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ПРИНЦИПИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Досліджуються питання реалізації пенсійного забезпечення в Україні, його розвиток в 
сучасних умовах. Акцентується увага на необхідності конституалізації цих принципів.
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Исследуются вопросы реализации принципов пенсионного обеспечения развития в 
совершенных условиях. Акцентируется внимание на необходимости конституализации этих 
принципов.
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The article investigates the issue of pension provision in Ukraine, its development in modern 
conditions. Give the special attention on the needing of constitutions ratifications of these principles. 
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work possibilities. 

Право на пенсійне забезпечення є одним із основоположних прав. Ст. 46 Конс титуції 
України передбачає, що громадяни мають право на соціальний захист, що включає право 
на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрата 
годувальника, безробіття незалежних від них обставин та в інших випадках передбачених 
законом. Ч. 2 ст. 46 Конституції України, передбачає, що пенсії, інші види соціальних 
виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень 
життя, не нижчий від прожиткового мінімуму встановленого законом.

В умовах економічної кризи є важливим питання реалізації права на пенсійне забез-
печення, яке має значення, як прикладна проблема, так і суто теоретична. Вказане питан-
ня практично завжди було предметом наукових досліджень. Значна увага в наукових 
дослідженнях приділялася вченими-правниками Н.Б. Болотіною, В.Н. Дурденевським, 
І.В. Оклей, С.М. Прилипко, І.М. Сиротою, О.М. Ярошенко, Н.М. Хуторян та багатьма 
іншими. 

Разом з тим динамічний розвиток пенсійного забезпечення, його реформування 
зумовило проведення більш глибокого дослідження цієї проблеми.

Принципи, на основі яких в сучасних умовах має будуватися система пенсійного 
забезпечення України, та зміст самих цих принципів потребують детального аналізу та 
осмислення.

Відомо, що за сферою дії принципи прийнято класифікувати на: — загально правові, 
притаманні всім галузям права; — міжгалузеві, що притаманні декільком галузям права; — 
галузеві, які розкривають сутність конкретної галузі права; — внутрішньогалузеві, які 
об’єднують головні характеристики підгалузей та окремих інститутів конкретної галузі.

Під принципами окремих інститутів права вчені-юристи розуміють «основні начала, 
вихідні ідеї, що характеризують певну групу суспільних відносин, які утворюють правовий 
інститут у праві соціального забезпечення»1. Принципи пенсійного забезпечення відно-
сяться до внутрішньогалузевих, оскільки, як було з’ясовано вище, пенсійне право є про-
відним інститутом права соціального забезпечення.

Принципи пенсійного забезпечення завжди знаходилися в центрі уваги науковців. Ще 
в радянській юридичній літературі були розроблені принципи пенсійного забезпечення 
робітників і службовців (Є.І. Астрахан), єдиної пенсійної системи (М.Л. Захаров), радян-
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ського права пенсійного забезпечення (Е.Г. Тучкова). Так, наприклад, С.І. Астрахан в якос-
ті принципів пенсійного забезпечення визначав: поширення державного пенсійного забез-
печення на усіх робітників і службовців; виплата пенсій виключно за рахунок держави.

Принципи, на яких будувалося пенсійне забезпечення в радянські часи, в сучасних 
умовах зазнали серйозних змін, деякі з них втратили своє значення або потребують онов-
лення. Видається, що у зв’язку із запровадження в Україні загальнообов’язкового держав-
ного пенсійного страхування та недержавного пенсійного забезпечення є цілком логіч-
ним та обґрунтованим бачити зміну поглядів на принципи пенсійного забезпечення.

Загальність і доступність умов реалізації права на пенсію; багатотомність видів пен-
сійного забезпечення; диференціація умов і норм пенсійного забезпечення; забезпечення 
на рівні не нижче від прожиткового мінімуму; здійснення пенсійного забезпечення за 
рахунок коштів державного Пенсійного фонду; здійснення пенсійного забезпечення дер-
жавними органами; соціально-трудова реабілітація і стимулювання трудової дільності 
громадян, які частково втратили працездатність; охорону права громадян на пенсійне 
забезпечення вважає принципами пенсійно7го забезпечення І.М. Сирота2.

