 р. № 418 // ЗП України. — 1992. — № 9. — Ст. 209.

3 Порядок обчислення строків вислуги років для призначення пенсій працівникам льотно-
го складу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
нормативних актів з питань призначення пенсій за вислугу років працівникам авіації і 
льотно-випробного складу» № 418 від 21 липня 1992 р. // ЗП України. — 1992. — 
№ 9. — Ст. 209.

4 Перелік посад працівників льотного складу, робота на яких дає право на пенсію за вислу-
гу років, затверджений постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
нормативних актів з питань призначення пенсій за вислугу років працівникам авіації і 

за вислугу років працівникам льотно-випробного складу цивіль-

ної авіації1.

Відповідно до ст. 54 Закону України «Про пенсійне забезпечен-

ня» право на пенсію за вислугу років мають працівники льотного 

і льотно-випробного складу за вислуги років на цих посадах не 

менш ніж 25 років у чоловіків і не менш ніж 20 років у жінок неза-

лежно від відомчої підпорядкованості підприємств, установ і 

організацій, в яких вони зайняті.

Зазначені працівники, звільнені від льотної роботи за станом 

здоров’я (через хворобу), за наявності вислуги років у чоловіків не 

менш ніж 20 років і у жінок не менш ніж 15 років мають право на 

пенсію пропорційно до відпрацьованого часу.

Отже, ст. 54 Закону України «Про пенсійне забезпечення» роз-

межовує працівників льотного і льотно-випробного складу, хоча й 

встановлює однакові умови для призначення пенсій за вислугу 

років. Про таке розмежування свідчить і наявність двох окремих 

нормативно-правових актів: Порядку обчислення строків вислу-

ги років для призначення пенсій працівникам льотного складу і 

Порядку призначення і виплати пенсій за вислугу років працівни-

кам льотно-випробного складу цивільної авіації, про відмінність 

у регулюванні якими буде вказано нижче.

Право на пенсію за вислугу років надано працівникам, зазна-

ченим у спеціальному Переліку посад працівників льотного скла-

ду, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років. До цього 

Переліку включені, зокрема, такі посади, як:

1. Члени екіпажів повітряних суден та інших літальних апаратів.

2. Льотно-інструкторський склад.

3. Командно-льотний склад: керівники (їхні заступники), 

ін спектори й інші спеціалісти з льотної служби (льотної роботи) 

міністерств, відомств, управлінь, об’єднань, підприємств, уста-

нов, організацій та їхніх структурних підрозділів, які мають діюче 

льотно-випробного складу» № 418 від 21 липня 1992 р. // ЗП України. — 1992. — 
№ 9. — Ст. 209. 

1 Порядок призначення і виплати пенсій за вислугу років працівникам льотно-випробного 
складу цивільної авіації, затверджений постановою Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження нормативних актів з питань призначення пенсій за вислугу років праців-
никам авіації і льотно-випробного складу» № 418 від 21 липня 1992 р. // ЗП України. — 
1992. — № 9. — Ст. 209.
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льотне свідоцтво і беруть участь в польотах у складі екіпажу пові-

тряного судна або іншого літального апарата.

4. Парашутисти всіх найменувань, рятувальники, а також 

де сантники-пожежники всіх найменувань, інструктори авіапо-

жежної служби, керівники парашутних (парашутно-рятувальних, 

пошуково-рятувальних) підрозділів, працівники позаштатних і 

штатних парашутно-десантних груп, які здійснюють стрибки з 

парашутом або спуски (підйоми) на спеціальних спуско-підні-

мальних пристроях із вертольотів, що перебувають на висоті не 

менш ніж 10 метрів.

Працівники, які обіймають посади, не вказані в Переліку, 

права на пенсію за вислугу років не мають навіть у разі виконання 

ними польотів, оскільки виконання льотної роботи до їхніх 

обов’язків не належить і здійснювані ними польоти мають епізо-

дичний характер.

Отже, правом на пенсію за вислугу років користуються праців-

ники, які перебувають на посадах, вказаних у Переліку і мають 

вислугу років певної тривалості. Це право не пов’язане з віком 

працівника, і за наявності встановленої вислуги років працівник 

може звернутися за пенсією незалежно від його віку.

Пенсії за вислугу років відповідно до ст. 54 Закону України 

«Про пенсійне забезпечення» і Порядку призначення і виплати 

пенсій за вислугу років працівникам льотно-випробного складу 

цивільної авіації призначаються працівникам льотно-випробного 

складу, безпосередньо зайнятим у льотних випробуваннях (дослі-

дженнях) дослідної та серійної авіаційної, аерокосмічної, пові-

троплавальної і парашутно-десантної техніки, незалежно від відо-

мчої належності підприємства, організації, де вони працюють.

Згідно з п. 5 вказаного Порядку до вислуги років працівникам 

льотно-випробного-складу зараховується:

— час служби на посадах льотного складу Збройних Сил 

колишнього Союзу РСР і України та робота на посадах льотного 

складу цивільної авіації — в порядку, встановленому для призна-

чення пенсій відповідно військовослужбовцям і льотному складу 

цивільної авіації;

— час роботи на посадах льотного складу в цивільній авіації 

інших країн — в порядку, встановленому для призначення пенсій 

льотному складу цивільної авіації, за умови сплати страхових вне-

сків до Пенсійного фонду України (за період роботи починаючи з 

1992 р.);

— час навчання у вищих і середніх навчальних закладах авіації, 

якщо цьому передувала робота на посадах льотного складу 

(льотчикам-випробувачам, штурманам-випробувачам незалежно 

від цієї умови), за фактичною тривалістю навчання (отже, час 

початкового навчання в льотних навчальних закладах до вислуги 

років працівникам льотно-випробного-складу цивільної авіації 

не зараховується, на відміну від порядку обчислення вислуги 

років для працівників льотного складу Збройних Сил України, 

передбаченому ст. 17 Закону України «Про пенсійне забезпечення 

осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»), в 

інших випадках — за фактичною кількістю годин нальоту (отже, 

не зараховується до вислуги років час перебування на посадах 

льотного складу, коли протягом всього робочого року не викону-

валася льотна робота); час навчання у школі льотчиків-

випробувачів (центрі підготовки льотного складу) — у подвійному 

розмірі за умови участі їх у випробних польотах;

— час оплачуваної відпустки по догляду за дитиною, що нада-

ється жінкам, — за тривалістю, встановленою законодавством.

Отже, трудовий стаж, що дає право на пенсію за вислугу років, 

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 поса-

дах не впливають на обчислення вислуги років, оскільки підраху-

нок вислуги років не пов’язаний із безперервністю стажу.

Згідно з п. 3 цього Порядку право на пенсію за вислугу років 

має льотний склад, який безпосередньо виконує дослідні польоти 

на штатних робочих місцях літальних апаратів і парашутно-

десантної техніки: льотчики (пілоти)-випробувачі, штурмани-ви-

пробувачі, бортінженери-випробувачі, бортмеханіки-ви пробувачі, 

бортелектрики-випробувачі, бортрадисти-випробувачі, борт опе-

ратори-випробувачі, парашутисти-випробувачі, провідні інжене-

ри з льотних випробувань або експериментальних робіт.

Такий порядок обчислення спеціального стажу зазначеним 

особам застосовується як до, так і після 1 січня 2004 р.
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Час роботи на посадах льотного складу до вислуги років зарахо-

вується не тільки в календарному порядку (місяць за місяць). Існує 

пільговий порядок обчислення вислуги років, який полягає в тому, 

що періоди роботи з інтенсивним нальотом включаються до трудо-

вого стажу в підвищеному розмірі. У випадку нальоту, що переви-

щує певну норму, встановлену в розрахунку на рік, календарний 

час роботи на льотних посадах зараховується до вислуги років у під-

вищеному розмірі — рік за півтора, рік за два роки. У разі нальоту, 

що є нижчим від цієї норми, час роботи включається до трудового 

стажу в одинарному розмірі. За повної відсутності нальоту протя-

гом календарного року цей рік не зараховується до трудового стажу. 

Норми нальоту для пільгового обчислення вислуги років різні і 

залежать від складності льотної роботи, можливостей нальоту за 

технічними даними літальних апаратів і за видами польотів.

Так, згідно з п. 1 Порядку обчислення строків вислуги років 

для призначення пенсій працівникам льотного складу під час 

обчислення строків вислуги років для призначення пенсій пра-

цівникам льотного складу рахуються:

а) кожні 20 годин нальоту на літаках (крім нальоту і робіт, 

передбачених пунктами «б»–«г» цього пункту) — за один місяць 

вислуги;

б) кожні 12 годин нальоту на вертольотах, в авіації спеціально-

го застосування (санітарні польоти, авіахімічні роботи, аерофо-

тозйомка, патрулювання, зондування атмосфери й інші види 

робіт), на посадах льотного складу груп супроводження інозем-

них повітряних суден (лідирувальники), на посадах командно-

льотного та льотно-інструкторського складу, зокрема у навчаль-

них закладах з підготовки й підвищення кваліфікації кадрів льот-

ного складу авіації, — за один місяць вислуги;

в) один рік роботи у складі льотного екіпажу повітряного судна 

в аварійно-рятувальних (розшуково-рятувальних) підрозділах — 

за півтора року вислуги;

г) один рік роботи на посадах льотного складу в навчальних і 

спортивних авіаційних організаціях ДТСААФ, Товариства спри-

яння обороні України — за півтора року вислуги за умови вико-

нання плану навчально-льотної підготовки, а у разі виконання 

елементів складного або вищого пілотажу — за два роки вислуги;

д) один рік роботи на посадах, передбачених у п. 4 Переліку 

посад працівників льотного складу, робота на яких дає право на 

пенсію за вислугу років, — за півтора року вислуги за умови вико-

нання річної норми стрибків з поршневих літаків, вертольотів, 

дирижаблів та аеростатів, спусків (піднімань) на спеціальних 

спуско-піднімальних пристроях з вертольотів, які перебувають у 

режимі висіння не менш ніж 10 метрів, а за умови виконання річ-

ної норми стрибків із реактивних літаків і вертольотів — за два 

роки вислуги.

У випадку невиконання умов, які дають право на пільгове 

обчислення строків вислуги років відповідно до підпунктів 

«а»–«д», один рік роботи рахується за один рік вислуги.

Обчислення строків вислуги відповідно до підпунктів «а» і «б» 

п. 1 здійснюється шляхом ділення фактичного нальоту годин за 

весь час роботи на посадах льотного складу — відповідно на 20 і 

12. Вислуга у річному обчисленні визначається шляхом ділення 

числа повних місяців вислуги на 12.

У разі виконання протягом року різних робіт, зазначених у п. 1, 

вислуга років обчислюється пропорційно до тривалості нальоту 

годин (зайнятості) на кожній роботі.

Згідно з п. 4 Порядку призначення і виплати пенсій за вислугу 

років працівникам льотно-випробного складу цивільної авіації 

під час обчислення строків вислуги років для призначення пенсій 

працівникам льотно-випробного складу рахується:

один рік на посадах, зазначених у підпункті «а» п. 3 цього 

Порядку (льотчики (пілоти)-випробувачі, штурмани-випробувачі, 

бортінженери-випробувачі, бортмеханіки-випробувачі, борт-

елект рики-випробувачі, бортрадисти-випробувачі, борт опе ра-

тори-випробувачі, парашутисти-випробувачі, провідні інженери 

з льотних випробувань або експериментальних робіт), — за два 

роки за умови здійснення протягом певного року льотних випро-

бувань.

Якщо працівник льотно-випробного складу протягом року не 

брав участі в льотних випробуваннях, але мав інший нальот (тран-

спортний, в порядку льотної підготовки тощо), строки вислуги 

років обчислюються у порядку, встановленому для призначення 

пенсій льотному складу цивільної авіації.
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За відсутності у працівника льотно-випробного складу протягом 

року нальоту годин цей рік до вислуги років не зараховується.

У разі, коли відсутність нальоту годин викликана трудовим 

каліцтвом, одержаним під час виконання випробних польотів, 

вислуга років обчислюється за фактичною тривалістю роботи на 

посадах льотно-випробного складу.

Отже, спостерігаємо більш пільговий порядок обчислення 

строків вислуги років для працівників льотно-випробного складу 

цивільної авіації порівняно з працівниками льотного складу.

Загалом для пенсійного забезпечення за вислугу років праців-

ників льотного складу авіації враховується кількість (наліт годин) 

і якість (вид польотів) праці.

Строки вислуги років працівників льотного складу за період 

роботи до 1 січня 1992 р. обчислюються за правилами, що діяли до 

зазначеної дати (згідно з Положенням про порядок призначення 

і виплати пенсій за вислугу років окремим категоріям працівників 

цивільної авіації і льотно-випробного складу, затвердженого 

постановою Ради Міністрів СРСР від 11 грудня 1987 р. № 1412).

Обов’язковою умовою призначення пенсії є припинення робо-

ти на посадах, що дають право на пенсію за вислугу років у льот-

ному складі, тобто звільнення з посад, передбачених у вказаному 

вище Переліку. 

Строк звернення за призначенням цієї пенсії не встановлено. 

Звертатися за пенсією можна в будь-який час після залишення 

роботи на посадах, що дають на неї право. Проте відповідно до ст. 

50 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з 

військової служби, та деяких інших осіб» пенсія за минулий час за 

умови несвоєчасного звернення призначається з дня виникнення 

права на пенсію, але не більш ніж за 12 місяців перед зверненням 

за пенсією.

При цьому працівникам льотного складу Збройних Сил України 

пенсія призначається з наступного дня після звільнення їх зі 

служби, але не раніше того дня, по який їм сплачено грошове 

забезпечення.

Згідно з ч. 3 ст. 53 Закону України «Про пенсійне забезпечен-

ня» працівникам льотно-випробного складу та особам льотних 

екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотам, штурманам, 

бортінженерам, бортмеханікам, бортрадистам, льотчикам-на-

глядачам) і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в 

польотах, пенсії обчислюються з середньомісячного заробітку за 

роботу, що дає право на пенсію за вислугу років (ч. 1 ст. 64 та стат-

ті 65, 66, 69), одержуваного перед її припиненням, і призначають-

ся в розмірах, передбачених частинами 1–3, 6 ст. 19 та ст. 21 цього 

Закону для пенсій за віком, і не можуть перевищувати 85 % заро-

бітку для працівників льотно-випробного складу та 75 % заробіт-

ку для осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації. 

Аналогічне положення закріплене і в п. 6 Порядку призначення і 

виплати пенсій за вислугу років працівникам льотно-випробного 

складу цивільної авіації.

При цьому розмір пенсії для осіб льотних екіпажів повітряних 

суден цивільної авіації не може перевищувати дві з половиною 

величини середньої заробітної плати працівників, зайнятих у 

галузях економіки України, за календарний рік, що передує міся-

цю, з якого призначається пенсія.

Отже, пенсії обчислюються за встановленими нормами у від-

сотках до середньомісячного заробітку, що визначається відповід-

но до статей 65–66 Закону України «Про пенсійне забезпечення», 

який громадяни одержували перед зверненням за пенсією. 

Середньомісячний заробіток для обчислення пенсій береться за 

будь-які 60 календарних місяців роботи поспіль протягом усієї 

тру дової діяльності незалежно від перерв у роботі та за період 

роботи, починаючи з 1 липня 2000 р. до моменту звернення за 

пен сією. Заробіток за період роботи до 1 липня 2000 р. врахову-

ється на підставі документів про нараховану заробітну плату 

(виплати, дохід), виданих у встановленому законодавством поряд-

ку, а за період роботи починаючи з 1 липня 2000 р. — за даними 

персоні фікованого обліку відомостей у системі загально обов’яз-

кового державного пенсійного страхування.

Згідно зі ст. 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску 

на обов’язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 

2010 р.1 для цієї категорії платників єдиний внесок нараховується 

на суму нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включа-

1 Офіційний вісник України. — 2010. — № 61. — Ст. 2108.
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ють основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та 

компенсаційні виплати, зокрема в натуральній формі, що визна-

чаються відповідно до Закону України «Про оплату праці». Для 

льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотів, штур-

манів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-

наглядачів) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в 

польотах, встановлюється єдиний внесок у розмірі 6,1 % визначе-

ної п. 1 ч. 1 ст. 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску.

Необхідно враховувати, що дія ст. 53 Закону України «Про пен-

сійне забезпечення» поширюється на працівників льотно-

випробного складу, які вийшли на пенсію до прийняття Закону, 

тобто до 5 листопада 1991 р. А стосовно працівників з числа осіб 

льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації дія ст. 53 

Закону України «Про пенсійне забезпечення» поширюється на 

таких осіб, які вийшли на пенсію до набрання чинності Закону, 

тобто до 1 квітня 1992 р.1 Така позиція законодавця є не зовсім 

зрозумілою.

Згідно з п. 6 Порядку призначення і виплати пенсій за вислугу 

років працівникам льотно-випробного складу цивільної авіації 

пенсії за вислугу років призначаються у розмірі 55 % заробітку і за 

кожний рік вислуги (у чоловіків — понад 25 років і у жінок — 

понад 20 років) пенсія збільшується на 1 % заробітку, але не менш 

ніж на 1 % мінімального розміру пенсії за віком. За кожний рік 

роботи, яка дає право на пенсію на пільгових умовах згідно з п. «а» 

ст. 13 та ст. 14 Закону України «Про пенсійне забезпечення», пен-

сія збільшується на 1 % заробітку.

Крім того, працівникам льотно-випробного складу до пенсії за 

вислугу років нараховуються надбавки та підвищення, передбачені 

статтями 21 та 77 Закону України «Про пенсійне забезпечення».

Заробіток для обчислення пенсій працівникам льотно-ви-

пробного складу визначається в такому порядку:

а) у разі призначення (перерахунку) пенсії, яка обчислена із 

заробітку до 1992 р., скоригований відповідно до постанови Кабі-

нету Міністрів України від 20 липня 1992 р. № 395 «Про додаткове 

1 Про порядок введення в дію Закону України «Про пенсійне забезпечення» : постанова 
Верховної Ради України від 6 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 
1992. — № 3. — Ст. 11.

коригування рівнів державних пенсій»1 середньомісячний заробі-

ток підвищується за коефіцієнтом, який визначається як частка 

від ділення середньої заробітної плати працівників народного 

господарства за місяць, що передує місяцю звернення за призна-

ченням (перерахунком) пенсії, на 1005 карбованців;

б) якщо пенсія обчислюється з урахуванням заробітку після 

1 січня 1992 р., то частина заробітку до 1 січня 1992 р. коригується 

відповідно до підпункту «а» цього пункту, а заробіток за кожний 

місяць після 1 січня 1992 р. збільшується на коефіцієнт, що визна-

чається як частка від ділення середньої заробітної плати працівни-

ків народного господарства за місяць, що передує місяцю звернен-

ня за призначенням (перерахунком) пенсії, на середню заробітну 

плату працівників народного господарства за відповідний місяць.

З одержаної суми обчислюється пенсія за нормами, встановле-

ними Законом України «Про внесення змін до статті 53 Закону 

України “Про пенсійне забезпечення”» від 14 листопада 1995 р.2;

в) у разі зростання середньої заробітної плати працівників, 

зайнятих у галузях економіки, щороку з 1 березня (починаючи з 

2005 р.) заробіток, з якого призначається (перераховується) пен-

сія відповідно до цього пункту, збільшується на коефіцієнт, який 

визначається шляхом ділення середньої заробітної плати праців-

ників, зайнятих у галузях економіки за рік, що передує року, в 

якому здійснюється перерахунок, на середню заробітну плату 

працівників, зайнятих у галузях економіки, яка враховувалася під 

час призначення (перерахунку) пенсії.

Коли розмір пенсії, обчислений із заробітку, визначеного від-

повідно до цього пункту, є меншим, ніж розмір пенсії до перера-

хунку, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі.

Виплата пенсії здійснюється з урахуванням абзаців 4 та 5 п. 13 

роз ділу ХV «Прикінцеві положення» Закону України «Про 

за гально обов’язкове державне пенсійне страхування». 

Згідно з п. 8 Порядку призначення і виплати пенсій за вислугу 

років працівникам льотно-випробного складу цивільної авіації 

пенсії за вислугу років непрацюючим пенсіонерам і тим, які пра-

1 Про додаткове коригування рівнів державних пенсій : постанова Кабінету Міністрів 
України № 395 від 20 липня 1992 р. // ЗП України. — 1992. — № 8. — Ст. 188.

2 Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 43. — Ст. 313.
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цюють на посадах, що не дають права на таку пенсію, виплачу-

ються в порядку, передбаченому у ст. 85 Закону України «Про 

пенсійне забезпечення». Тобто пенсії виплачуються без урахуван-

ня одержуваного заробітку (прибутку) за місцем фактичного про-

живання пенсіонера, незалежно від реєстрації.

Отже, умови призначення пенсії за вислугу років льотному 

складу цивільної авіації визначаються за нормами Закону України 

«Про пенсійне забезпечення», а визначення розміру пенсій здій-

снюється за нормами Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування»1.

На вимогу представників працівників льотних екіпажів, які 

мають право на пенсію за вислугу років, Міністерством праці та 

соціальної політики України спільно з Пенсійним фондом України 

було опрацьовано законопроект щодо внесення змін до ч. 2 розді-

лу ХV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загально-

обов’язкове державне пенсійне страхування», яким передбачено 

надання права працівникам льотних екіпажів цивільної авіації 

ви бору свого пенсійного забезпечення: за нормами Закону Ук раїни 

«Про пенсійне забезпечення» чи за нормами Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

На сьогодні пенсійне законодавство України переживає період 

бурхливих змін. Однією з ключових причин відставання України 

у проведенні пенсійної реформи називають численні пенсійні 

пільги за професійними й соціальними ознаками, які ставлять під 

сумнів справедливість пенсійної системи й знижують стимули 

участі у ній. У зв’язку з цим висловлюються пропозиції про звіль-

нення солідарної системи від невластивих для неї видатків (зокре-

ма, на фінансування дострокових та пільгових пенсій), про ско-

рочення пільг щодо дострокового виходу на пенсію. Відповідно 

змінюється акцент у факторах, які визначають диференціацію 

пенсійного забезпечення. Передусім йдеться про перегляд джерел 

фінансового забезпечення пенсій в Україні, зокрема зміну джере-

ла фінансування пенсій пільговій категорії осіб — за рахунок вне-

сків роботодавців, а не інших платників внесків. Оптимальний 

вихід із ситуації, що склалася, вбачається у поступовому переве-

1 Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 
2003 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 49–51. — Ст. 376.

денні пільгових пенсій у пенсійні системи. Передбачається нова 

система фінансування пільгових пенсій у майбутньому — за раху-

нок обов’язкових страхових внесків роботодавців до професійних 

чи корпоративних пенсійних фондів, які діятимуть у межах зако-

нодавства про недержавне пенсійне забезпечення.

Але за будь-яких обставин пенсії за вислугу років льотному 

складу авіації не можна вважати необґрунтованою пільгою щодо 

дострокового виходу на пенсію, оскільки період льотної актив-

ності не є тривалим і ця категорія працівників значно раніше 

досягнення пенсійного віку втрачає професійну працездатність. 

Водночас потребує удосконалення правове регулювання пенсій-

ного забезпечення льотного складу авіації, насамперед щодо 

однозначного визначення суб’єктного складу, який має право на 

пенсію за вислугу років. Однозначності термінології, подоланню 

колізій сприяло б прийняття окремого нормативно-правового 

акта, який би комплексно врегулював порядок призначення пен-

сій за вислугу років льотному складу авіації.

6.6. Удосконалення пенсійного забезпечення 
працівників органів внутрішніх справ

Аналізуючи систему пенсійного забезпечення працівників 

органів внутрішніх справ, необхідно вказати, що взагалі службово-

трудове правовідношення між працівником ОВС та органом сис-

теми внутрішніх справ має у своїй основі зв’язок, який за своїм 

характером притаманний найманій праці, що і відображає аспект 

єдності трудового законодавства. У свою чергу власне службово-

трудові правовідносини є проявом особливого, що забезпечується 

їхнім диференційованим правовим регулюванням. В цьому і про-

являється зв’язок та взаємне доповнення єдності і диференціації 

в регулюванні службово-трудових правовідносин. Погодимося з 

думкою, що бажання обґрунтувати пріоритет єдності над дифе-

ренціацією або пріоритет диференціації над єдністю означає, що 

диференційоване регулювання перешкоджає єдності або що 

єдність несумісна з диференціацією, бо у дійсності все навпаки1. 

1 Иванов С. А. Советское трудовое право: вопросы теории / С. А. Иванов, Р. З. Лившиц, 
Ю. Г. Орловский. — М. : Прогресс, 1978. — С. 317.
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Відповідно протиставляння цих правових методів правового регу-

лювання є безпредметним. 

В умовах реформування трудового права, вдосконалення зако-

нодавства про службу в органах внутрішніх справ доцільно вести 

мову про переважне застосування в тому чи іншому випадку 

диференціації або єдності правового регулювання. Їхнє співвід-

ношення повинно бути визначене виважено. З цього приводу 

А. В. Облонським вказано, що надмірна диференціація умов 

праці певних категорій працівників призводить до розпорошення 

державної служби та порушення вікових традицій1. З боку держа-

ви повинна бути забезпечена єдність правових гарантій прав пра-

цівників. Тому погодимося з Б. К. Бегічевим, що розвиток зако-

нодавства про працю буде здійснюватися неухильно шляхом під-

вищення загального рівня правових гарантій, встановлених для 

усіх працівників2, що означає не що інше, як уніфікацію правових 

норм у цій сфері3. 

Реалізація єдності та диференціації правового регулювання 

забезпечується завдяки правовим нормам (загальні та спеціальні), 

які відображають специфіку вказаних методів. Стосовно спеці-

альних норм, то в юридичній літературі їх ще називають особли-

вими нормами, нормами-винятками, нормами-доповненнями, 

нормами-пристосуваннями4. Наприклад, до таких норм належать 

норми, які встановлюють підвищену відповідальність для певних 

категорій працівників, а також пов’язані із ними норми, які 

визначають порядок утримання коштів із заробітної плати, накла-

1 Облонский А. В. Эволюция государственной службы в Великобритании // Государство и 
право. — 1996. — № 6. — С. 126.

2 Советское трудовое право / под ред. А. Д. Зайкина. — М. : Юрид. лит., 1985. — С. 98. 
3 Трудовое право / под ред. А. И. Процевского. — К. : Высшая школа, 1981. — С. 201.
4 Комментарий к Кодексу Законов о труде РФ / под ред. К. Н. Гусова. — М. : Проспект, 

1996. — С. 499; Пашков А. С. Правовые формы обеспечения производства кадрами в 
СССР / А. С. Пашков. — М. : Госюриздат, 1961. — С. 80–85; Процевский А. И. Рабочее 
время и рабочий день по советскому трудовому праву / А. И. Процевский. — М. : 
Госюриздат, 1983. — С. 111–113; Толкунова В. Н. Трудовое право России / 
В. Н. Толкунова, К. Н. Гусов. — М. : Юрид. лит, 1995. — С. 15; Андреев В. С. Право 
социального обеспечения в СССР / В. С. Андреев. — М. : Юрид. лит., 1987. — С. 202; 
Минсинова Л. А. Проблемы регулирования рабочего времени в СССР / 
Л. А. Минсинова. — М. : Юрид. лит., 1962. — С. 20; Розин Б. Я. Льготы для работников 
Крайнего Севера : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. юрид. наук : спец. 
12.713 «Трудовое право» / Б. Я. Розин. — М., 1972. — С. 12; Смолярчук В. И. Источники 
советского трудового права / В. И. Смолярчук. — М. : Юрид. лит., 1978. — С. 102.

дення дисциплінарного стягнення, розгляду трудових спорів1. 

Так, наприклад, Л. А. Сироватська відносить до спеціальних 

норми, які встановлюють «більш суворі заходи дисциплінарної та 

матеріальної відповідальності та спрощені підстави припинення 

трудового договору»2. С. О. Іванов та Р. З. Лівшиц вказують на 

«позитивну» (додаткові права і пільги для працівників) й «нега-

тивну» (відхилення рівня трудових прав для окремих категорій 

працівників порівняно з Кодексом законів про працю) диферен-

ціації, підкреслюючи при цьому тенденцію до «позитивної» дифе-

ренціації, що обумовлено «гуманістичною спрямованістю» трудо-

вого законодавства3. В свою чергу О. В. Смирнов вказує на такі 

напрями втілення диференціації умов праці в нормах трудового 

права: а) галузева диференціація; б) суб’єктна диференціація; 

в) територіальна диференціація4. Як видно з вищенаведеного, 

різноманітність думок вчених щодо досліджуваної категорії, а 

саме спеціальних норм, не сприяє єдності теоретичної думки, що 

негативно відображається на правотворчій та правозастосовній 

діяльності в цій сфері. 

Серед вказаних вище норм основу диференціації правового 

регулювання складають норми-доповнення, які встановлюють 

додаткові порівняно з основними правами працівників або змен-

шують їхні обов’язки. Тому диференціацію трудового права часто 

зводять до встановлення різних переваг для тих чи інших категорій 

працівників. Однак це ніяк не вказує на те, що ці спеціальні норми-

доповнення скасовують або обмежують дію загального закону5. 

Про подібний прояв диференціації правового регулювання згадує 

О. Д. Зайкін6. Але, як слушно вказано О. В. Лавриненко, за деяки-

1 Советское трудовое право / под ред. А. Д. Зайкина. — М. : Юрид. лит., 1985. — С. 99–100; 
Советское трудовое право / под ред. Б. Н. Бегичева, А. Д. Зайкина. — М. : Юрид. лит., 
1985. — С. 98–99; Советское трудовое право / под ред. А. С. Пашкова, О. В. Смирнова. — 
М. : Юрид. лит., 1982. — С. 105–106.

2 Сироватская Л. А. Трудовые отношения и трудовое право // Государство и право. — 
1996. — № 7. — С. 81.

3 Иванов С. А. Личность в советском трудовом праве / С. А. Иванов, Р. З. Лившиц. — М. : 
Юрид. лит., 1982. — С. 147.

4 Трудовое право : учебник / под ред. О. В. Смирнова. — М. : Проспект, 1997. — С. 29. 
5 Бару М. И. Унификация и дифференциация норм трудового права // Советское государ-

ство и право. — 1971. — № 10. — С. 48; Шершеневич Г. Ф. Учебник русского граждан-
ского права. — М. : Спарк, 1995. — С. 44.

6 Советское трудовое право / под ред. Б. Н. Бегичева, А. Д. Зайкина. — М. : Юрид. лит., 
1985. — С. 100.
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ми винятками, для трудового права характерною є дія спеціальних 

правових норм поряд із загальними, де у цих спеціальних нормах 

встановлюються додаткові пільги, застосування яких не виключає, 

а передбачає поширення на відповідних суб’єктів трудових право-

відносин загальних правових гарантій1. Таким чином, норми-

доповнення діють поряд із загальними нормами. Стосовно ж норм-

винятків, то їхнє застосування має власну особливість, яка полягає 

в тому, що вони обмежують дію положення загальних норм трудо-

вого законодавства, оскільки спеціальна норма виключає дію 

загальної норми. Однак із метою переведення теоретичних висно-

вків у правову практику вважаємо за необхідне передбачити пряме 

законодавче вирішення цього питання на рівні Кодексу законів 

про працю України. А сам поділ спеціальних правових норм на 

норми-доповнення, норми-винятки лише сприятиме вдоскона-

ленню механізму правового регулювання службово-трудових від-

носин за участю працівників органів внутрішніх справ.

Причому за своїм характером ці види норм можуть виконувати 

як роль засобу позитивного наділення, так і засобу негативного 

обмеження. Відповідно характеризувати норми-доповнення як 

такі, що виключно надають права особі, а норми-винятки як такі, 

що обмежують їх, не можна. Бо таке судження за своєю сутністю 

є помилковим. Якщо звернутися до чинного законодавства, то до 

норм-доповнень можна віднести норми про дисциплінарну від-

повідальність, закріплені у спеціальних статутах, положеннях про 

дисципліну тощо, де норми-доповнення передбачають поряд із 

заходами дисциплінарного стягнення, які застосовуються до усіх 

працівників, також інші заходи стягнення для окремих категорій 

працівників. І, як бачимо, ці норми-доповнення аж ніяк не 

можуть бути охарактеризовані як додаткові пільги та переваги. 

Слушно вказано, що спеціальні норми діють разом із загальними: 

загальні норми регламентують цілі, завдання, функції, принципи 

дисциплінарної відповідальності працівників як інституту трудо-

вого права2. Поряд із цим норми-винятки не завжди погіршують 

стан працівника. Отже, до норм-винятків належать норми, які 

1 Лавриненко О. В. Исполнительная власть: конкурс при принятии на работу // Бизнес–
Информ. — 1996. — № 3. — С. 7.

2 Васьков В. П. Государственная дисциплина в СССР. — М. : Политиздат, 1980. — С. 17.

встановлюють право працівника міліції на пенсію за вислугу 

років, де обумовлені умови для призначення й порядок вираху-

вання розміру такої пенсії за вислуги понад встановлені терміни 

(статті 12, 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення вій-

ськовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу орга-

нів внутрішніх справ»). На означену категорію працівників не 

поширюються загальні положення, передбачені Законом України 

«Про пенсійне забезпечення», однак наведені норми-винятки 

мають здебільшого пільговий характер.

Таким чином, використання різних за своїм характером та 

спрямованістю норм забезпечує загальне нормативне врахування 

та закріплення відмінностей у правовому регулюванні окремих 

видів трудових правовідносин. З цього приводу вказано, що 

завданням диференціації є індивідуалізація загальної правової 

норми стосовно окремих категорій працівників, які володіють 

неоднаковими здібностями або працюють в різних умовах1. 

Держава гарантує гідне пенсійне забезпечення всім особам, які 

мають право на пенсію, шляхом встановлення їм пенсій не ниж-

чих від прожиткового мінімуму, визначеного законом. Працівники 

органів внутрішніх справ не є винятком із цього правила, вони 

також мають право на гідне пенсійне забезпечення. 

У юридичні літературі пенсійне забезпечення працівників 

ОВС розглядають у двох значеннях, зокрема як: 1) сукупність 

організаційних, правових, фінансових та інших заходів, спрямо-

ваних на встановлення осіб, які мають право на пенсійне забез-

печення, обчислення, призначення, виплату, а в окремих випад-

ках і перерахунок пенсій, оформлення відповідних документів з 

метою реалізації пенсіонерами права отримання обов’язкової 

грошової виплати із спеціально створених для цього фондів2; 

2) як грошові виплати, які безпосередньо залежать від попере-

дньої службово-трудової діяльності працівників органів внутріш-

ніх справ, а в деяких випадках і від інших обставин (настання 

страхового ризику, суми попереднього внеску тощо), що виплачу-

1 Иванов С. А. Советское трудовое право: вопросы теории / С. А. Иванов, Р. З. Лившиц, 
Ю. Г. Орловский. — М. : Прогресс, 1978. — С. 328.

2 Бідюкова М. С. Правове регулювання матеріального забезпечення працівників ОВС : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Бідюкова М. С. ; Харківськ. нац. ун-т 
внутр. справ. — Х., 2008. — С. 13.
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ються із спеціально створених фондів (як державних, так і недер-

жавних) за умов і в порядку, передбачених нормативно-правовими 

актами1. 

Правовою основою пенсійного забезпечення працівників ОВС 

є ціла низка нормативно-правових актів як загального, так і спе-

ціального характеру. До нормативних актів загального характеру 

належать: Конституція України, закони України «Про пенсійне 

забезпечення», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування», «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про 

заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсій-

ної системи»; постанови Кабінету Міністрів України, укази та 

роз порядження Президента України, зокрема: «Про основні 

напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні» від 

13 квітня 1998 р. № 291/98, «Про заходи щодо впровадження пер-

со  ніфікованого обліку відомостей у системі обов’язкового дер-

жавного пенсійного страхування» від 4 травня 1998 р. № 401, 

«Про Положення про Пенсійний фонд України» від 6 квітня 

2011 р. № 384/2011 та інші.

До нормативно-правових актів спеціального характеру нале-

жать: Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених 

з військової служби, та деяких інших осіб», постанови та розпо-

рядження Кабінету Міністрів України «Про порядок обчислення 

вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допо-

моги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, вій-

ськовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за 

контрактом, особам начальницького і рядового складу органів 

внутрішніх справ та членам їхніх сімей» від 17 липня 1992 р. 

№ 393, «Про порядок обчислення пенсії військовослужбовцям із 

числа особового складу МВС, які брали участь у гасінні пожежі та 

охороні Чорнобильської АЕС 26 квітня 1986 року» від 9 червня 

1997 р. № 301, «Про підвищення рівня пенсійного забезпечення 

військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу 

органів внутрішніх справ та деяких інших осіб» від 27 серпня 

2003 р. № 1350, «Про підвищення рівня пенсійного забезпечення 

1 Клемпарський М. М. Щодо пенсійного забезпечення працівників органів внутрішніх 
справ // Актуальні проблеми управління персоналом ОВС України : матеріали 
науково-практич. конф. — Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. — С. 208. 

військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу 

органів внутрішніх справ та деяких інших осіб» від 13 липня 

2004 р. № 895, «Про упорядкування структури та умов грошового 

забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальниць-

кого складу» від 7 листопада 2007 р. № 1294; відомчі нормативно-

правові акти, акти центральних та місцевих органів влади, напри-

клад, наказ МВС від 31 жовтня 2003 р. № 1276 «Про затвердження 

Інструкції про організацію роботи з пенсійного забезпечення вій-

ськовослужбовців внутрішніх військ та осіб начальницького і 

рядового складу органів внутрішніх справ України і членів їхніх 

сімей», наказ МВС України від 9 серпня 2011 р. № 541 «Про вне-

сення змін до наказу МВС від 31 грудня 2007 р. № 499 «Про впо-

рядкування структури та умов грошового забезпечення осіб рядо-

вого і начальницького складу органів внутрішніх справ», наказ 

Міністерства фінансів України від 8 лютого 2006 р. № 127 «Про 

затвердження Порядку перерозподілу бюджетних призначень на 

пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальниць-

кого і рядового складу між головними розпорядниками коштів 

державного бюджету» та інші.

Умови, норми та порядок пенсійного забезпечення працівни-

ків органів внутрішніх справ та членів їхніх сімей безпосередньо 

встановлюються Законом України «Про пенсійне забезпечення 

осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 

9 квітня 1992 р. № 2262-XII1. Відповідно до п. «б» ч. 1 ст. 1-2 

Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з 

вій ськової служби, та деяких інших осіб» право на пенсійне забез-

печення на його умовах мають звільнені зі служби особи началь-

ницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, 

особи начальницького складу податкової міліції, особи началь-

ницького і рядового складу Державної кримінально-виконавчої 

служби України, особи начальницького і рядового складу органів 

і підрозділів цивільного захисту. 

Працівники органів внутрішніх справ за наявності встановле-

ної Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільне-

них з військової служби, та деяких інших осіб» вислуги на службі 

1 Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та дея-
ких інших осіб» // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 29 — Ст. 399.
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в органах внутрішніх справ мають право на довічну пенсію за 

ви слугу років. 

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про пенсійне забез-

печення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших 

осіб» від 9 квітня 1992 р.1 за бажанням працівникам овс, які мають 

право на пенсію за Законом України «Про пенсійне забезпечення 

осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», та 

членам їхніх сімей може призначатися пенсія на умовах і в поряд-

ку, передбачених Законом України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування». При цьому для обчислення пен-

сій враховуються всі види грошового забезпечення, що отримува-

ли зазначені особи, які мають право на пенсію, перед звільненням 

зі служби.

Працівники органів внутрішніх справ, які стали інвалідами за 

умов, передбачених Законом України «Про пенсійне забезпечен-

ня осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», 

набувають право на пенсію по інвалідності. Члени сімей праців-

ників органів внутрішніх справ, які загинули чи померли або про-

пали безвісти, мають право на пенсію в разі втрати годувальника. 

Сім’ї померлих пенсіонерів з числа працівників органів внутріш-

ніх справ мають право на пенсію в разі втрати годувальника на 

загальних підставах із членами сімей осіб начальницького і рядо-

вого складу органів внутрішніх справ. Особам начальницького і 

рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей, 

які одночасно мають право на різні державні пенсії, призначаєть-

ся одна пенсія за їхнім вибором.

Призначення і виплата пенсій здійснюються органами Пен-

сійного фонду України.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про пенсійне забезпечен-

ня осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» для 

працівників органів внутрішніх справ передбачено такі види пен-

сій: за вислугу років; пенсії по інвалідності; пенсії в разі втрати 

годувальника. Згідно з Законом України «Про недержавне пен-

сійне забезпечення» працівники органів внутрішніх справ можуть 

1 Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та дея-
ких інших осіб» від 9 квітня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — 
№ 29 — Ст. 399. 

отримувати і додаткову пенсію із недержавного пенсійного фонду 

відповідно до умов пенсійного контракту1.

Тобто пенсії працівників ОВС можна класифікувати за двома 

критеріями: 1) за підставами отримання: а) основні (за вислугу 

років, по інвалідності, в разі втрати годувальника; б) додаткові 

(виплачуються із недержавного пенсійного фонду відповідно до 

умов пенсійного контракту). 2) за суб’єктами отримання: а) пра-

цівники ОВС (за вислугу років, по інвалідності); б) члени їхніх 

сімей (пенсія в разі втрати годувальника); в) як працівники ОВС, 

так і члени їхніх сімей на засадах спадкування згідно з цивільним 

законодавством України. 

Пенсії за вислугу років — щомісячні виплати з Пенсійного 

фонду, що призначаються довічно в розмірі, співвіднесеному з 

минулим заробітком (винагородою), особам, які мають установ-

лений законом спеціальний стаж — вислугу років2. 

На сьогодні відповідно до Закону України «Про заходи щодо 

законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи»3 

внесено зміни до ст. 12 Закону України «Про пенсійне забезпе-

чення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», 

згідно з якою пенсія за вислугу років призначається: а) особам 

начальницького і рядового складу, незалежно від віку, якщо вони 

звільнені зі служби: до 30 вересня 2011 р. і на день звільнення 

мають вислугу 20 років і більше; з 1 жовтня 2011 р. до 30 вересня 

2012 р. і на день звільнення мають вислугу 20 календарних років 

та 6 місяців і більше; з 1 жовтня 2012 р. до 30 вересня 2013 р. і на 

день звільнення мають вислугу 21 календарний рік і більше; з 

1 жовтня 2013 р. до 30 вересня 2014 р. і на день звільнення мають 

вислугу 21 календарний рік та 6 місяців і більше; з 1 жовтня 2014 р. 

до 30 вересня 2015 р. і на день звільнення мають вислугу 22 кален-

дарних роки і більше; з 1 жовтня 2015 р. до 30 вересня 2016 р. і на 

день звільнення мають вислугу 22 календарних роки та 6 місяців і 

1 Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 9 липня 2003 р. // Відомості 
Верховної Ради України. — 2003. — № 47–48. — Ст. 372.

2 Сирота І. М. Право пенсійного забезпечення в Україні : курс лекцій. — К. : Юрінком 
Інтер, 1998. — С. 126.

3 Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної 
системи» від 8 липня 2011 р. № 3668-VI // Офіційний вісник України. — 2011. — 
№ 71. — Ст. 2667
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більше; з 1 жовтня 2016 р. до 30 вересня 2017 р. і на день звільнен-

ня мають вислугу 23 календарних роки і більше; з 1 жовтня 2017 р. 

до 30 вересня 2018 р. і на день звільнення мають вислугу 23 кален-

дарних роки та 6 місяців і більше; з 1 жовтня 2018 р. до 30 вересня 

2019 р. і на день звільнення мають вислугу 24 календарних роки і 

більше; з 1 жовтня 2019 р. до 30 вересня 2020 р. і на день звільнен-

ня мають вислугу 24 календарних роки та 6 місяців і більше; з 

1 жовтня 2020 р. або після цієї дати і на день звільнення мають 

вислугу 25 календарних років і більше; б) особам начальницького 

і рядового складу ОВС в разі досягнення ними на день звільнення 

зі служби 45-річного віку, крім осіб, зазначених у ч. 3 ст. 5 цього 

Закону, за наявності у них страхового стажу 25 років і більше, з 

яких не менш ніж 12 календарних років і 6 місяців становить 

служба в ОВС.

Пенсії за вислугу років призначаються в таких розмірах: а) осо-

бам начальницького і рядового складу ОВС, які мають вислугу 

20 років і більше: за вислугу 20 років — 50 %, а звільненим у від-

ставку за віком або за станом здоров’я — 55 % відповідних сум 

грошового забезпечення (ст. 43); за кожний рік вислуги понад 

20 років — 3 % відповідних сум грошового забезпечення; б) які 

мають страховий стаж 25 років і більше, з яких не менше 12 кален-

дарних років і 6 місяців становить служба в органах внутрішніх 

справ: за страховий стаж 25 років — 50 % і за кожний повний рік 

стажу понад 25 років — 1 % відповідних сум грошового забезпе-

чення Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звіль-

нених з військової служби, та деяких інших осіб» передбачено 

максимальний, мінімальний та підвищений розміри пенсій за 

вислугу років, зокрема максимальний не повинен перевищувати 

80 % відповідних сум грошового забезпечення, а особам, які під 

час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії 

на Чорнобильській АЕС і віднесені в установленому законом 

порядку до категорії 1, — 100 %, до категорії 2, — 95 %; мінімаль-

ний — не може бути нижчим від мінімального розміру пенсії за 

віком, встановленого Законом України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування»; підвищений — особам, які є 

ветеранами війни, та особам, на яких поширюється чинність 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціаль-

ного захисту», в порядку і на умовах, передбачених зазначеним 

Законом.

Статтею 16 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, 

звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» передбаче-

но надбавки та допомоги до пенсії за вислугу років, зокрема: 

а) надбавка непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму 

утриманні непрацездатних членів сім’ї, що належать до осіб, які 

забезпечуються пенсією в разі втрати годувальника, — на кожно-

го непрацездатного члена сім’ї в розмірі 50 % прожиткового міні-

муму для осіб, які втратили працездатність; б) державна соціальна 

допомога на догляд інвалідам I групи внаслідок причин, вказаних 

у п. «б» ст. 20 цього Закону, або внаслідок трудового каліцтва, про-

фесійного чи загального захворювання, або одиноким пенсіоне-

рам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребу-

ють догляду, у порядку і на умовах, передбачених Законом України 

«Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на 

пенсію, та інвалідам»; в) надбавка особам, які мають особливі 

заслуги перед Батьківщиною, у порядку і на умовах, передбачених 

у ст. 16 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», а особам, які мають особливі трудові заслу-

ги перед Батьківщиною, — у порядку і на умовах, передбачених у 

ст. 9 Закону України «Про основні засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»1.

Порядок обчислення вислуги років та визначення пільгових умов 

призначення пенсій особам, які мають право на пенсію за цим 

Законом, встановлюється постановою Кабінету Міністрів України 

«Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати 

пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщи-

кам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та вій-

ськової служби за контрактом, особам начальницького і рядового 

складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей»2.

1 Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та дея-
ких інших осіб» // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 29 — Ст. 399.

2 Про порядок обчислення вислуги років, призначення і виплати пенсій грошового утри-
мання особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям 
надстрокової служби і військової служби за контрактом, особам начальницького і 
рядового складу органів внутрішніх справ та членам їх сімей : постанова Кабінету 
Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393 // ЗП України. — 1992. — № 7. — 
Ст. 182.
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Пенсія з інвалідності — щомісячні грошові виплати з Пен-

сійного фонду, що призначаються в разі встановлення медичним 

органом однієї з трьох груп інвалідності у разі повної або частко-

вої втрати працездатності внаслідок трудового каліцтва, профе-

сійного чи загального захворювання, з інших причин. 

Пенсії по інвалідності особам начальницького і рядового скла-

ду ОВС України призначаються в разі, якщо інвалідність настала 

в період проходження ними служби, або не пізніше трьох місяців 

після звільнення зі служби, або якщо інвалідність настала пізніше 

тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок 

захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва тощо), яке 

виникло в період проходження військової служби чи під час пере-

бування в полоні або заручником, якщо полонення чи захоплен-

ня заручником не було добровільним і особа, яка має право на 

пенсію за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, 

звіль нених з військової служби, та деяких інших осіб», перебува-

ючи в полоні або заручником, не вчинила злочину проти миру і 

людства.

Залежно від причини інвалідності інваліди з числа осіб началь-

ницького і рядового складу ОВС України поділяються на такі 

категорії: а) інваліди війни — у разі настання інвалідності внаслі-

док поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних під 

час захисту Батьківщини, виконання обов’язків військової служ-

би (службових обов’язків) чи пов’язаних із перебуванням на 

фронті, у партизанських загонах і з’єднаннях, підпільних органі-

заціях і групах та інших формуваннях, визнаних такими законо-

давством України, в районі воєнних дій, на прифронтових діль-

ницях залізниць, на спорудженні оборонних рубежів, військово-

морських баз та аеродромів у період громадянської та Великої 

Вітчизняної воєн або з участю у бойових діях у мирний час, а 

також інші особи, зазначені у ст. 7 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»1; б) інші інваліди 

з числа осіб начальницького і рядового складу ОВС України, які 

мають право на пенсію — у разі настання інвалідності внаслідок 

каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов’я-

1 Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня 
1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 45. — Ст. 425.

заного з виконанням обов’язків військової служби (службових 

обов’язків), або внаслідок захворювання, не пов’язаного з про-

ходженням служби.

Пенсії по інвалідності особам начальницького і рядового скла-

ду ОВС України призначаються в таких розмірах: а) інвалідам 

війни I групи — 00 %, II групи — 80 %, III групи — 60 % відповід-

них сум грошового забезпечення (заробітку); б) іншим інвалідам 

I групи — 70 %, II групи — 60 %, III групи — 40 % відповідних сум 

грошового забезпечення (заробітку). Зі зміною групи інваліднос-

ті, що настала після призначення пенсії, відповідно змінюється і 

розмір пенсії. Якщо при цьому в інваліда війни здоров’я погіршу-

ється у зв’язку із загальним захворюванням, трудовим каліцтвом 

або професійним захворюванням, пенсія перераховується за 

новою групою інвалідності зі збереженням її причини.

Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених 

з військової служби, та деяких інших осіб» передбачено мінімаль-

ні розміри пенсій по інвалідності (ст. 22), можливість призначен-

ня пенсій по інвалідності в розмірі пенсії за вислугу років (ст. 23), 

надбавки та допомога до пенсії по інвалідності (ст. 24), а також 

підстави підвищення пенсій по інвалідності (ст. 25)1.

Пенсії в разі втрати годувальника — вид трудової державної 

пенсії, що призначається непрацездатним членам сім’ї померлого 

годувальника, які були на його утриманні2. Головна особливість 

цього виду пенсії полягає у тому, що пенсійне забезпечення чле-

нів сім’ї у багатьох має залежний характер від права на пенсію 

іншої особи, яка є годувальником. Смерть позбавляє сім’ю 

померлого доходів від його професійної діяльності. 

Пенсії в разі втрати годувальника сім’ям осіб начальницького і 

рядового складу ОВС України призначаються, якщо годувальник 

помер у період проходження служби або не пізніше трьох місяців 

після звільнення зі служби чи пізніше цього строку, але внаслідок 

поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у 

період проходження служби, а сім’ям пенсіонерів — якщо году-

1 Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та дея-
ких інших осіб» // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 29 — Ст. 399.

2 Сирота І. М. Право соціального забезпечення в Україні : підручник / І. М. Сирота. — X. : 
Одіссей, 2001. — С. 209.
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вальник помер у період одержання пенсії або не пізніше 5 років 

після припинення її виплати. 

Право на пенсію в разі втрати годувальника мають непрацез-

датні члени сімей загиблих, померлих або таких, що пропали без-

вісти, які перебували на їхньому утриманні. Незалежно від пере-

бування на утриманні годувальника пенсія призначається: непра-

цездатним дітям; непрацездатним батькам і дружині (чоловікові), 

якщо вони після смерті годувальника втратили джерело засобів до 

існування, а також непрацездатним батькам і дружині (чоловіко-

ві) працівників ОВС, осіб, які мають право на пенсію за цим 

Законом, які загинули чи померли або пропали безвісти в період 

проходження служби або пізніше внаслідок поранення, контузії, 

каліцтва чи захворювання, що мали місце під час служби.

Пенсії в разі втрати годувальника призначаються в таких роз-

мірах: а) членам сімей осіб начальницького і рядового складу 

ОВС України, які померли внаслідок поранення, контузії чи 

каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини, ліквідації наслід-

ків Чорнобильської катастрофи або виконанні інших обов’язків 

військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захво-

рювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, у партизан-

ських загонах і з’єднаннях та підпільних організаціях і групах, 

визнаних такими законодавством України, ліквідацією наслідків 

Чорно бильської катастрофи чи участю у бойових діях у мирний 

час — 40 % заробітку годувальника на кожного непрацездатного 

члена сім’ї. У таких самих розмірах, незалежно від причини 

смерті годувальника, обчислюються пенсії членам сімей помер-

лих інвалідів війни та членам сімей, до складу яких входять діти, 

які втратили обох батьків; б) сім’ям осіб начальницького і рядо-

вого складу ор ганів внутрішніх справ України, які мають право 

на пенсію за цим Законом, які померли внаслідок каліцтва, 

одержаного в результаті нещасного випадку, не пов’язаного з 

виконанням обов’язків військової служби (службових обов’язків), 

або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням служ-

би, — 30 % заробітку годувальника на кожного непрацездатного 

члена сім’ї1.

1 Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та дея-
ких інших осіб» // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 29 — Ст. 399.

Пенсійне забезпечення працівників ОВС є одним із різновидів 

їхнього соціального захисту, що вимагає від держави посиленої 

уваги до цього питання, оскільки від якості діяльності правоохо-

ронних органів залежить стан правопорядку в державі, рівень 

захищеності прав та свобод громадян. На жаль, сьогодні пенсійне 

забезпечення означеної категорії службовців не виконує свого 

прямого призначення: забезпечити гідний рівень життя особам, 

які віддали більшу частину свого життя захисту закону в державі, 

у зв’язку із виходом на пенсію. 

Пенсійне забезпечення працівників ОВС характеризується 

низкою проблем, які є або наслідком недоліків у загальному меха-

нізмі пенсійного забезпечення, або ж притаманні суто пенсійно-

му забезпеченню працівників ОВС. Серед загальних проблем 

пенсійного забезпечення, що негативно впливають на пенсійне 

забезпечення працівників ОВС, є недосконалість системи при-

значення та виплати пільгових пенсій. Дослідниками пенсійного 

забезпечення вже неодноразово підкреслювався надто переобтя-

жений перелік підстав отримання пільгових пенсій, що створює 

тиск на бюджет Пенсійного фонду1.

Серед проблем пенсійного забезпечення працівників ОВС слід 

назвати: недостатнє грошове забезпечення; періодичне призупи-

нення компенсаційних виплат під час виходу на пенсію; непро-

думаний механізм виплати компенсаційних виплат у зв’язку із 

настанням нещасного випадку під час несення служби чи отри-

мання інвалідності у зв’язку із виконанням службових обов’язків; 

недосконале правове регулювання пенсійного забезпечення озна-

ченої категорії працівників, у зв’язку із чим під дію пільгової пен-

сії підпадають навіть ті працівники, які не несуть тягаря правоо-

хоронної діяльності, виконуючи лише організаційні чи обслуго-

вуючі функції (працівники відділів по роботі з персоналом, пра-

цівники науково-дослідних установ, медичні працівники тощо). 