Фактично такі ж погляди щодо основних принципів пенсійного права розділяє і 
М.Д. Бойко3. При цьому, зважаючи на запровадження в Україні трирівневої системи пен-
сійного забезпечення, він уточнює, що саме: принцип здійснення пенсійного забезпечен-
ня за рахунок коштів Державного бюджету, державного Пенсійного та Накопичувального 
фондів та недержавних пенсійних фондів; принципи здійснення пенсійного забезпечення 
державними органами безпосередньо чи під контролем і наглядом держави) та виділяє ще 
декілька власних: принцип пенсійного забезпечення на засадах обов’язкового та добро-
вільного страхування; принцип визначення форми і виду пенсійного забезпечення 
виключно законами України.

Б.І. Сташків виокремлює такі принципи пенсійного права: 1) принципи поєднання 
солідарної та накопичувальної пенсійних систем; 2) особистої відповідальності працівни-
ка за рівень свого матеріального забезпечення при виході на пенсію; 3) забезпечення пен-
сіям в усіх випадках втрати працездатності; 4) обов’язковості державного пенсійного 
страхування для всіх найманих та самозайнятих працівників і призначення пенсій тільки 
тим, хто сплачував внески; 5) принцип права вибору пенсійних виплат та поєднання пен-
сійного забезпечення з іншими соціальними виплатами4. Російські вчені М.Л. Захаров та 
Е.Г. Тучкова в сучасних працях по праву соціального забезпечення наголошують на існу-
ванні принципів пенсійного забезпечення, а не пенсійного права. До принципів пенсій-
ного забезпечення вони відносять нарахування пенсій на основі індивідуального заробіт-
ку та встановлення їх у твердих розмірах, що дорівнюють мінімальним, якщо обчислити 
пенсію з індивідуального заробітку неможливо; обмеження максимального розміру тру-
дових пенсій (прямо або опосередковано) певним максимальним розміром; встановлення 
відповідних компенсаційних надбавок до пенсій (крім пенсії по інвалідності), в тому числі 
понад їх максимального розміру та інші5. 

Російська дослідниця Г.Д. Довженкова принципами пенсійного забезпечення вважає: 
кожний громадянин має право на пенсію у випадку втрати працездатності (по старості, по 
інвалідності та в інших, передбачених законом випадках); кожний працюючий по трудо-
вому договору (контракту) підлягає обов’язковому державному пенсійному страхуванню; 
кожний застрахований має право на трудову пенсію у відповідності із тривалістю страху-
вання та заробітком; кошти обов’язкового державного пенсійного страхування викорис-
товуються виключно на пенсійне забезпечення застрахованих за правилами і нормами, 
встановленими законом. Частина цих коштів централізується і перерозподіляється з 
метою забезпечення пенсійних гарантій громадян незалежно від їх місця проживання. 
Витрати на пенсійне забезпечення осіб, які не приймали участі в пенсійному страхуванні, 
покриваються за рахунок коштів федерального бюджету6.
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У дисертаційному дослідженні М.Д. Ждана зустрічаємо досить чималий перелік прин-
ципів пенсійного забезпечення: 1) принцип загальності та доступності умов реалізації 
прав на пенсію; 2) принцип особистої відповідальності працівника за рівень свого матері-
ального забезпечення при виході на пенсію; 3) принцип забезпечення пенсією на рівні не 
нижче від прожиткового мінімум; 4) принцип багатотомність видів пенсійного забезпе-
чення; 5) принцип диференціації умов пенсійного забезпечення; 6) принцип обов’язковості 
державного пенсійного страхування для сіх найманих та само зайнятих працівників і при-
значення пенсій тільки тим, хто сплачував внески; 7) принцип права вибору пенсійних 
виплат та поєднання пенсійного забезпечення з іншими соціальними виплатами; 8) прин-
цип здійснення пенсійного забезпечення за рахунок коштів державного Пенсійного 
фонду; 9) принцип здійснення пенсійного забезпечення державними органами7.