Окрім того, пенсійне забезпечення працівників ОВС сьогодні не 

1 Трудовое и социальное право зарубежных стран / под ред. Э. Б. Френкель. — М. : Статут, 
2002. — С. 583; Клемпарський М. М. Правове регулювання пенсійного забезпечення 
працівників органів внутрішніх справ України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / 
Національний ун-т внутрішніх справ. — Х. : 2004. — С. 111; Сивак С. М. Правові про-
блеми пенсійного забезпечення в Україні : дис. ... канд. юрид. Наук : 12.00.05. — Львів, 
1999. — С. 27–40. 
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виконує функції гарантій проходження служби в ОВС через 

невід повідність між тими втратами, що зазнають працівники 

ОВС під час служби, зокрема емоційного, психологічного, фізич-

ного характеру, та рівнем грошового пенсійного забезпечення, 

яке призначається державою. Єдиним позитивним моментом 

служби в ОВС, якому надають перевагу сучасні кандидати на 

службу в ОВС, є вік виходу на пенсію, який обчислюється з ура-

хуванням вислуги років (як свідчать опитування, служба в ОВС 

асоціюється у громадян з «маленькою заробітною платою» та 

«раннім виходом на пенсію»). Тож пенсійне забезпечення не 

сприймається як чинник, що може спонукати особу вступити до 

лав ОВС. Така тенденція має свої негативні прояви і під час 

несення служби, оскільки саме відсутність гарантуючої функції у 

пенсійного забезпечення зумовлює неможливість зробити пенсію 

стримуючим фактором вчинення корупційних діянь, як це робить-

ся в Нідерландах, де державний службовець за вчинення означе-

них дій позбавляється права не тільки працювати в державних 

органах, але й втрачає право на будь-які соціальні пільги, пов’язані 

із державною службою, зокрема і на відповідне пенсійне обслуго-

вування1.

У правовому регулюванні пенсійного забезпечення працівни-

ків ОВС є низка проблем, які потребують негайного вирішення. 

До таких слід віднести: наявність значних переваг та пільг у пен-

сійному забезпеченні окремих категорій державних службовців 

порівняно з працівниками ОВС за однакових розмірів відраху-

вань на пенсійне забезпечення; відсутність збалансованості між 

службово-трудовою діяльністю окремих категорій працівників 

ОВС з розміром їхніх пенсій, що зумовлюється відсутністю вну-

трішньої диференціації пенсійного забезпечення працівників в 

ОВС залежно від характеру діяльності та виконуваних функцій2; 

наявність прогалин в правовому регулюванні призначення пенсій 

1 Прохоренко О. Я. Протидія корупційним проявам у системі державної служби України 
(організаційно-правовий аспект) : дис. ... канд. наук з держ. Управління : 25.00.03 / 
Національна академія держ. управління при Президентові України. — К. : 2004. — 
С. 158.

2 Венедиктов В. С., Іншин М. І. Організаційно-правові засади проходження служби в орга-
нах внутрішніх справ : наук.-практ. посібник. — Х. : Вид-во Нац.ун-ту внутр.справ, 
2002. — С. 149.

по інвалідності, що сталася внаслідок виконання службових обо-

в’язків; відсутність можливості отримувати додаткові пенсії шля-

хом участі в недержавному пенсійному забезпеченні (корпора-

тивні пенсійні фонди за професійною ознакою). Щодо останньої 

проблеми, то її вирішення матиме низку позитивних наслідків як 

для пенсійного забезпечення працівників ОВС, так і для загальної 

системи пенсійного забезпечення. Інші ж із перелічених проблем 

потребують окремої уваги.

Наявність значних переваг та пільг у пенсійному забезпеченні 

окремих категорій державних службовців порівняно з працівни-

ками ОВС за однакових розмірів відрахувань на пенсійне забез-

печення випливає з аналізу норм чинного законодавства, зокрема 

Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з 

військової служби, та деяких інших осіб»1, Закону України «Про 

державну службу»2. Так, вивчення сум пенсійного забезпечення, 

які призначаються працівникам ОВС залежно від вислуги років та 

страхового стажу, а також відповідних сум, що призначаються 

державним службовцям, дає змогу зробити висновок, що праців-

ники ОВС як державні службовці отримують пенсію розміром 

майже на 30 % нижче (особам рядового і начальницького складу 

ОВС пенсії за вислугу років призначаються у розмірі 50 % (за 

наявності вислуги 20 років або за наявності страхового стажу 

25 років і більше, з яких не менше 12 календарних років і 6 місяців 

становить служба в ОВС) та 55 % (за наявності 20 років вислуги і 

звільненим у відставку за станом здоров’я чи за віком) відповід-

них сум грошового забезпечення), ніж інші категорії державних 

службовців, що отримують пенсію за Законом України «Про дер-

жавну службу». Введення норми, відповідно до якої для працівни-

ків ОВС за кожний рік вислуги понад 20 років встановлено 3 % 

відповідного грошового забезпечення, за кожний рік повного 

страхового стажу понад 25 років — 1 % відповідного грошового 

забезпечення, а також закріплення у ч. 2 ст. 13 Закону України 

«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, 

1 Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та дея-
ких інших осіб» // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 29. — Ст. 399.

2 Закон України «Про державу службу» //Відомості Верховної Ради України. — 1993. — 
№ 52. — Ст. 490. 
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та деяких інших осіб», що максимальний розмір пенсії, обчисле-

ний в такий спосіб, тобто із додаванням відсотків за відпрацьова-

ні роки понад встановлені чи із додаванням відсотків за наявність 

страхового стажу понад встановлений, не може перевищувати 

80 % відповідних сум грошового забезпечення, певним чином 

вирівнює державних службовців інших категорій та працівників 

ОВС у правах та можливостях, але тільки у разі, якщо працівник 

ОВС має більший, ніж визначено Законом, страховий стаж або 

більшу кількість років, проведених на службі в ОВС. В іншому ж 

випадку працівники ОВС отримують значно меншу пенсію, ніж 

інші категорії державних службовців, для яких у ст. 37 Закону 

України «Про державну службу» визначально встановлено розмір 

у 80 % суми їхньої заробітної плати, з якої сплачуються внески на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Така ситу-

ація із визначенням розмірів пенсій для працівників ОВС та 

інших категорій державних службовців нівелює статус ОВС як 

правоохоронного органу, діяльність працівників якого супрово-

джується ризиком для життя та здоров’я, а «держава гарантує 

гідне пенсійне забезпечення осіб, які мають право на пенсію за 

цим Законом»1. Неоднозначно слід зазначити і той факт, що в 

обох Законах визначено однаковий максимальний рівень пенсії, 

який дорівнює 10 прожитковим мінімумам, установленим для 

осіб, які втратили працездатність (ч. 4 ст. 37 Закону України «Про 

державну службу», ч. 5 ст. 43 Закону України «Про пенсійне забез-

печення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших 

осіб»). В такий спосіб всі державні службовці зрівняні між собою 

незалежно від виду виконуваних функцій та завдань, що, на нашу 

думку, є невиправданим та потребує перегляду в бік підтримки 

тих видів державної служби, які супроводжуються більшою склад-

ністю, ризиком та відповідальністю. Служба в ОВС належить 

саме до таких видів, внаслідок чого працівники ОВС потребують 

підвищеного соціального захисту з боку держави порівняно з 

іншими державними службовцями. 

До того ж державні службовці за загальним правилом у разі 

ви ходу на пенсію отримують грошову допомогу в розмірі 10 мі сячних 

1 Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та дея-
ких інших осіб» // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 29. — Ст. 399.

посадових окладів. На відміну від них, працівники ОВС згідно з 

постановою Кабінету Міністрів України № 393 «Про порядок 

обчислення вислуги років, призначення та виплату пенсій і грошо-

вої допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічма-

нам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової 

служби за контрактом, особам начальницького та рядового складу 

органів внутрішніх справ та членам їх сімей»1 отримують грошову 

допомогу у розмірі 50 % місячного грошового забезпечення за кож-

ний повний календарний рік служби, що за вислуги 20 років дорів-

нюватиме лише 5-місячному грошовому забезпеченню. З викладе-

ного слід зробити висновок, що, по-перше, законодавство про 

пенсійне забезпечення не збалансоване та не враховує особливос-

тей діяльності та функцій окремих видів державної служби, 

по-друге, законодавство про пенсійне забезпечення потребує вдо-

сконалення в означених моментах. Зокрема, слід усунути супереч-

ності між нормативним актами, які виявлено щодо розмірів сум 

грошового забезпечення, а також щодо розмірів допомоги у разі 

виходу на пенсію. 

Окрім зазначених розбіжностей між Законом України «Про 

пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та 

деяких інших осіб» та Законом України «Про державну службу», 

існує ще одна, на яку слід звернути особливу увагу. Як відомо, в 

лавах ОВС проходить службу чимало жінок. Для виходу на пенсію 

їм потрібно досягти 45-річного віку та мати або 20 років вислуги, 

або ж 25 років страхового стажу, з яких 12 календарних років і 

6 місяців становить служба в ОВС. Тобто підстави для виходу на 

пенсію у жінок такі ж самі, як і у чоловіків. Водночас згідно із 

Законом України «Про державну службу» інші жінки — державні 

службовці мають право на отримання пенсій у разі страхового 

стажу 30 років (у чоловіків — 35 років), зокрема не менше 10 років 

державної служби, та обійманні на час виходу на пенсію посади 

державних службовців. Очевидно, що в правовому регулюванні 

1 Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок обчислення вислуги років, призна-
чення та виплату пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщи-
кам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за 
контрактом, особам начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ та 
членам їх сімей» від 17 липня 1992 р. № 393 // Збірник постанов України. — 1992. — 
№ 7. — Ст. 182. 
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пенсійного забезпечення жінок, що працюють в ОВС, відсутній 

диференційований підхід до визначення страхового стажу, необ-

хідного для виходу на пенсію, завдяки якому в пенсійному забез-

печенні захищаються права жінок на охорону їхнього здоров’я у 

зв’язку із виконанням ними функції материнства та поєднанням 

її з державною службою. Вважаємо, що слід усунути цю прогали-

ну шляхом зниження страхового стажу та стажу роботи в ОВС для 

жінок — працівників ОВС. 

Відсутність збалансованості між службово-трудовою діяльніс-

тю окремих категорій працівників ОВС з розміром їхніх пенсій 

зумовлюється відсутністю внутрішньої диференціації пенсійного 

забезпечення працівників в ОВС залежно від характеру діяльнос-

ті та виконуваних функцій. Ця ситуація склалася внаслідок того, 

що апарат органів внутрішніх справ складається зі значної кіль-

кості посад та професій, серед яких є як ті, що безпосередньо 

пов’язані з виконанням правоохоронних функцій, так і ті, що 

виконують організаційні чи обслуговуючі функції. Зважаючи на 

те, що служба в ОВС є досить різносторонньою та може охоплю-

вати різноманітні напрямки діяльності, потрібним є впорядку-

вання внутрішньої системи посад осіб рядового та начальницько-

го складу ОВС з метою надання чіткого переліку тих, що мають 

право на пенсію за вислугу років. Слід вказати, що право на піль-

гову пенсію мають лише атестовані працівники ОВС, тобто «осо-

бовий склад ОВС». Однак і серед них діяльність далеко не всіх 

здійснюється в умовах психологічного тиску, емоційного напру-

ження, професійної деформації (як, наприклад, це відбувається 

серед працівників оперативних, слідчих підрозділів). Тому впо-

рядкований перелік таких посад є вкрай необхідним. Пропонуємо 

внести до нього посади, функції яких безпосередньо спрямовані 

на виконання завдань із виявлення, розкриття і розслідування 

злочинів, здійснення боротьби з організованою злочинністю та 

наркобізнесом, охорони громадського порядку та забезпечення 

громадської безпеки. Для таких працівників ОВС пенсія має при-

значатися саме за наявності 20 років вислуги. Для інших же пра-

цівників, що не беруть участі у правоохоронній діяльності, вислу-

га років має бути збільшена. Крім того, деякі посади взагалі не 

слід включати до списку, згідно з яким особа має право на спеці-

альну пенсію за вислугу років. До таких слід віднести працівників 

відділів по роботі з персоналом, фінансово-економічного управ-

ління, господарського забезпечення, медичних частин, навчаль-

них закладів системи МВС України, науково-дослідних установ 

тощо. Зважаючи на викладені вище зауваження щодо дискримі-

нації прав жінок в ОВС, вважаємо, що під час розроблення цього 

переліку слід враховувати необхідність зниження страхового ста-

жу та стажу роботи в ОВС жінок — працівників ОВС, особливо 

як що їхня служба безпосередньо належить до правоохоронної 

діяльності. 

Зауважуючи на необхідності диференціації пенсійного забез-

печення працівників ОВС залежно від посади, статі, слід звернути 

увагу і на питання щодо віку виходу на пенсію. Зокрема, згідно з 

Положенням про проходження служби рядовим і начальницьким 

складом органів внутрішніх справ від 29 липня 1991 р. № 114 з 

наступними змінами і доповненнями1 чоловіки перебувають на 

службі в ОВС до 45-річного віку, а жінки — до 40-річного. Водно-

час конструкція ст. 12 Закону України «Про пенсійне забезпечен-

ня осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» дає 

змогу стверджувати, що після внесення змін до чинного законо-

давства у 2011 р. у зв’язку із прийняттям Закону України «Про 

заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсій-

ної системи»2 вік виходу на пенсію для працівників ОВС, неза-

лежно від статі, дорівнює 45 рокам. При цьому зазначимо, що вік 

для виходу на пенсію для жінок інших категорій державних служ-

бовців застосовується занижений: якщо чоловіки виходять на 

пенсію після досягненн 62 років, то жінки — 60 років (за винят-

ком тих, що народились до 1961 р.). Доцільно зберегти існуючий 

раніше підхід диференційованого правового регулювання віку, з 

якого чоловіки та жінки мають право на вихід на пенсію, з метою 

забезпечення охорони жіночого здоров’я та захисту материнства. 

Також слід звернути увагу, що за необхідності та за згодою цих 

осіб, за умови їхньої придатності до служби, строк служби може 

1 Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутріш-
ніх справ України. — 1998. — № 12. — Ст. 449.

2 Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної 
системи» від 8 липня 2011 р. // Офіційний вісник України. — 2011. — № 71.— Ст. 2667
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бути продовжено їм до п’яти років начальниками, яким надано 

право призначати на посади рядового і молодшого начальницького 

складу. Вважаємо, що в такий спосіб обмежується право лю дини на 

працю. Зокрема, за наявності бажання і придатності до служби 

після досягнення 50-річного віку особа може працювати в ОВС. 

Пропонуємо переглянути імперативність норми вказаного 

По ложення щодо граничного терміну перебування на службі в 

ОВС, зважаючи на доцільність визначення придатності до служби 

в ОВС в кожному випадку окремо. Слід додати п. 5 Положення 

вказівкою про те, що після спливу зазначених 5 років у разі наяв-

ності у працівника ОВС бажання та у разі позитивного рішення 

ВЛК щодо його фізичного та психічного стану, підтвердженого 

висновком про подальшу придатність до служби в ОВС, особа має 

право працювати в ОВС з обов’язковим щорічним проходженням 

ВЛК. Якщо ж посада, яку обіймає працівник ОВС, прямо не 

по в’язана із виконанням правоохоронної діяльності, то доцільним 

є перегляд термінів граничного перебування на службі з урахуван-

ням складності виконуваних завдань та спрямованістю діяльності.

Окрім зазначених прогалин в законодавстві, що потребують 

заповнення, слід вказати і ще на одну: наявність прогалин у пра-

вовому регулюванні призначення пенсій по інвалідності, що ста-

лася внаслідок виконання службових обов’язків. Зважаючи на 

ризикований характер та високий ступінь небезпеки правоохо-

ронної діяльності працівників ОВС, вважаємо доцільним встано-

вити розмір пенсії по інвалідності на рівні 100 % відповідних сум 

грошового забезпечення незалежно від групи інвалідності, якщо 

інвалідність настала під час безпосереднього виконання обов’язків 

із охорони громадського порядку, забезпечення громадської без-

пеки та боротьби з правопорушеннями. У такий спосіб працівни-

кам ОВС буде гарантовано захист їхніх прав на гідне життя, яке 

працівник ОВС вже не в змозі забезпечити ані собі, ані своїй 

родині внаслідок отримання інвалідності. Держава повинна дбати 

про тих, хто охороняє її інтереси, її закони. За умови встановлен-

ня розміру пенсії по інвалідності на рівні 100 % буде висловлено 

повагу та подяку особі, що обрала шлях правоохоронця. Окрім 

того, цей захід наблизить Україну до дійсного статусу соціальної 

держави. 

Серед проблем пенсійного забезпечення працівників ОВС 

існують і такі, що пов’язані із процесуальними чи процедурними 

моментами. Так, на практиці виникають питання із підтверджен-

ням строку служби в ОВС. Вважаємо, що у разі відсутності 

потрібних документів з різних причини, а також неможливості їх 

отримати через відсутність архівних даних доцільним є підтвер-

дження періодів служби наказами по особовому складу. Окрім 

того, якщо спірні питання виникають з приводу обчислення років 

для визначення наявності вислуги років, то доцільно керуватися 

записами в особовій справі щодо направлення і повернення з 

пунктів проходження служби, в яких служба враховується для 

пільгового обчислення років для призначення пенсії. Такі записи 

згідно з вимогами мають здійснюватися відповідно до наказів 

начальників ОВС, і як дані щодо місця призначення виконання 

службових завдань та термінів перебування в таких місцях, так і 

дані щодо наказу (реєстраційний номер, дата, дані начальника) 

заносяться до особової справи працівника ОВС. Їхня достовір-

ність може бути перевірена у випадку необхідності. Зауважимо, 

що перевірку таких даних мають здійснювати органи Пенсійного 

фонду. Тобто вважаємо, що генеральним принципом пенсійного 

забезпечення працівників ОВС має бути такий, що у випадку, 

коли документи чи будь-які відомості про страховий стаж, вислу-

гу років, стаж служби в ОВС працівника ОВС викликають які-

небудь сумніви у співробітників Пенсійного фонду, обов’язок 

щодо їхньої перевірки має бути покладений саме на Пенсійний 

фонд та його працівників. На наш погляд, покладення обов’язку 

щодо доведення правдивості поданих до пенсійних органів відо-

мостей принижує гідність працівника правоохоронних органів, 

дискредитує його в очах суспільства. Тому доцільніше перевірку 

будь-яких відомостей, що викликають означені сумніви, зробити 

прямим обов’язком працівників пенсійних органів без залучення 

до цього процесу працівника ОВС, окрім отримання від нього 

передбачених за законом даних та уточнюючої інформації шля-

хом усного опитування. Реалізація принципу, що пропонується, є 

тим більше можливою в сучасних умовах, оскільки всі дані та 

відомості зберігаються в електронному вигляді у банках даних, а 

на їхнє отримання потрібні лише відповідні повноваження, які 
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реалізуються шляхом запиту від пенсійних органів до органів та 

підрозділів ОВС, де проходив службу працівник ОВС, який пре-

тендує на призначення йому пенсії. Вважаємо, що у разі знищен-

ня чи знешкодження інформації, або будь-якого іншого її пошко-

дження, у зв’язку з чим неможливо вважати її повноцінною для 

призначення пенсії, слід передбачити можливість опитування 

свідків керівниками підрозділів по роботі з персоналом задля під-

твердження вислуги років. На основі показань свідків до особової 

справи повинні бути занесені відомості про опитування, а також 

наказ про підтвердження років служби. Така процедура має бути 

завершена до видання наказу про звільнення працівника ОВС. 

Означений наказ про підтвердження років служби повинен вва-

жатися юридичним фактом, що свідчить про вислугу років. 

Існує безліч проблемних питань і в частині виплати пенсій, 

зокрема, не визначено порядок відшкодування моральної та 

ма теріальної шкоди в разі неправильного призначення пенсії, 

несвоєчасного її призначення, незаконної відмови у призначенні 

пенсії, неправильного її обчислення тощо. Невирішеним, попри 

здійснення пенсійної реформи, залишається питання недержав-

ного пенсійного забезпечення працівників ОВС. Водночас приді-

ляти увагу цим питанням недоцільно під час дослідження удоско-

налення пенсійного забезпечення працівників ОВС, оскільки 

вони є загальними і потребують вирішення під час вивчення та 

з’ясування напрямків вдосконалення пенсійного забезпечення 

взагалі. 

Резюмуючи, підкреслимо: існуючі проблеми пенсійного забез-

печення працівників ОВС пов’язані як із недосконалістю загаль-

ного механізму пенсійного забезпечення у державі, так і з окре-

мими наявними проблемами організації пенсійного забезпечення 

щодо такої специфічної категорії пенсіонерів, як працівники 

ОВС, що зумовлюється характером їхньої роботи та покладеними 

на них функціями. Удосконалення пенсійного забезпечення пра-

цівників має відбуватися комплексно, відповідно до тенденцій та 

змін у загальному механізмі пенсійного забезпечення, але із 

обов’язковим врахуванням специфіки правоохоронної діяльнос-

ті. Потребується приділення більшої уваги внутрішній диферен-

ціації пенсійного забезпечення працівників ОВС з урахуванням 

тих завдань, що вони виконують в системі МВС; вдосконалення 

процесуально-процедурних моментів призначення пенсій, що 

зумовлені специфікою служби; збалансування пенсійного зако-

нодавства щодо державних службовців та працівників ОВС. 

Одним із реальних та ефективних заходів вдосконалення пенсій-

ного забезпечення означеної категорії працівників є його пере-

ведення до системи корпоративних недержавних пенсійних фон-

дів, утворених за професійною ознакою. 

6.7. Особливості пенсійного забезпечення 
деяких категорій працівників морської галузі 

та залізничного транспорту

Право громадян на матеріальне забезпечення у старості у разі 

повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати 

годувальника закріплене в Конституції України1. Це право гаран-

тується створеною в нашій державі системою соціального захисту, 

важливою складовою якої є пенсійне забезпечення, яке на цей 

момент проходить активну стадію реформування.

Слід зазначити, що на сучасному етапі в юридичній науці акти-

візувалися дослідження проблем пенсійного забезпечення. За 

ос танні роки в правовій літературі з’явилися монографічні дослі-

дження низки проблем з пенсійного забезпечення, проведено 

комплексні дослідження пенсійного забезпечення наукових пра-

цівників, працівників органів внутрішніх справ, державних служ-

бовців2. У наукових працях такими українськими вченими, як 

В. М. Андріїв, Н. Б. Болотіна, М. Д. Бойко, В. Я. Бурак, 

Т. З Герасимів, Г. С. Гончарова, 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, 

переважно вивчаються загальні проблеми цього питання. Однак 

чимало питань і дотепер залишаються невирішеними і потребу-

ють додаткового вивчення, зокрема не дослідженими залишають-

1 Конституція України // Відомості Верховної Ради Укра їни. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
2 Клемпарський М. М. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників органів 

внутрішніх справ : дис. … канд. юрид. наук. — Х., 2004; Скоробагатько А. В. Правове 
регулювання пенсійного забезпечення наукових працівників : монографія. — Одеса, 
2006. — 136 с.; Шумило М. М. Правове регулювання пенсійного забезпечення держав-
них службовців : монографія / М. М. Шумило. — К. : Ніка-Центр, 2010. — 272 с. 
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ся питання пенсійного забезпечення працівників залізничного та 

водного транспорту. 

Метою цього дослідження є визначення особливостей пенсій-

ного забезпечення за вислугу років та за віком на пільгових умо-

вах деяких категорій працівників залізничного транспорту, метро-

політенів, плавскладу окремих видів суден та працівників, які 

працюють у портах. 

На початку нашого дослідження зазначимо, що пенсійне 

забезпечення працівників морської галузі та залізничного тран-

спорту, які мають право на пенсію на загальних підставах, регулю-

ється Законом України «Про загальнообов’язкове державне пен-

сійне страхування» від 9 липня 2003 р. Відповідно до ст. 26 цього 

Закону право на призначення пенсії за віком до 1 жовтня 2011 р. 

мали особи після досягнення чоловіками 60 років, жінками — 

55 років та за наявності страхового стажу не менше п’яти років. 

Після внесення змін Законом України від 8 липня 2011 р. «Про 

заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсій-

ної системи» до Закону України «Про загальнообов’язкове дер-

жавне пенсійне страхування» ст. 26 викладено в новій редакції, 

згідно з якою як чоловіки, так і жінки мають право на призначен-

ня пенсії за віком після досягнення 60 років та за наявності стра-

хового стажу не менше 15 років (абзац 1 ст. 26).

Підвищення пенсійного віку для жінок буде здійснюватися 

поступово за схемою, згідно з якою до досягнення віку, встанов-

леного абзацом 1 цієї статті, право на пенсію за віком мають жін-

ки 1961 року народження і старші після досягнення ними такого 

віку: 55 років — жінки, які народилися до З0 вересня 1956 р. 

включно; 55 років 6 місяців — жінки, які народилися з 1 жовтня 

1956 р. до 31 березня 1957 р.; 56 років — жінки, які народилися з 

1 квітня до 30 вересня 1957 р.; 56 років 6 місяців — жінки, які 

народилися з 1 жовтня 1957 р. до 31 березня 1958 р.; 57 років — 

жінки, які народилися з 1 квітня до 30 вересня 1958 р.; 57 років 

6 місяців — жінки, які народилися з 1 жовтня 1958 р. до 31 березня 

1959 р.; 58 років — жінки, які народилися з 1 квітня до 30 вересня 

1959 р.; 58 років 6 місяців — жінки, які народилися з 1 жовтня 

1959 р. до 31 березня 1960 р.; 59 років — жінки, які народилися з 

1 квітня до 30 вересня 1960 р.; 59 років 6 місяців — жінки, які 

народилися з 1 жовтня 1960 р. до 31 березня 1961 р.; 60 років — 

жінки, які народилися з 1 квітня до 31 грудня 1961 р.

Порядок та умови призначення пенсії по інвалідності та в разі 

втрати годувальника відповідно врегульовані в Розділі ІV «Пенсії 

по інвалідності в солідарній системі» та в Розділі V «Пенсія у зв’язку 

з втратою годувальника в солідарній системі» названого Закону. 

Необхідно враховувати, що пенсії по інвалідності від нещасно-

го випадку на виробництві та професійного захворювання, а 

також у зв’язку з втратою годувальника, який помер від нещасно-

го випадку на виробництві або професійного захворювання, при-

значаються відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування від нещасного випадку на вироб-

ництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності». 

Оскільки порядок та умови призначення пенсій на загальних 

підставах в спеціальній літературі висвітлені достатньо, вивчення 

цього питання ми залишимо за межами нашого дослідження, а 

сконцентруємо увагу на двох актуальних питаннях: призначення 

пенсій за вислугу років та за віком на пільгових умовах.

Як відомо, із впровадженням системи пенсійного страхування 

збережено право на отримання як пільгових пенсійних виплат, 

так і пенсій за вислугу років. Особливість пенсійного забезпечен-

ня працівників морської галузі та залізничного транспорту поля-

гає насамперед у тому, що окремі з них відповідно до чинного 

законодавства мають право на пенсії на пільгових умовах та за 

вислугу років, а під час визначення права на пенсію застосову-

ються як нормативні акти, прийняті у роки незалежності, так і 

деякі нормативні акти, що діяли в радянський період. 

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове дер-

жавне пенсійне страхування» пенсійне забезпечення застрахова-

них осіб, які мали раніше право на пенсію на пільгових умовах або 

за вислугу років, має здійснюватися згідно з окремим законодав-

чим актом через професійні та корпоративні фонди. Проте на 

сьогодні ми не маємо ні відповідного нормативного акта, ні 

належно створених фондів. Тому тимчасово це питання врегульо-

ване п. 2 Прикінцевих положень Закону, де передбачено, що до 

запровадження пенсійного забезпечення через професійні та кор-
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поративні фонди діятимуть статті 13, 14 та 51–55 Закону України 

«Про пенсійне забезпечення», а пільгові пенсії та пенсії за вислу-

гу років деяким категоріям працівників залізничного та водного 

транспорту призначаються за нормами Закону України «Про 

за гальнообов’язкове державне пенсійне страхування» в разі досяг-

нення пенсійного віку та за наявності спеціального трудового 

стажу, передбаченого Законом України «Про пенсійне забезпе-

чення». Пенсійне забезпечення здійснюватиметься органами 

Пен сійного фонду України1.

У системі пенсійного забезпечення пенсії за вислугу років 

посідають особливе місце. На відміну від пенсій за віком, по інва-

лідності та у разі втрати годувальника, пенсії за вислугу років при-

значаються тільки окремим категоріям спеціалістів: робітникам 

освіти, медичним працівникам, працівникам цивільної авіації і 

льотно-випробного складу, працівникам залізничного та водного 

транспорту та деяким іншим. Це особливий вид пенсійного забез-

печення, який за загальним правилом не пов’язаний ані з пенсій-

ним віком, ані з втратою працездатності. Введення пенсій за 

вислугу років окремим категоріям громадян пояснюється специ-

фікою роботи за відповідними професіями. Оскільки після трива-

лого періоду певної трудової діяльності, яка призводить до втрати 

професійної працездатності, працівник часто не може до настан-

ня пенсійного віку виконувати на належному рівні роботу з попе-

редньої професії. 

Право на пенсії за вислугу років регулюються не одним загаль-

ним нормативним актом. Досить часто ключові питання врегу-

льовуються підзаконними нормативними актами, зокрема поста-

новами Кабінету Міністрів України визначається перелік посад і 

робіт, порядок обчислення строків вислуги тощо. Так, категорії 

працівників залізничного та водного транспорту та умови призна-

чення пенсії за вислугу років визначені у статтях 52, 55 Закону 

України «Про пенсійне забезпечення» та у спеціальних Списках, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жов-

тня 1992 р. № 583. Це Список професій і посад плавскладу окре-

мих видів суден морського, річкового флоту і флоту рибної про-

1 Закон України «Про загально обов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 
2003 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 49–51. — Ст. 376.

мисловості, які мають право на пенсію за вислугу років незалежно 

від віку, та Список професій і посад робітників локомотивних 

бригад і окремих категорій працівників, які безпосередньо здій-

снюють організацію перевезень і забезпечують безпеку руху на 

залізничному транспорті та в метрополітенах і користуються пра-

вом на пенсію за вислугу років. 

Для пенсійного забезпечення за вислугу років юридичне зна-

чення надається насамперед видам і тривалості спеціального 

стажу роботи (вислуги років). Тому основною умовою для при-

значення цього виду пенсії є наявність встановленої законом 

тривалості спеціального стажу (вислуги). Одним вони признача-

ються лише за наявності вислуги років, незалежно від віку, іншим, 

крім наявності вислуги років, встановлюється і вік (як правило, 

нижчий від загальноприйнятого пенсійного віку), а для деяких 

категорій враховується, крім усього, і загальний стаж. Важлива 

умова закріплена в ст. 7 Закону України «Про пенсійне забезпе-

чення». Так, пенсії за вислугу років призначаються лише у разі 

залишення роботи, яка дає право на цю пенсію. 

Щоб зрозуміти юридичну природу пенсійного забезпечення за 

вислугу років взагалі, а також визначити особливості пенсійного 

за безпечення досліджуваним категоріям працівників, на наш 

погляд, необхідно проаналізувати ставлення фахівців до цього 

виду пенсій, а також визначити поняття пенсій за вислугу років, 

тому що у діючому законодавстві офіційна дефініція відсутня.

В юридичних роботах, як вчених України, так і вчених іноземних 

держав, зокрема Російської Федерації, як поняття пенсії взагалі, так 

і поняття пенсії за вислугу років зазнало суттєвих змін, що виклика-

но проведенням пенсійної реформи. Варто зазначити, що пенсії за 

вислугу років як вид соціальної допомоги перебували у полі зору 

вчених, про що свідчать публікації науковців радянського періоду. 

Так, досить активно досліджували цей вид пенсій Є. І. Астрахан, 

В. А. Ачаркан, К. С. Батигін, І. В. Гущін, О. Д. Зайкін, Р. І. Іванова, 

В. О. Тарасова, Я. М. Фогель. Крім аналізу умов призначення пенсій, 

такі науковці, як В. С. Андреєв, М. Л. Захаров, дали визначення 

поняття пенсії за вислугу років у радянському праві. 

Передусім необхідно зазначити, що в сучасній українській юри-

дичній літературі виникає неоднозначне розуміння самого поняття 
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пенсії за вислугу років, також відсутній єдиний підхід стосовно від-

несення працівників до категорії осіб, яким призначається цей вид 

пенсії, часто не враховується те, що коло осіб, яким призначається 

пенсія за вислугу років, визначене законодавством. Серед вітчиз-

няних вчених юристів тільки І. М. Сирота, М. І. Іншин та 

М. Д. Бойко дають визначення поняття пенсії за вислугу років. 

Так, І. М. Сирота цей вид пенсій визначає як щомісячні випла-

ти з Пенсійного фонду та інших джерел фінансування, що при-

значаються довічно в розмірі, співвіднесеному з минулим заробіт-

ком (винагородою), особам, які мають установлений законом 

спеціальний стаж (вислугу років)1. Схоже визначення пропонує і 

М. Д. Бойко. На його думку, пенсії за вислугу років — це щомісяч-

ні грошові виплати з Пенсійного фонду та Державного бюджету, 

що призначаються довічно в розмірі, співвіднесеному з минулим 

заробітком, визначеній законодавством категорії працівників, які 

мають спеціальний стаж — вислугу років2. Подібне визначення 

дає і М. І. Іншин.

І. М. Сирота відзначає, що законодавство вирізняє чотири 

категорії громадян яким призначається пенсія за вислугу років, 

це, зокрема: 

— військовослужбовці та службовці (працівники) органів вну-

трішніх справ;

— працівники цивільної авіації та льотно-випробного складу;

— державні службовці, судді, працівники прокуратури і мит-

них органів;

— окремі категорії працівників (спеціалістів) інших галузей 

народного господарства. 

З таким баченням, ми думаємо, можна деякою мірою погоди-

тися. Таке визначення суб’єктів одержання пенсій за вислугу 

років в юридичній літературі посідає домінуюче місце, але не 

користується загальним визнанням.

Схожу позицію займає професор М. І. Іншин, зазначаючи, що 

пенсія за вислугу років характеризується різноманітністю видів та 

1 Сирота І. М. Право пенсійного забезпечення в Україні. — К. : Юрінком Інтер, 1998. — 
С. 126. 

2 Бойко М. Д. Право соціального забезпечення України : навч. посіб. — К. : Олан, 2004. — 
С. 153. 

широким колом осіб, які мають право на її отримання. Відповідно 

до законодавства право на неї мають: а) державні службовці; 

б) судді; в) робітники прокуратури; г) особи, звільнені з військо-

вої служби, та деякі інші особи; ґ) наукові та науково-педагогічні 

працівники; д) категорії громадян, визначені в Законі України 

«Про пенсійне забезпечення»1.

Звернемо увагу, що ст. 52 Закону України «Про пенсійне забез-

печення» не вказує серед категорій працівників, які мають право 

на пенсію за вислугу років, державних службовців, працівників 

прокуратури, суддів та інших, хоча перелік, на підставі самого 

змісту ст. 52 Закону, має виключний характер. Це пояснюється 

тим, що державні службовці, працівники прокуратури, судді 

мають право на зазначену пенсію за спеціальними законами. 

Враховуючи те, що в ст. 52 Закону України «Про пенсійне забез-

печення» не вказані всі категорії працівників, які відповідно до 

чинного законодавства мають право на пенсію за вислугу років, 

ст. 52 Закону слід доповнити останнім абзацом, який викласти у 

такій редакції: «іншим категоріям працівників, які мають право 

на пенсію за вислугу років за спеціальними законами»2. 

Зазначені категорії працівників М. Д. Бойко також відносить 

до осіб, які мають право на пенсії за вислугу років, і в навчально-

му посібнику «Право соціального забезпечення України», видан-

ня 2004 р. (у главі ІІ, яка так і називається — «Пенсії за вислугу 

років»), де висвітлює особливості призначення їм пенсій. Але вже 

в навчальному посібнику «Право пенсійного забезпечення в 

Україні», видання 2006 р., М. Д. Бойко, підкреслюючи особливос-

ті пенсійного забезпечення деяких категорій працівників, окремо 

виділяє працівників органів державної влади; працівників право-

охоронних органів та військовослужбовців; працівників окремих 

галузей виробництва і транспорту та працівників невиробничої 

сфери3. У вказаному виданні окремий розділ чи підрозділ, який 

1 Право социального обеспечения в Украине : учебник / под общ. ред. Л. И. Лазор, 
С. Н. Прилипко, О. Н. Ярошенко. — Луганск : ООО «Виртуальная реальность», 
2010. — С. 243–244.

2 Зазначена пропозиція висловлювалася автором у монографії: Правове регулювання пен-
сійного забезпечення наукових працівників. — Одеса, 2006. — С. 66.