Зазначені вище погляди науковців заслуговують на повагу, а також дають змогу висло-
вити власну думку щодо даного питання. Вважаємо, що в сучасних умовах пенсійне забез-
печення має будуватися на таких принципах:

1) принцип загальності пенсійного забезпечення. Цей принцип означає, що право на 
пенсійне забезпечення має загальне коло осіб та законодавством не передбачене будь-
яких обмежень у праві на отримання пенсійного забезпечення за ознаками раси, статі, 
політичних поглядів, релігійних чи інших переконань, етнічного і соціального походжен-
ня, майнового стану, місця проживання, за мовними чи іншими ознаками. Загальність 
пенсійного забезпечення проявляється і у наданні громадянам матеріального забезпечен-
ня в разі повної або часткової втрати працездатності незалежно від ї причин (віку, хворо-
би, трудового каліцтва чи професійного захворювання).

2) принцип доступності умов виникнення права на пенсійне забезпечення. Як відомо, 
пенсійний вік в Україні до недавнього часу був одним з найнижчих серед інших держав.

Вимоги до тривалості страхового стажу для виникнення права на різні види пенсійно-
го забезпечення були також доступними. Разом з тим, у зв’язку з проведенням пенсійної 
реформи та прийняттям Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення 
реформування пенсійної системи»8, згідно якого для призначення пенсії за віком у повно-
му обсязі українське законодавство вимагає наявності 35 років страхового стажу для чоло-
віків та 30 років такого стажу у жінок, що з нашого погляду негативно впливає на реаліза-
цію принципу доступності. Законодавчі зміни негативно вплинули на реалізацію принци-
пу доступності також при наявності спеціального страхового стажу та на виникнення 
права на пенсію по інвалідності, де пенсійний стаж зріс майже втричі.

3) принцип багатотомності видів пенсійного забезпечення. Він полягає у тому, що 
пенсійну систему України складає як загальнообов’язкове державне, так і добровільне 
недержавне пенсійне забезпечення. В солідарній системі загальнообов’язкового держав-
ного пенсійного страхування передбачено виплату таких страхових пенсій: за віком, по 
інвалідності, у зв’язку із втратою годувальника. Виплачується також державна пенсія — 
пенсія за вислугу років. Для певних категорій осіб, визначених законом, може признача-
тися додаткова пенсія — за особливі заслуги перед Україною.

У загальнообов’язковій накопичувальній пенсійній системі передбачаються довічна 
пенсія з установленими періодом, довічна обумовлена пенсія, довічна пенсія подружжя, 
одноразова виплата.

4) принцип диференціації умов пенсійного забезпечення. Щодо цього принципу, то 
можна погодитися із М.Д. Бойко9, який пояснює, що цей принцип полягає в тому, що 
умови призначення пенсійного забезпечення неоднакові і залежать від певних підстав: 
а) від статі (зниження жінкам віку і стажу роботи); б) виду, сфери, характеру і умов трудо-
вої діяльності та її тривалості (пенсії за віком на пільгових умовах працівникам, які пра-
цювали за Списком № 1 та № 2, пенсії за вислугу років); в) причини настання інваліднос-
ті чи смерті (настання інвалідності чи смерті особи внаслідок трудового каліцтва, профе-
сійного захворювання); г) правового статусу особи (передбачені різні вимоги до пенсійно-
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го віку та страхового стажу для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастро-
фи, учасникам та інвалідам війни, членам сімей загиблих військовослужбовців, багато-
дітним матерям, інвалідам по зору I групи та деяким іншим особам).

Розміри пенсійного забезпечення також диференціюються залежно від: а) виду, сфери 
і характеру діяльності (деяким категоріям працівників передбачається підвищений розмір 
пенсій); б) тривалості страхового стажу (вислугу років); в) розміру заробітку, з якого нара-
ховується пенсія; г) тяжкості інвалідності; д) суми внесків до Накопичувального фонду та 
недержавних пенсійних фондів та деяких інших обставин.

Неоднаковий і порядок призначення пенсійного забезпечення, оскільки крім поряд-
ку, визначеного законом для загального кола осіб, для окремих категорій осіб спеціальни-
ми законами передбачений особливий порядок призначення пенсій (наприклад, для 
державних службовців, для військовослужбовців, народних депутатів, суддів, працівників 
прокуратури, МВС та інших категорій працівників).