3 Бойко М. Д. Право пенсійного забезпечення в Україні : навчальний посібник. — 2-ге вид., 
випр. і доп. — К. : Атіка, 2006. — С. 211–309. 
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об’єднував умови пенсійного забезпечення названих категорій 

громадян, відсутній.

Зазначимо, що на сьогодні в юридичній літературі частина 

науковців не використовує терміна «пенсії за вислугу років». 

У своїх публікаціях вчені по-різному називають цей вид пенсій 

або взагалі не звертають увагу на них, незважаючи на те що в нині 

чинному Законі України «Про пенсійне забезпечення» в Розділі ІІ 

є цілий підрозділ, який так і називається — «Пенсія за вислугу 

років». 

Так, у підручнику «Право соціального забезпечення» за редак-

цією П. Д. Пилипенко (пенсії окремим категоріям громадян, які 

Сирота І. М. відносить до пенсій за вислугу років) цей вид пенсій 

визначено спеціальними пенсіями, оскільки право на них, а 

також порядок призначення і виплати визначається спеціальним 

законодавством, що ухвалене стосовно певних осіб, які викону-

ють державні чи інші суспільно значущі функції1.

Болотіна Н. Б., окрім загальних умов пенсійного забезпечення, 

виділяє пенсійне забезпечення, що здійснюється на змішаних 

умовах, а також державне пенсійне забезпечення2. Вона також 

окремо не виділяє пенсій за вислугу років. Ці твердження також 

не мають в юридичній літературі загального визнання і потребу-

ють додаткового обґрунтування. 

У попередніх дослідженнях Н. Б.Болотіною також висловлю-

валася точка зору стосовно того, що не всі пенсії, які признача-

ються за нормами спеціальних законів, належать до пенсій за 

вислугу років. Так, пенсії науковим (науково-педагогічним) пра-

цівникам, на наш погляд, не належать до пенсій за вислугу років, 

а є пільговими пенсіями3. 

Як бачимо, в науці соціального забезпечення немає єдиної 

думки стосовно того, що розуміти під пенсіями за вислугу років та 

хто повинен бути віднесений до кола осіб, яким ця пенсія може 

призначатися. Доти, доки Закон України не буде містити відпо-

1 Право соціального забезпечення / за ред. П. Д. Пилипенка. — К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 
2006. — С. 333.

2 Болотіна Н. Б. Право соціального захисту України : навчальний посібник. — К. : Знання, 
2005. — С. 356.

3 Скоробагатько А. В. Правове регулювання пенсійного забезпечення наукових праців-
ників : монографія. — Одеса, 2006. — С. 69.

відну статтю з визначенням пенсій за вислугу років, цю ситуацію 

не можна буде вважати правильною. Ми вважаємо, що відсутність 

на законодавчому рівні визначення поняття пенсії за вислугу 

років не дозволяє поставити на більш якісний рівень регулювання 

цього виду пенсійних відносин. 

Звернемо увагу ще на одну суттєву особливість, яка передбачена 

в чинному пенсійному законодавстві, — призначення пенсії за 

віком на пільгових умовах. Для нашого дослідження це має суттєве 

значення, оскільки деякі категорії працівників залізничного та 

водного транспорту мають право на пенсії за віком на пільгових 

умовах. До запровадження пенсійного забезпечення через профе-

сійні та корпоративні фонди пільгові пенсії цій категорії працівни-

ків призначатимуться за нормами Закону України «Про загально-

обов’язкове державне пенсійне страхування» за умови досягнення 

пенсійного віку та наявності спеціального трудового стажу, перед-

баченого Законом України «Про пенсійне забезпечення».

У Розділі ІІ Закону України «Про пенсійне забезпечення» 

визначені умови призначення пільгових пенсій. Право на пенсії 

за віком на пільгових умовах мають робітники, професії і посади 

яких передбачені у Списках № 1 і № 2. Професії працівників 

залізничного та водного транспорту, які мають право на пенсії за 

віком на пільгових умовах, визначені у Списку № 2 виробництв, 

робіт, професій і показників зі шкідливими та важкими умовами 

праці, зайнятість у яких повний робочий день дає право на пенсію 

за віком на пільгових умовах, затвердженому постановою Кабінету 

Міністрів України від 16 січня 2003 р. № 36. 

Під час призначення пенсій за віком на пільгових умовах важ-

ливо враховувати, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 1 серпня 1992 р. № 442 після 21 серпня 1992 р. стаж, 

який дає право на цю пенсію, зараховується тільки за результата-

ми атестації робочих місць.

Зазначимо також, що під час визначення права на пенсію за 

віком на пільгових умовах застосовуються Списки, які чинні на 

період роботи особи. Особам, які працювали на роботах зі шкід-

ливими і важкими умовами праці та мали або мають право на 

пенсію відповідно до ст. 100 Закону України «Про пенсійне забез-

печення», пенсії призначаються вiдповiдно до норм Закону 
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України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхуван-

ня» на підставі вимог віку та стажу, встановлених раніше діючим 

законодавством. Так, під час визначення права на пенсію відпо-

відно до ст. 100 Закону України «Про пенсійне забезпечення», в 

якій визначений порядок призначення пільгових пенсій особам, 

які мали право на пенсію на пільгових умовах до введення в дію 

цього Закону, застосовувалися Списки, затверджені постановою 

Ради Міністрів СРСР від 22 серпня 1956 р. № 1173, за умови 

досягнення пенсійного віку та наявності трудового стажу, перед-

баченого законами колишнього СРСР.

Також під час визначення права на пенсію необхідно врахову-

вати, що працівники мають бути зайняті виконанням робіт про-

тягом повного робочого дня. Під повним робочим днем розумі-

ється виконання роботи в умовах, передбачених Списками не 

менш ніж 80 % робочого часу. Сюди належить і час проведення 

підготовчих, допоміжних, поточних ремонтних робіт, а також 

робіт поза своїм робочим місцем із метою забезпечення виконан-

ня своєї трудової функції. 

Порядок призначення пенсій за вислугу років та за віком на 

пільгових умовах, нарахування їхнього розміру диференційовані 

залежно від категорії працівників, що мають право на цей вид 

пенсії. Тому питання пенсійного забезпечення працівників заліз-

ничного та водного транспорту доцільно розглянути окремо. 

Такий підхід дасть нам можливість визначити як спільні риси, так 

і особливості пенсійного забезпечення цих працівників.

Пенсійне забезпечення працівників водного транспорту

Після прийняття Верховною Радою України 9 липня 2003 р. 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» значній частині громадян пенсії призначаються за 

нормами цього Закону, який не передбачає призначення пільго-

вих пенсій та пенсій за вислугу років. 

Дослідження розпочнемо з особливостей призначення пенсій 

за вислугу років. Відповідно до ст. 51 Закону України «Про пен-

сійне забезпечення» пенсії за вислугу років призначаються у 

випадку зайнятості на роботах, виконання яких призводить до 

втрати професійної працездатності або придатності до настання 

ві ку, що дає право на пенсію за віком. Основною підставою для 

призначення цього виду пенсій є спеціальний стаж (вислуга 

років). Вислуга років становить тривалий період часу з виконання 

певної професійної діяльності, який відповідно до діючого законо-

давства дає підстави для призначення і виплати пенсій за вислугу 

років. 

Згідно з ч.16 Прикінцевих положень Закону України «Про 

загально обов’язкове державне пенсійне страхування» до приве-

дення законодавства України у відповідність до положень цього 

закону закони України та інші нормативно-правові акти застосо-

вують у частині, що не суперечить цьому Законові. В такому 

випадку розміри пенсії за вислугу років та на пільгових умовах 

плавскладу призначаються відповідно до ст. 27 з урахуванням 

норм ст. 28 цього Закону та із застосуванням положень Закону 

України «Про пенсійне забезпечення» у частині визначення права 

на пенсію за віком на пільгових умовах і за вислугу років. Заробітна 

плата (дохід) застрахованої особи визначається відповідно до 

ст. 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсій-

не страхування», з якої обчислюється пенсія, у гривнях.

У статті 52 Закону України «Про пенсійне забезпечення» 

ви значено категорії працівників водного транспорту, які мають 

право на пенсію за вислугу років. Це, зокрема, механізатори 

(до кери-механізатори) комплексних бригад на вантажно-роз-

вантажувальних роботах у портах, а також плавсклад морського, 

річкового флоту і флоту рибної промисловості (крім суден порто-

вих, що постійно працюють в межах акваторії порту, службово-

допоміжних, роз’їзних, приміського і внутрішньоміського спо-

лучення).

Необхідною умовою зарахування до спеціального стажу певно-

го періоду роботи є робота в закладах і на посадах, які дають право 

на пенсію за вислугу років.

Відповідно до п. «д» ст. 55 правом на пенсію за вислугу років 

незалежно від віку користується плавсклад морського, річкового 

флоту і флоту рибної промисловості. Категорії працівників затвер-

джені у Списку професій і посад плавскладу окремих видів суден 

морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості, які 

мають право на пенсію за вислугу років незалежно від віку, затвер-
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дженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 

1992 р. № 583 «Про затвердження нормативних актів з питань 

пенсійного забезпечення». До таких посад належать:

— боцмани; гідроакустики; головні фізики-інженери і техніки 

всіх спеціальностей, майстри, дезактиватори суден з атомними 

енергетичними установками, суден атомного технологічного 

об слуговування і підводних апаратів (лабораторій); капітани — 

ди ректори, капітани (старшини) та їхні помічники, штурмани; 

кочегари суден; майстри всіх найменувань з добування і обробки 

риби; механіки та їхні помічники; начальники радіостанцій; 

начальники служб радіаційної безпеки і контрольно-вимі рю-

вальних приладів і автоматики суден з атомними енергетичними 

установками; начальники плавучих зачисних станцій та їхні 

помічники; помпові машиністи (донкермани);

— радіооператори всіх класів, радіотехніки та радіотелеграфіс-

ти; рульові й матроси всіх класів і найменувань; шкіпери та їхні 

помічники, підшкіпери; електрики суднові всіх класів і наймену-

вань; електрорадіонавігатори.

Вказаною постановою Кабінету Міністрів України також 

ви значені судна, робота на яких дає право на пенсію незалежно 

від віку. До таких видів суден належать: хімовози, газовози, 

нафтоналивні, агломератовози, нафтоперекачувальні і плавучі 

зачисні станції, судна з атомними енергетичними установками, 

судна атомного технологічного обслуговування, судна, що постій-

но працюють в Арктиці, виробничі судна флоту рибної промисло-

вості, зайняті видобутком, обробкою риби і морепродуктів, а 

також прийманням готової продукції на промислі, підводні апа-

рати (лабораторії)1. 

Під час визначення права на пенсію важливо враховувати, що 

цим Списком встановлено право на пенсію механікам та їхнім 

помічникам, а у Списку старші механіки не зазначені. Але слід 

мати на увазі, що відповідно до роз’яснення Міністерства соці-

ального забезпечення України від 18 листопада 1992 р., якщо до 

Списків професій і посад, які мають право на пенсію за вислугу 

1 Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. № 583 «Про затвердження 
нормативних актів з питань пенсійного забезпечення» [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу : Http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg.=583-92-%EE.

років незалежно від віку, включені професії та посади під загаль-

ною назвою, то правом на таку пенсію користуються працівники 

всіх найменувань названих професій (посад), тобто старші, голо-

вні, провідні а також помічники. Аналогічна позиція затверджена 

і в додатку В (примітка 1) Національного класифікатора України 

«Класифікатор професій» ДК 003:2005, затвердженого наказом 

Держспоживстандарту від 26 грудня 2005 р. № 3751. Отже, врахо-

вуючи зазначене, правом на пенсію за вислугу років користують-

ся механіки всіх найменувань, зокрема старші механіки та їхні 

помічники.

Під час визначення права на пенсію важливо пам’ятати, що до 

затвердження вказаного Списку діяв подібний Список, який був 

затверджений спільною постановою Державного комітету СРСР 

по праці і соціальним питанням та Секретаріату ВЦРПС від 

11 жовтня 1990 р. № 403/18-85. 

Умови призначення пенсій цим працівникам визначені у ст. 55 

Закону України «Про пенсійне забезпечення». Слід зазначити, що 

відповідно до п. «г» ст. 55 Закону на особливих умовах признача-

ється пенсія за вислугу років механізаторам (докерам-механі-

заторам) комплексних бригад на вантажно-розвантажувальних 

роботах у портах: чоловікам — після досягнення 55 років і за 

загального стажу роботи не менш ніж 25 років, з них не менш ніж 

20 років на зазначеній роботі; жінкам — після досягнення 50 років 

і за загального стажу роботи не менш ніж 20 років, з них не менш 

ніж 15 років на зазначеній роботі2. Як бачимо, для зазначеної 

категорії працівників має місце зменшення пенсійного віку на 

5 років та встановлення вимог до загального та спеціального 

стажу. Слід зазначити, що відповідно до внесених змін до чинного 

законодавства для жінок різниця віку виходу на пільгову пенсію і 

пенсію на загальних умовах з кожним роком буде збільшуватися 

на термін, визначений в абзаці 2 ст. 26 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», і досягне 

10 років на час виходу жінками на пенсію за віком у 60 років. 

Після внесених змін у законодавство також збільшилася різниця 

1 Праця і зарплата. — 2009. — № 10. — 11 березня.
2 Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р. // Відомості 

Верховної Ради України. — 1992.– № 3. — Ст. 10.
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тривалості необхідного страхового стажу для призначення пенсій 

на пільгових та на загальних умовах, яка становить 10 років, 

ос кільки з 1 жовтня 2011 р. необхідний стаж для призначення 

пенсій на загальних умовах складає: для чоловіків — 35 років; для 

жі нок — 30 років. Вищезазначене дає нам підстави стверджувати 

про наявність диференціації під час призначення пільгових пен-

сій, яка проявляється у зменшенні пенсійного віку та страхового 

стажу.

Раніше зазначені робітники називалися портовими робітника-

ми і вантажниками, а тому період роботи за зазначеними профе-

сіями зараховується до стажу роботи, що дає право на пенсію за 

вислугу років докерам-механізаторам за умови, що вони викону-

вали роботи, які згодом стали виконувати докери-механізатори 

(Роз’яснення Мінпраці № 17 від 17 травня 1992 р.)1.

Крім того, необхідно враховувати, що під час призначення 

пенсії за вислугу років до спеціального стажу зараховуються пері-

оди минулої роботи механізаторів (докерів-механізаторів) комп-

лексних бригад на вантажно-розвантажувальних роботах з момен-

ту впровадження організації праці комплексними бригадами у 

річкових портах України за професіями вантажників, кранівни-

ків, водіїв машин внутрішньопортового транспорту, водіїв спеці-

альних трюмних, вагонних, складських перевантажувальних 

машин.

Відповідно до п. «д» ст. 55 Закону право на пенсію за вислугу 

років має також плавсклад морського, річкового флоту і флоту 

рибної промисловості (крім суден портових, які постійно працю-

ють в акваторії порту, службово-допоміжних, роз’їзних, примісь-

кого і внутрішньоміського сполучення): чоловіки — після досяг-

нення 55 років і зі загального стажу роботи не менш ніж 25 років, 

з них не менше 12 років 6 місяців на зазначеній роботі; жінки — 

після досягнення 50 років і за загального стажу роботи не менш 

ніж 20 років, з них не менше 10 років на зазначеній роботі. Для 

цієї категорії працівників знижується пенсійний вік на 5 років 

(для жінок різниця з часом збільшиться до 10 років, як було зазна-

чено вище), а вимоги до спеціального стажу є більш пільговими, 

1 Соціальне забезпечення в Україні : збірник законодавчих актів та офіційних документів. — 
Випуск 2. — К., 1992.

ніж у механізаторів (докерів-механізаторів) — такого стажу необ-

хідно мати не менше половини від встановленого Законом загаль-

ного страхового стажу. 

На найбільш пільгових умовах пенсія за вислугу років призна-

чається працівникам окремих видів суден, професій і посад плав-

складу суден морського, річкового флоту і флоту рибної промис-

ловості за Списком, що затверджується Кабінетом Міністрів 

України. Пенсія призначається незалежно від віку: чоловікам — 

за стажу роботи на цих суднах, за цими професіями і посадами не 

менш ніж 25 років; жінкам — за стажу роботи на цих суднах, за 

цими професіями і посадами не менш ніж 20 років. У цьому 

випадку має значення тільки спеціальний стаж, а вимоги до віку 

відсутні.

Під час визначення права на пенсію плавскладу необхідно 

також враховувати деякі особливості, зокрема:

— до плавскладу належать працівники, оплата праці яких здій-

снюється за ставками та посадовими окладами, затвердженими 

для членів екіпажів річкового і морського флоту;

— час перебування в резерві не зараховується до спеціального 

стажу роботи працівників плавскладу морського, річкового флоту 

і флоту рибної промисловості для призначення пенсії за вислугу 

років;

— пенсія за вислугу років призначається лише у разі залишен-

ня роботи, яка дає право на цей вид пенсії;

— на членів команди підмінного екіпажу, який формується на 

період міжрейсового технічного обслуговування, поширюється 

режим робочого часу, заробітна плата і режим часу відпочинку 

плавскладу суден флоту рибної промисловості, тому час роботи у 

період міжрейсового технічного обслуговування може бути зара-

ховано до спеціального стажу під час призначення пенсії відпо-

відно до п. «д» ст. 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» 

(лист № 409/039/97-06 від 2 жовтня 2006 р. Міністерства праці та 

соціальної політики України).

Одним із актуальних питань, яке складає як теоретичний, так і 

практичний інтерес, є врегулювання пільгового пенсійного забез-

печення працівників морського і річкового флоту. Під час визна-

чення права на пенсію цим працівникам застосовуються норми 
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Законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» та «Про пенсійне забезпечення», а також затвердже-

ний постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. 

№ 36 Список № 2 виробництв, робіт, професій і показників зі 

шкідливими та важкими умовами праці, зайнятість на яких 

повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових 

умовах. 

У підрозділі 3 «Морський і річковий флот» розділу ХХVІІІ 

«Транспортні послуги» вказаного Списку зазначені: 

1) плаваючий склад: машинна команда суден службово-

допоміжного флоту і суден портового флоту, що постійно працю-

ють у акваторії порту (за винятком службово-роз’їзного, примісь-

кого і внутрішньоміського сполучення): електромеханіки; коче-

гари суден, що працюють на рідкому паливі; машиністи; механі-

ки; мотористи;

2) береговий склад: вибуховики; маляри, зайняті фарбуванням 

та обшкрябуванням суден у доках; мотористи трюмові.