5) принцип права вибору пенсійного забезпечення. Українським законодавством 
передбачається, що у разі, якщо особа одночасно має право на декілька видів пенсій, то 
вона має право обрати та отримувати лише один вид пенсії. Тобто, в кожному із трьох 
рівнів системи пенсійного забезпечення застрахована особа може отримувати по одному 
виду пенсії.

6) принцип надання пенсійного забезпечення на рівні не нижче від прожиткового 
мінімум. Цей принцип випливає із положень ч. 3 ст. 46 Конституції України, де зазначено, 
що пенсії, інші види соціальних виплат і допомог, що є основним джерелом існування, 
повинні забезпечувати рівень життя, не нижче від прожиткового мінімуму, встановленого 
законом, а також ст.28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне стра-
хування», відповідно до якої мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі 
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Проте, законодавчі акти не 
закріплюють такої норми стосовно пенсії по інвалідності та пенсії у зв’язку із втратою 
годувальника.

7) принцип здійснення пенсійного забезпечення на основі загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування та недержаного пенсійного страхування. Пенсійне 
законодавство України передбачає, що право на пенсійне забезпечення мають лише ті 
особи, які застраховані в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страху-
вання та недержавного пенсійного забезпечення. Також чітко встановлений перелік осіб, 
які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та тих осіб, 
які можуть на добровільних засадах приймати участь у цьому страхуванні. При цьому, 
особа має не лише підлягати пенсійному страхуванню, а і сплачувати чи за неї мають спла-
чуватися страхові внески, оскільки пенсійне забезпечення здійснюється лише за умови 
сплати страхових внесків та наявності, як правило, страхового стажу пен свої тривалості.

8) принцип здійснення пенсійного забезпечення за рахунок коштів у цільових фондів 
(Пенсійного фонду, Накопичувального фонду, Фонду соціального страхування від нещас-
них випадків, недержавних пенсійних фондів) або Державного бюджету. Реформування 
системи пенсійного забезпечення України та запровадження трьох її рівнів призвело до 
звільнення держави від виплати деяких видів пенсій та розмежування джерел фінансуван-
ня пенсійного забезпечення. Так, Пенсійний фонд фінансує виплату страхових пенсій, 
що передбачені солідарною системою загальнообов’язкового державного пенсійного 
страхування (пенсії за віком, пенсії по інвалідності внаслідок загального захворювання (в 
тому числі каліцтва, не пов’язаного роботою, інвалідності з дитинства), пенсії у зв’язку із 
стратою годувальника, якщо смерть годувальника не пов’язана з трудовим каліцтвом чи 
професійним захворюванням). За рахунок коштів Фонду соціального страхування від 
нещасних випадів фінансується виплата пенсії по інвалідності та пенсії у зв’язку із втра-
тою годувальника, якщо інвалідність або смерть особи пов’язані з нещасним випадком на 
виробництві чи професійним захворюванням. У разі запровадження другого рівня - нако-
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пичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування — 
виплата пенсій (довічної пенсії з установленим періодом, довічної обумовленої пенсії, 
довічної пенсії подружжя, одноразової виплати) буде здійснюватися за рахунок коштів, 
які акумулюватимуться в Накопичувальному фонді. Система недержавного пенсійного 
забезпечення передбачає виплату пенсій (пенсії на визначений строк, довічної пенсії, 
одноразової пенсійної виплати) недержавними пенсійними фондами. І тільки виплата 
пенсії за вислугу років та пенсії за особливі заслуги перед Україною фінансується за раху-
нок Державного бюджету.

9) принцип охорони та захисту прав громадян на пенсійне забезпечення. Цей прин-
цип знаходить відображення в багатьох вітчизняних нормативно-правових актах. Так, він 
закріплений у ст. 46 Конституції України, відповідно до якої держава гарантує пенсійне 
забезпечення у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати году-
вальника, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Це право гаран-
тується загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових 
внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел 
пенсійного забезпечення на рівні, що не може бути нижчим від прожиткового мінімум, 
встановленого законом. 

Аналіз законодавчих та підзаконних актів дозоляє зробити висновок, що в Україні 
кожній особі, яка має право на пенсію, держава гарантує вставлені законом види і розміри 
пенсії. У разі порушення пенсійних прав кожен має право на їх поновлення в судовому 
порядку.
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