Умови призначення пільгових пенсій визначені у п. «б» ст. 13 

Закону України «Про пенсійне забезпечення». Так, працівникам, 

зайнятим повний робочий день, за результатами атестації робо-

чих місць пенсія призначається: чоловікам — після досягнення 

55 років і за умови стажу роботи не менш ніж 25 років, з них не 

менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах; жінкам — після 

досягнення 50 років і за умови стажу роботи не менш ніж 20 років, 

з них не менше 10 років на зазначених роботах. Отже, ми бачимо, 

що умови призначення пільгових пенсій схожі з умовами призна-

чення пенсій за вислугу років, а саме: має місце зниження пенсій-

ного віку; встановлені особливі вимоги як до спеціального стажу, 

так і до загального (страхового) стажу.

Варто зазначити, що під час визначення права на пенсію відпо-

відно до п. «б» ст. 13 Закону працівникам, які мають не менше 

половини стажу роботи зі шкідливими і важкими умовами праці, 

пенсії на пільгових умовах призначаються зі зменшенням віку, 

передбаченого у ст. 12 цього Закону, на 1 рік за кожні 2 роки 

6 місяців такої роботи чоловікам і за кожні 2 роки такої роботи — 

жінкам, а подібна норма під час призначення пенсій за вислугу 

років у законодавстві не передбачена. Це положення дає нам під-

стави стверджувати, що умови призначення пільгових пенсій 

більш преференційовані, ніж умови забезпечення пенсіями за 

вислугу років. 

У сучасних умовах господарювання під час визначення права 

на пенсію важливим є Роз’яснення Міністерства соціального 

забезпечення України № 23 від 18 листопада 1992 р., в якому 

зазначено, що правом на пільгове пенсійне забезпечення на під-

ставах, передбачених для працівників державних підприємств, 

можуть користуватися також працівники кооперативів та інших 

підприємницьких структур, а також особи, які займаються під-

приємницькою діяльністю, заснованою на особистій власності 

фізичної особи та виключно її праці за таких умов:

— сплати пенсійних внесків до Пенсійного фонду України;

— відповідності найменування виробництва, професій, посад, 

виконуваних робіт і наявних показників за умовами праці, які 

пов’язані з застосуванням або наявністю в повітрі робочої зони 

шкідливих речовин відповідних класів небезпеки, тим, які визна-

чені чинним законодавством (Законом України «Про пенсійне 

забезпечення», списками, переліками, порядками тощо);

— відповідність найменування професій і посад та характеру 

фактично виконаних робіт тим, які передбачені відповідними 

галузевими тарифно-кваліфікаційними довідниками або ЄТДК;

— проведення атестації робочих місць за умови праці у поряд-

ку, який визначено постановою Кабінету Міністрів України від 

1 серпня 1992 р. № 442;

— підтвердження права на пільгове пенсійне забезпечення 

здійснюється на підставі записів у трудових книжках працівника 

та уточнюючих довідок про характер роботи та умови праці, а 

також про безпосередню зайнятість на роботах, що дають право 

на пільгове пенсійне забезпечення, протягом не менш ніж 80 % 

встановленої тривалості робочого часу, виданих на підставі пер-

винних документів у встановленому порядку. Підтвердження 

характеру роботи та умов праці на підставі показань свідків не 

допускається.

Тому переведення докерів-механізаторів комплексних бригад, 

які працюють на вантажно-розвантажувальних роботах у портах, 

із державних установ у приватні під час виконання вищезазначе-
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них умов (за збереження профілю і характеру роботи) не позбав-

ляє їх права на пільгове пенсійне забезпечення1. 

Пенсійне забезпечення працівників залізничного транспорту

Право на пенсію за вислугу років відповідно до ст. 52 Закону 

України «Про пенсійне забезпечення» мають робітники локомо-

тивних бригад і окремі категорії працівників, які безпосередньо 

здійснюють організацію перевезень і забезпечують безпеку руху 

на залізничному транспорті та у метрополітені.

Коло осіб, які мають право на пенсію за вислугу років, затвер-

джено у Списку професій і посад робітників локомотивних бри-

гад і окремих категорій працівників, які безпосередньо здійсню-

ють організацію перевезень і забезпечують безпеку руху на заліз-

ничному транспорті та в метрополітенах і користуються правом 

на пенсію за вислугу років. Цей Список, як і Список, який визна-

чає право на пенсію за вислугу років працівників водного тран-

спорту, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 

12 жовтня 1992 р. № 583 «Про затвердження нормативних актів з 

питань пенсійного забезпечення». 

У затвердженому постановою Кабінету Міністрів України 

Списку право на цей вид пенсії мають такі категорії працівників:

бригадири магістральних залізниць, зайняті на поточному 

утриманні, ремонті колій та штучних споруд на дільницях з інтен-

сивним рухом поїздів; електромонтери й електромеханіки кон-

тактної мережі магістральних залізниць; кондуктори вантажних 

поїздів; кочегари паровозів і парових кранів на залізничному 

ходу; майстри (шляхові, постові, тунельні) магістральних заліз-

ниць, зайняті на поточному утриманні, ремонті колій і штучних 

споруд на дільницях з інтенсивним рухом поїздів; машиністи 

автомотрис і мотовозів; машиністи і помічники машиністів паро-

возів і парових кранів на залізничному ходу; машиністи і поміч-

ники машиністів тепловозів; машиністи і помічники машиністів 

електровозів; машиністи і помічники машиністів дизель-поїздів; 

машиністи і помічники машиністів електропоїздів (секцій); 

машиністи-інструктори локомотивних бригад. 

1 Лист Міністерства транспорту України № 02/ ДМТУ/Ю від 16 липня 1993 р.

Слід звернути увагу на той факт, що механікам рефрижератор-

них поїздів (секцій) до стажу для призначення пенсій за вислугу 

років включаються періоди їхньої роботи в 1978–1990 рр. началь-

никами рефрижераторних поїздів (секцій) під час обслуговування 

рефрижераторних поїздів (секцій) меншою чисельністю робітни-

ків, ніж це було встановлено галузевими технічно обґрунтовани-

ми нормами (за наявності документів, що підтверджують доплату 

за сумісництво посад); монтери колії магістральних залізниць, 

зайняті на поточному утриманні, ремонті колій і штучних споруд 

на дільницях з інтенсивним рухом поїздів; оглядачі вагонів магі-

стральних залізниць, зайняті на пунктах технічного (технічного і 

комерційного) обслуговування вагонів станцій позакласних, 1 та 

2 класів; оглядачі-ремонтники вагонів магістральних залізниць, 

зайняті на пунктах технічного (технічного і комерційного) обслу-

говування вагонів станцій позакласних, 1 та 2 класів; поїзні дис-

петчери і старші поїзні диспетчери; регулювальники швидкості 

руху вагонів; ремонтники штучних споруд магістральних заліз-

ниць на дільницях з інтенсивним рухом поїздів; складачі поїздів; 

слюсарі по ремонту рухомого складу магістральних залізниць, 

зайняті на пунктах технічного (технічного і комерційного) обслу-

говування вагонів станцій позакласних, 1 та 2 класів; чергові по 

станціях позакласних і 1 класу, зайняті прийманням, відправлен-

ням і пропусканням поїздів на дільницях магістральних залізниць 

з особливо інтенсивним рухом; чергові та оператори сортуваль-

них гірок на станціях позакласних і 1 класу.

Під час визначення права на пенсію слід враховувати, що на 

сьогодні значна частина працівників галузі має право на пенсію за 

вислугу років за стаж, вироблений ще в радянський час. До вислу-

ги зараховуються періоди роботи на посадах, які були внесені до 

Списку професій робітників локомотивних бригад і окремих 

категорій працівників, які безпосередньо здійснюють організацію 

перевезень і забезпечують безпеку руху на залізничному тран-

спорті та в метрополітенах, затвердженого спільною постановою 

Державного комітету СРСР по праці і соціальним питанням та 

Секретаріату ВЦРПС від 10 жовтня 1990 р. № 397/ 18-73. У вказа-

ному Списку перелік посад, робота на яких давала право на пен-

сію, був дещо вужчим, ніж у нині діючому. Особи, які працювали 
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на посадах, зазначених у Списку, мали право на призначення пен-

сій за вислугу років за умов, вказаних у ст. 64 Закону СРСР «Про 

пенсійне забезпечення громадян в СРСР».

Зауважимо, що законодавець у діючому Списку затвердив і 

деякі особливості під час визначення права на пенсію за вислугу 

років. Так, категорії працівників, вказані у Списку, мають право 

на пенсію лише за умови, що робота мала місце на магістральних 

залізницях (наприклад, монтери колії, оглядачі вагонів, оглядачі-

ремонтники вагонів магістральних залізниць тощо). Водночас 

щодо окремих категорій працівників такого уточнення не вста-

новлено (наприклад, складачі поїздів, машиністи паровозів, 

тепловозів, електровозів та їхні помічники тощо). Отже, на під-

ставі викладеного у тих випадках, коли в зазначеному Списку для 

окремих працівників немає уточнення про зайнятість на магі-

стральних залізницях, то на них ця умова не поширюється, тобто 

право на пенсію за вислугу років вони мають незалежно від того, 

працювали вони на магістральних залізницях чи заводському 

залізничному транспорті будь-якого підприємства1.

Деяким категоріям працівників залізничного транспорту також 

призначаються пенсії за віком на пільгових умовах, якщо вони 

були зайняті повний робочий день на посадах, затверджених у 

Списку № 2 виробництв, робіт, професій і показників зі шкідли-

вими та важкими умовами праці, зайнятість на яких повний робо-

чий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, 

за твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

16 січня 2003 р. № 36, і за результатами атестації. 

Так, у Списку № 2 у підрозділі 1 «Залізничний транспорт» 

Розділу XXVIII «Транспортні послуги» затверджені:

а) робітники: апаратники приготування хімічних розчинів; бри-

гадири (звільнені) підприємств залізничного транспорту та метро-

політенів, зайняті на промивально-пропарювальних станціях (поїз-

дах, пунктах); котельники, зайняті теплим промиванням котлів 

паровозів; кочегари паровозів у депо; прийомоздавальники ванта-

жу та багажу, зайняті в пунктах наливання і зливання сірчистої 

нафти та їдких речовин; промивальники котлів паровозів; 

1 Праця і зарплата. — 2003. — № 12. 

б) керівники та фахівці; майстри промивально-пропарювальних 

станцій (поїздів, пунктів).

Крім права для працівників залізничного транспорту, у Списку 

№ 2 визначено право на пенсію за віком на пільгових умовах для 

великої кількості працівників метрополітенів. Так, у підпункті 2 

«Метрополітени» зазначені:

а) робітники, постійно зайняті тільки в нічний час на роботах у 

тунелях і підземних спорудах; машиністи гідропідіймачів; бригади-

ри (звільнені) підприємств залізничного транспорту та метрополі-

тенів; водії дрезин; дренажники; електромонтажники; електро-

монтери; машиністи залізнично-будівельних машин; машиністи 

зумпфових агрегатів; машиністи компресорів пересувних з двигу-

нами внутрішнього згоряння; машиністи компресорів пересувних 

з електродвигунами; машиністи мийних установок; машиністи 

фрезерно-зачисних машин; машиністи шпаловитягувальних 

машин; монтажники устаткування блокування та централізації на 

залізничному транспорті; монтажники устаткування зв’язку; мон-

тери колій; налагоджувальники колійних машин та механізмів; 

обхідники колій та штучних споруд; оператори дефектоскопних 

візків; оператори колійних вимірювань; робітники, які зайняті на 

топографо-геодезичних і маркшейдерських роботах; слюсарі зумп-

фових агрегатів; слюсарі-електрики з обслуговування та ре монту 

станційного та тунельного устаткування метрополітенів; слюсарі-

електрики з обслуговування та ремонту устаткування метрополіте-

нів; слюсарі-ремонтники; столяри; тунельні робітники; 

б) керівники та фахівці, постійно зайняті тільки в нічний час 

на роботах у тунелях і підземних спорудах; електромеханіки (стар-

ші електромеханіки); інженери, зайняті наглядом за виконанням 

робіт і здійсненням контролю за технічним станом споруд і устат-

кування метрополітенів, габаритно-обстежувальних станцій, 

інженери, зайняті геодезично-маркшейдерськими роботами, 

інженери та інспектори (старші інспектори), зайняті контролем 

за якістю ремонту технічних засобів, будинків і споруд залізниць 

та метрополітенів; майстри; техніки, зайняті на габаритно-

обстежувальних станціях. 

Умови призначення пільгових пенсій вказаним працівникам 

ви зна чені у п. «б» ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпе-

чення».
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Під час визначення права на пенсію необхідно враховувати, що 

деяким категоріям працівників право на пенсію на пільгових умо-

вах діючим законодавством не передбачене, проте вони можуть 

реалізувати право на отримання пенсії за вислугу років. Так, посади 

машиністів паровоза, тепловоза, дизель-поїзда, електровоза, які 

працюють на магістральній залізниці, не передбачені в підрозділі І 

«Залізничний транспорт» розділу ХХVІІІ «Транспортні послуги» 

Списку № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників зі 

шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість на яких повний 

робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. 

А працівники, які працюють на вказаних посадах, права на пільго-

ву пенсію за Списком № 2, тобто відповідно до п. «б» ст. 13 Закону 

України «Про пенсійне забезпечення», не мають. Водночас названі 

категорії працівників вказані у Списку професій і посад робітників 

локомотивних бригад і окремих категорій працівників, які безпо-

середньо здійснюють організацію перевезень і забезпечують без-

пеку руху на залізничному транспорті та в метрополітенах і корис-

туються правом на пенсію за вислугу років згідно з п. «а» ст. 55 

Закону України «Про пенсійне забезпечення», а саме: чоловіки — 

після досягнення 55 років, за наявності не менш ніж 25 років стажу 

роботи, зокрема не менш ніж 12 років 6 місяців роботи на посадах 

(роботах), зазначених у вказаному Списку; жінки — після досяг-

нення 50 років і за наявності загального стажу роботи не менш ніж 

20 років, з них не менше 10 років на роботах, передбачених цим 

Списком. Отже, для цієї категорії осіб має місце зниження пенсій-

ного віку, а також встановлені особливі вимоги як до спеціального 

стажу, так і до загального (страхового) стажу (загальний стаж після 

1 жовтня 2011 р. нижчий на 10 років, ніж для осіб, яким пенсія при-

значається на загальних умовах).

Проведене дослідження пенсійного законодавства дає нам під-

стави стверджувати, що умови призначення пільгових пенсій вка-

заним категоріям працівників мало чим відрізняються від умов 

призначення пенсій за вислугу років, а фактично вони є однакови-

ми. Необхідно зазначити, що наш законодавець не дає норматив-

ного визначення вислуги років і не визначає критеріїв відмінності 

вислуги від спеціального стажу роботи. Для пенсійного забезпе-

чення це не має настільки принципового значення, тому що суттє-

вою відмінною ознакою пенсії за вислугу років є не термінологія 

визначення тих чи інших видів діяльності, а призначення пенсії, як 

правило, незалежно від віку за 20–30-річну трудову діяльність, 

зазначену в законі. Термінології віднесення трудової діяльності до 

спеціального стажу чи вислуги років в нині діючому пенсійному 

законодавстві взагалі не приділяється значення. Водночас має 

місце й істотна відмінність, яка суттєво впливає на реалізацію 

права на пенсію. Так, пенсія за вислугу років призначається тільки 

після звільнення з роботи, яка дає право на цей вид пенсій, а після 

призначення пенсії працівник не має права працювати на відповід-

них посадах. Під час призначення пенсії на пільгових умовах звіль-

нення з посади значення не має, а працівник може продовжувати 

працювати на тій самій посаді. 

Отже, проведений аналіз дає змогу зробити висновок, що пен-

сії за вислугу років — це пенсії, у яких головною умовою призна-

чення у більшості випадків є спеціальний стаж, а пенсії, 

обов’язковими умовами призначення яких є спеціальний стаж і 

вік, можна вважати пільговими пенсіями. Саме з такої позиції 

необхідно підходити до оцінки обґрунтованості та доцільності 

застосування у законодавстві терміна «пенсія за вислугу років» та 

терміна «пільгові пенсії».

На наш погляд, пенсії за вислугу років — це довічні, щомісячні 

грошові виплати за рахунок коштів Державного бюджету і 

Пенсійного фонду, які призначаються особам у зв’язку з виконан-

ням ними в минулому трудової функції на умовах, в розмірах та 

порядку, визначених чинним законодавством.

У сучасних умовах реформування пенсійної системи ми не змо-

жемо повністю відійти від диференціації у пенсійному забезпеченні. 

Тому вважаємо за необхідне в новому Пенсійному кодексі помістити 

окремі розділи, які б регулювали умови та порядок призначення 

кожного виду пенсій, а також законодавчо закріпили ви значення 

кожного виду пенсії1. Але, на жаль, і у проекті Со ціального кодексу 

1 Кодифікація правових норм, що регулюють відносини у сфері соціального захисту насе-
лення, в одному законодавчому акті заслуговує на увагу, оскільки передбачає об’єд-
нання всіх складових соціального захисту в цілісну систему. В деяких попередніх публі-
каціях автор пропонував ввести єдиний нормативний акт у соціальній сфері — Соціальний 
кодекс, в якому б були закріплені і пенсійні норми. Але більш детальний аналіз формування 
пенсійного законодавства свідчить, що прийняття Соціального кодексу України в сучас-
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України, що внесений народними депутатами України В. О. Євдо-

кимовим, І. О. Плужниковим, В. В. Зайцем (реєст раційний № 6170 

від 9 березня 2005 р.) відсутнє визначення поняття пенсії, а низка 

положень проекту Кодексу фактично дублює норми діючих Законів 

у сфері соціального захисту населення.

Для правового регулювання пенсійного забезпечення праців-

ників морського і річкового флоту та залізничного транспорту 

характерними є деякі спільні особливості, які мають місце під час 

визначення права на пенсію та впливають на її розмір. Зосередимо 

увагу на найголовніших.

Важливими є питання визначення періодів роботи, які вклю-

чаються до вислуги років, що дає право на призначення пенсії за 

вислугу років.

Порядок обчислення спеціального стажу та умов, за яких 

визначається право на пенсію за вислугу років, регламентований 

положеннями Закону України «Про пенсійне забезпечення», а 

страховий стаж, залежно від якого визначається розмір пенсії, 

обчислюється відповідно до норм Закону України «Про загально-

обов’язкове державне пенсійне страхування». Слід зазначити, що 

згідно зі ст. 24 Закону страховий стаж (після 1 січня 2004 р.) — це 

період (строк), протягом якого особа підлягає загально обо-

в’язковому державному пенсійному страхуванню та за який 

що мі сяця сплачено страхові внески в сумі не меншій, ніж міні-

мальний страховий внесок. Крім того, якщо сума сплачених за 

відповідний місяць страхових внесків є меншою, ніж мінімаль-

ний страховий внесок, цей період зараховується до страхового 

стажу як повний місяць за умови здійснення в порядку, визначе-

ному Пенсійним фондом України, відповідної доплати до суми 

страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених 

коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний 

страховий внесок. У разі якщо зазначену доплату не було здійсне-

но, до страхового стажу зараховується період, визначений за кож-

ний місяць пропорційно сплаченим страховим внескам. Тобто 

якщо візьмемо, наприклад, працівника, який працює на 0,5 став-

ки після 2004 p. і отримує заробітну плату в розмірі, який є мен-

них умовах є передчасним. На наш погляд, кодифікацію пенсійного законодавства 
необхідно розпочати з прийняття Пенсійного кодексу.

шим від мінімальної заробітної плати, встановленої законодав-

ством, то до страхового стажу кожний місяць роботи після 1 січня 

2004 р. буде зараховано пропорційно до сплачених страхових вне-

сків (якщо не здійснено доплату до мінімального), а до стажу 

роботи за спеціальністю, яка дає право на призначення пенсії за 

вислугу років, зараховуються повні місяці роботи. Важливо вра-

ховувати, що законодавством не обумовлено, що робота на поса-

дах, які дають право на пенсію за вислугу років, повинна мати 

місце повний робочий день. Тому робота на 0,5 чи 0,25 ставки 

зараховується до стажу для призначення пенсії за умови, що це 

основна робота (Лист № 02-1159 сл.-10 від 14 червня 2002 р. 

Міністерства праці та соціальної політики України). 

Стаж за період до 1 січня 2004 р. обчислюється відповідно до 

порядку, встановленого раніше. Під час визначення права на пен-

сію за вислугу років стаж як до, так і після 1 січня 2004 p. обчис-

люється відповідно до норм Закону «Про пенсійне забезпечення» 

та Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призна-

чення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних 

записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 12 серпня 1993 № 637.

Згідно зі ст. 26 Закону України «Про відпустки» за сімейними 

обставинами та з інших причин працівнику може надаватися від-

пустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений 

між працівником та власником або уповноваженим ним органом, 

але не більш ніж на 15 календарних днів на рік1. До виключення 

ч. 2 із вказаної статті власник або уповноважений ним орган у разі 

простою підприємства з незалежних від працівників причин мав 

надавати відпустку без збереження заробітної плати або з частко-

вим її збереженням у порядку, визначеному колективним догово-

ром. Листом № 02-939 сл-б від 19 липня 2004 р. Міністерство 

праці та соціальної політики України вказало, що під час обчис-

лення спеціального стажу для призначення пенсії за вислугу років 

враховувалося не більше 1 місяця на рік тривалості відпустки без 

збереження заробітної плати. Вказані відпустки без збереження 

заробітної плати досить часто надавалися плавскладу суден.

1 Закон України «Про відпустки» від 15 лис топада 1996 р. // Відомості Верховної Ради 
України. — 1997. — № 2. — Ст. 4.
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Період навчання на курсах підготовки чи перепідготовки плав-

складу суден може бути зарахований до стажу роботи, який дає 

право на пенсію на пільгових умовах за умови, якщо особа, яка 

навчалася, за даними трудової книжки працювала на посадах, які 

передбачені у Списку професій і посад плавскладу окремих видів 

суден морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості.

Згідно з останнім абзацом ст. 56 Закону України «Про пенсійне 

забезпечення» передбачено, що під час призначення пенсій на 

пільгових умовах відповідно до статей 13 і 14 та пенсій за вислугу 

років відповідно до ст. 55 цього Закону здійснюється взаємне 

зарахування періодів роботи, передбачених цими статтями, за 

умови, що зазначені роботи дають право на пенсію на аналогіч-

них або більш пільгових умовах (Лист Пенсійного фонду України 

від 23 червня 2009 р. № 11196/ 02–20).

На нашу думку, вказані роз’яснення не втратили своєї актуаль-

ності та мають враховуватися під час обчислення спеціального 

стажу під час визначення права на пенсію та визначення розміру 

пенсійних виплат. Вважаємо, що зазначені міркування повинні 

знайти нормативне закріплення у новому Пенсійному кодексі.

Постановою правління Пенсійного фонду України від 10 лис-

топада 2006 р. № 18-1 затверджено Порядок підтвердження пері-

одів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначен-

ня пенсії на пільгових умовах або за вислугу років. Цей порядок 

визначає механізм підтвердження періодів роботи, що зарахову-

ються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових 

умовах або за вислугу років, установленої для окремої категорії 

працівників у разі ліквідації підприємства, установи та організації 

без визначення правонаступника. Підтвердження періодів робо-

ти, що дає право на призначення пенсії, здійснюється комісіями 

з питань підтвердження стажу, які створюються при головних 

управліннях Пенсійного фонду України в Автономній Республіці 

Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Необхідно зазначити ще один важливий аспект у питанні, яке 

ми досліджуємо. Варто пам’ятати, що на сьогодні значна частина 

моряків, які ще за часів СРСР виробили передбачений законодав-

ством пільговий стаж, а зараз досягли віку, який дає право на 

отримання пільгової пенсії, під час визначення права на пенсію 

стикаються з проблемами, тому що вони пропрацювали тривалий 

період у закордонних компаніях та не сплачували страхових вне-

сків до Пенсійного фонду, оскільки не підлягали загально обов’яз-

ковому державному пенсійному страхуванню.

У статті 12 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» закріплено новий спосіб отримання праців-

никами страхового стажу, якого не вистачає для призначення пен-

сії (мова не йде про спеціальний стаж, а тільки про страховий), 

інакше кажучи, громадянин може «докупити» стаж. Гро ма дяни 

мають право на добровільну участь у системі загально обов’язкового 

державного пенсійного страхування. Це право вони можуть реалі-

зувати шляхом укладення відповідного договору з територіальним 

органом Пенсійного фонду. Але відповідно до п. 7 ст. 12 Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхуван-

ня» територіальний орган відмовляє в укладенні договору про 

добровільну участь у системі загально обов’язкового державного 

пенсійного страхування у разі, якщо особа підлягала загаль но-

обов’язковому державному пенсійному страхуванню (тобто пра-

цює на день подачі заяви про укладення договору). Можливість 

укласти договір мають тільки особи, які з тих чи інших причин 

тимчасово не працюють та не підлягають загально обов’язковому 

державному пенсійному страхуванню, а саме: не перебувають у 

трудових відносинах, не є суб’єктом підприємницької діяльності 

або не отримують допомогу по безробіттю тощо. А оскільки договір 

про добровільну участь укладається за попередні періоди, коли 

особа не працювала, то, на наш погляд, необхідність працівникові 

звільнятися з роботи, якщо він перебуває у трудових відносинах, не 

є обов’язковою. На нашу думку, цю умову не потрібно було б закрі-

плювати в законодавстві, оскільки вона тільки ускладнює роботу 

територіальним органам Пенсійного фонду, а також завдає додат-

кових клопотів громадянам. 

У зв’язку з викладеним вважаємо за необхідне для усунення 

непорозумінь у цьому питанні внести зміни до ст. 12 Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхуван-

ня» і виключити з п. 1 такі слова: «та не належать до кола осіб, які 

підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному стра-

хуванню відповідно до ст. 11 цього Закону», з п. 7 виключити під-
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пункт 1: «підлягає загальнообов’язковому державному пенсійно-

му страхуванню», а у підпункті 2 п. 7 виключити слово «іншим». 

Тому п. 1 ст. 12 «Добровільна участь у системі загально обо-

в’язкового державного пенсійного страхування» необхідно 

викласти у такій редакції: «Особи, які досягли 16-річного віку, у 

тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно про-

живають 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 дер-

жавного пенсійного страхування. 

Зазначені особи можуть брати добровільну участь у солідарній 

системі або в накопичувальній системі пенсійного страхування, 

або одночасно в обох системах».

Відповідно п. 7 ст. 12 доцільно викласти у такій редакції: 

«Територіальний орган Пенсійного фонду відмовляє в укладенні 

договору про добровільну участь у разі, якщо особа: не відповідає 

вимогам, визначеним частиною першою цієї статті; подала непо-

вні або недостовірні відомості; уже уклала договір про добровіль-

ну участь, строк дії якого не припинено або за яким не виконала 

передбачені договором умови; бажає укласти договір на строк 

менше одного року. В інших випадках відмова в укладенні догово-

ру про добровільну участь не допускається».

Звернемо увагу на ще один важливий аспект досліджуваного 

питання — на порядок обчислення розміру пенсій цим категоріям 

працівників. 

Із введенням в дію Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» змінився і порядок обчислення 

пенсії за вислугу років для цієї категорії працівників. На сьогодні 

він майже нічим не відрізняється від обчислення пенсій за віком, 

принаймні до прийняття відповідного закону. У цьому разі розмір 

пенсії визначається як добуток заробітної плати, встановленої 

відповідно до ст. 40 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування», і коефіцієнта страхового стажу, 

визначеного відповідно до ст. 25 цього Закону (зі змінами, внесе-

ними Законом № 107-I).

У цьому випадку має місце неузгодженість абзацу 2 ст. 53 

Закону України «Про пенсійне забезпечення», де зазначено: пен-

сії за вислугу років обчислюються із середньомісячного заробітку, 

одержуваного перед припиненням роботи, яка дає право на пен-

сію за вислугу років, та п. 2 Прикінцевих положень Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхуван-

ня», де вказано, що розміри пенсій визначаються відповідно до 

ст. 27 та з урахуванням норм ст. 28 цього Закону. Такий підхід під 

час обчислення пенсії суттєво вплине на розмір пенсії, адже кое-

фіцієнт стажу в осіб, що виходять на таку пенсію, буде значно 

меншим. Водночас зазначимо, що такий механізм розрахунку 

буде вигідним для тих осіб, у яких була висока заробітна плата, 

тому що вони будуть отримувати значно більшу пенсію, а також 

вони будуть її отримувати значно довший період. Вказане питан-

ня має знайти законодавче закріплення в майбутніх нормативних 

актах.

Закон також передбачає, що за бажанням застрахованої особи 

частина розміру пенсії за період страхового стажу, набутого до 

1 січня 2004 р., може бути визначена відповідно до Закону України 

«Про пенсійне забезпечення», а друга частина розміру пенсії за 

період страхового стажу, набутого з 1 січня 2004 р., призначати-

меться відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування», що іноді може надати можли-

вість збільшити розмір пенсії за вислугу років під час її призна-

чення. За такої формули призначення пенсії діють всі норми 

Закону України «Про пенсійне забезпечення», зокрема і ст. 53 

щодо обчислення заробітної плати, яка передбачає, як уже зазна-

чалося раніше, що зарплата обчислюється лише за періоди робо-

ти, що дають право на пенсію за вислугу років. При цьому частина 

розміру пенсії за віком, обчислена за раніше діючим законодав-

ством, не може перевищувати максимальних розмірів пенсій, 

визначених законом, та не може бути нижчою за розмір трудової 

пенсії за віком з урахуванням цільової грошової допомоги, що 

діяли на день набрання чинності Законом України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». 

У разі якщо розмір пенсії особи, визначений відповідно до 

норм ст. 27 Закону, не досягає розміру прожиткового мінімуму для 
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осіб, які втратили працездатність, такій особі згідно зі ст. 28 цього 

Закону встановлюється доплата до зазначеного розміру. За кож-

ний повний рік страхового стажу понад 25 років у чоловіків і 

20 років у жінок (а з 1 жовтня 2011 р. — понад 35 років у чоловіків 

і 30 років у жінок) пенсія за віком збільшується на 1 % розміру 

пенсії, обчисленої відповідно до ст. 27 зазначеного Закону, але не 

більш ніж на 1 % мінімального розміру пенсії за віком. Важливо 

зазначити, що пенсія, назначена до внесення змін у законодав-

ство, виплачується в раніше встановленому розмірі. Розглянуті в 

межах нашого дослідження особливості мають суттєве значення, 

оскільки впливають на розмір пенсії.

Одним із гострих питань, які й досі виникають на практиці й 

викликають непорозуміння між Пенсійним фондом і громадяна-

ми, є утримання надміру виплачених сум пенсій. Так, відповідно до 

ст. 7 Закону України «Про пенсійне забезпечення» пенсія за вислу-

гу років призначається лише за умови залишення роботи, яка дає 

право на пенсію за вислугу років. У разі якщо пенсіонер після при-

значення пенсії за вислугу років оформляється на роботу, що дає 

право на цей вид пенсії, виплата пенсії призупиняється на весь час 

роботи до досягнення загальноприйнятого пенсійного віку. 

Пенсіонери зобов’язані повідомляти орган, що призначає 

пенсію, про обставини, що спричиняють зміну розміру пенсії 

або припинення її виплати. У разі невиконання цього обов’язку 

й одержання через це зайвих сум пенсій пенсіонери зобов’язані 

відшкодувати органу, що виплачує пенсію, заподіяну шкоду. 

Суми пенсії, надміру виплачені пенсіонерові через зловживання 

з його боку, стягуються на підставі рішення органу, що призна-

чає пенсію. Відрахування на підставі таких рішень здійснюються 

в розмірі не більш ніж 20 % пенсії понад відрахування з інших 

підстав.

Якщо в період зазначеної роботи особа досягає пенсійного віку 

(умови визначені у ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування»), вона має звернутися до органів 

Пенсійного фонду України (в районне управління Пенсійного 

фонду за місцем проживання) із заявою про призначення пенсії 

за віком. Тільки за таких умов після досягнення пенсійного віку 

можна працювати на посаді, яка дає право на пенсію за вислугу 

років, і отримувати пенсію за віком. Сам факт досягнення пенсій-

ного віку такого права не дає.

Міністерство праці та соціальної політики України у листі від 

5 лютого 2007 р. № 039-169-15 рекомендувало під час виявлення 

фактів роботи осіб на посадах, робота на яких дає право на пенсію 

за вислугу років, належну суму переплати за період після досяг-

нення пенсійного віку не утримувати. Однак у подальшому витре-

бувати заяву про перехід на пенсію за віком. Всім іншим одержу-

вачам пенсій за вислугу років направити відповідні повідомлення 

щодо порядку виплати пенсій за вислугу років.

Пунктом 11 ст. 64 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» передбачено, що виконавча 

ди рек ція Пенсійного фонду зобов’язана, зокрема, письмово 

інформувати застрахованих осіб про набуття права на призначен-

ня пенсії, про призначення або відмову в призначенні пенсії, її 

розмір, порядок виплати, а також про можливість та умови пере-

ходу на інший вид пенсії та порядок оскарження рішень виконав-

чих органів Пенсійного фонду. Враховуючи вищезазначене, у 

разі, якщо пенсіонерам не було повідомлено про наявність права 

на призначення пенсії за віком, під час виявлення фактів роботи 

осіб на посадах, робота на яких дає право на пенсію за вислугу 

років, суму переплати за період після досягнення пенсійного віку 

не має права нараховувати і утримувати. Якщо за рішенням тери-

торіальних органів Пенсійного фонду здійснюються утримання 

зазначених переплат пенсій, відрахування з пенсій слід припини-

ти, а утримані суми повернути.

Варто підкреслити ще один нюанс, який впливає на розмір 

пенсій. До прийняття відповідних законів до пільгових пенсій за 

віком та пенсій за вислугу років згідно із Законом України «Про 

пенсійне забезпечення» установлюються надбавки та здійснюєть-

ся їхнє підвищення. Зазначені надбавки та підвищення встанов-

люються в розмірах, що фактично виплачувалися на день набран-

ня чинності Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» з наступною індексацією відповідно до 

законодавства про індексацію грошових доходів населення. 

Виплата їх здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету 

України. 
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6.7. Особливості пенсійного забезпечення деяких категорій працівників морської…Розділ 6. Особливості пенсійного забезпечення окремих категорій громадян

На завершення дослідження ми зазначимо ще деякі суттєві 

аспекти, характерні для пенсійного забезпечення працівників 

морської галузі та залізничного транспорту, зокрема:

— умови призначення пільгових пенсій досліджуваних катего-

рій працівників мало чим відрізняються від умов призначення 

пенсій за вислугу років. Можна сказати, що вони мають низку 

спільних рис (характерним є зниження пенсійного віку, менша 

тривалість страхового стажу) і водночас не є однаковими (відмін-

ності прослідковуються в умовах призначення пенсій: так, пенсії 

за вислугу років призначаються після звільнення з роботи, яка дає 

право на цю пенсію);

— у сучасних умовах реформування пенсійної системи ми не 

зможемо повністю відійти від диференціації в пенсійному забез-

печенні. Якщо виходити з необхідності вдосконалення пенсійно-

го законодавства з метою приведення його в більш впорядковану 

систему, у якій такі однотипні явища, як пільгові пенсії за віком і 

деякі пенсії за вислугу років, мали бути б поставлені в один ряд, 

вважаємо за необхідне в майбутньому у новому Пенсійному 

кодексі вказані поняття частково об’єднати;

— в умовах сьогодення в одних випадках право на вказані види 

пенсій реалізується незалежно від віку, а в інших має значення і 

вік, і стаж. Під час визначення права на ці види пенсії законодав-

ство надає юридичне значення тривалості спеціального стажу 

роботи. Тому найважливішою умовою для призначення пенсії за 

віком на пільгових умовах та за вислугу років необхідно вважати 

стаж роботи за спеціальністю. Таким чином, найбільш характер-

ними ознаками зазначених пенсій є: професія, посада, тривалість 

роботи у певній галузі господарства, звільнення з роботи, що дає 

право на цю пенсію, а іноді і визначений вік, як правило, нижчий 

від встановленого пенсійного віку;

— застосування під час призначення пенсій норм двох законів 

(«Про пенсійне забезпечення» і «Про загальнообов’язкове дер-

жавне пенсійне страхування») ускладнює роботу працівників 

управлінь Пенсійного фонду та здебільшого погіршує умови при-

значення пенсії, зменшуючи її розмір. Не вніс позитивних змін у 

пенсійне забезпечення цих категорій працівників і прийнятий 

8 липня 2011 р. Закон України «Про заходи щодо законодавчого 

забезпечення реформування пенсійної системи». Для більш чіт-

кого врегулювання зазначеного питання необхідно вийти на шлях 

уніфікації умов призначення пенсій, затвердивши єдиний норма-

тивний акт. За сучасної ситуації, на нашу думку, таким актом має 

бути, як ми зазначали, Пенсійний кодекс України, який би уві-

брав найважливіші норми і на найвищому рівні врегулював усю 

сукупність відносин у цій сфері та сприяв встановленню соціаль-

ної справедливості в такому важливому питанні, як пенсійне 

забезпечення. 
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