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Постановка проблеми. Концептуальні питання 
пенсійного забезпечення є чи не найактуальнішими 
в сучасному українському суспільстві та у світі в 
цілому. Реформування пенсійного законодавства в 
нашій країні триває. Однак незважаючи на витрати 
понад 12 % ВВП нашої країни на пенсії, люди по-
хилого віку залишаються однією з найбільш вразли-
вих соціальних груп населення [1]. Відповідно до 
Стратегії подолання бідності, затвердженої розпо-
рядженням Кабінету Міністрів України від 16 берез-
ня 2016 р., рівень бідності залишається високим се-
ред осіб пенсійного віку (21,7 відсотка) внаслідок 
низького рівня пенсійного забезпечення [2]. Ефек-
тивність функціонування системи пенсійного забез-
печення, а також належний рівень реалізації прав 
громадян на гідне пенсійне забезпечення повинно 
бути забезпечене належним рівнем пенсійного за-
конодавства.

Аналіз останніх досліджень. Вітчизняні науков-
ці у галузі права соціального забезпечення постійно 
працюють над проблемами правового регулювання 
пенсійного забезпечення, присвячуючи цьому питан-
ню монографічні та дисертаційні дослідження, а 
також чисельні наукові публікації, серед яких: 
І. А. Вєтухова,  Г. С. Гончарова, О. В. Горбатенко, 
Т. В. Дідковська, Ж. А. Дробот, М. Д. Ждан, М. І. Ін-
шин, Г. Г. Каптар, А. С. Колотік, Н. П. Коробенко, 
Л. М. Князькова, Т. В. Кравчук, І. Ю. Михайлова, 
І. В. Оклей, О. Я. Орловський, С. О. Сільченко, 

С. М. Синчук, І. М. Сирота, А. В. Скоробагатько, 
М. П. Стадник, Н. М. Хуторян, В. О. Швець, 
М. М. Шумило,  О. М. Ярошенко та ін. Водночас 
триваючий процес реформування системи пенсійно-
го страхування в Україні вимагає подальших науко-
вих розробок у цій царині.

Мета цієї публікації полягає у тому, щоб на осно-
ві аналізу правових норм та практики їх застосуван-
ня, судової практики та наукових досліджень у сфері 
пенсійного забезпечення виробити окремі пропозиції 
щодо вдосконалення правового регулювання у сфері 
пенсійного страхування  і підвищення гарантій за-
хисту прав застрахованих осіб.

Виклад основного матеріалу. Черговий етап 
реформування у сфері пенсійного страхування 
пов’язаний з прийняттям Закону України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо підвищення пенсій» від 3 жовтня 2017 р. [3], 
який набув чинності з дати його прийняття, водночас  
Законом визначено кілька дат, коли певні його норми 
набувають чинності. Необхідно відзначити, що назва 
Закону про підвищення пенсій фактично не цілком 
відповідає змісту цього нормативно-правового акту, 
який включив в себе також питання внесення змін до 
окремих видів соціального страхування. Так, Зако-
ном змінена максимальна база нарахування єдиного 
соціального внеску (далі – ЄСВ), розширено коло 
платників ЄСВ та ін. Основні ж положення Закону 
щодо введення накопичувальної складової системи 
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пенсійного забезпечення України є досить аморфни-
ми, адже механізму реалізації немає, уряд повинен 
розробити відповідні нормативно-правові акти.

На нашу думку, не можна вводити обов’язки 
щодо сплати внесків до накопичувального фонду без 
конкретного механізму реалізації прав застрахова-
них, адже мета даного законодавчого новаторства 
повинна полягати не у сплаті внесків, а у формуван-
ні та функціонуванні накопичувальної системи пен-
сійного забезпечення.  На жаль, маємо тільки запи-
тання і жодних відповідей реальних прогнозів та 
планів. Яким чином буде гарантуватися ефективність 
інвестування пенсійних накопичень? Яка буде тариф-
на політика? Який реальний коефіцієнт заміщення 
заробітної плати? Тому питання щодо функціонуван-
ня механізму функціонування системи накопичу-
вального пенсійного забезпечення залишається від-
критим.     

Останні дослідження свідчать, що ряд держав 
відмовляються від приватизації системи пенсійного 
забезпечення в зв’язку з тим, що така політика не 
принесла очікуваних результатів. Такі країни, як 
Аргентина, Болівія, Угорщина, Казахстан, Польща, 
повертаються до державної системи пенсійного за-
безпечення, заснованої на принципі солідарності. Як 
раціонально відзначають фахівці права соціального 
забезпечення,  країни повинні бути обережними при 
розробці реформ для забезпечення виконання пен-
сійних систем, адже їх місія забезпечити економічну 
безпеку людям похилого віку [4]. Як справедливо 
наголошує І. М. Сирота, мета пенсійної реформи – 
підвищити соціальні стандарти, прискорити зростан-
ня пенсій, знизити рівень бідності. Але про ефектив-
ність пенсійної реформи можна говорити лише тоді, 
коли економічний розвиток країни забезпечує зрос-
тання добробуту кожної людини [5, c. 69]. 

Не дивлячись на зміни в чинному законодавстві, 
проблемні питання так і не вирішені. Н. М. Хуторян, 
аналізуючи Закон України «Про заходи щодо  зако-
нодавчого забезпечення реформування пенсійної 
системи» від 8 липня 2011 р., чітко визначила осно-
вні проблеми у сфері правового регулювання пенсій-
ного забезпечення, які є актуальними і на сьогодні, а 
саме: ліквідація безробіття, створення нових робочих 
місць для забезпечення роботою особливо молоді, 
забезпечення гідної заробітної плати, зменшення 
податкових нарахувань на заробітну плату, вирішен-
ня проблем масової трудової міграції, ліквідація не-
формальної зайнятості [6, c. 33–39]. 

Порядок призначення пенсії визначено у Розділі 
IV Закону України «Про загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування» [7] та конкретизується 
в Постанові правління Пенсійного фонду України 
«Про затвердження Порядку подання та оформлення 
документів для призначення (перерахунку) пенсій 

відповідно до Закону України «Про загальнообов’яз-
кове державне пенсійне страхування»» від 25 листо-
пада 2005 р. № 22-1 [8].

Варто відзначити, що характерним для нашої 
держави є практика, коли Пенсійний Фонд одноосо-
бово визначає правила реалізації прав застрахованих 
осіб на призначення пенсій, окрім того, перевіряє 
правильність документів та оцінює спірні положен-
ня, як правило, не на користь застрахованих осіб. 
У літературі навіть відзначалося, що в пенсійних 
правовідносинах з боку пенсійних фондів діє неглас-
на презумпція недобросовісності заявника [9, c. 35]. 
Визначення самим Пенсійним Фондом, який є стра-
ховиком,  переліку документів, необхідних для при-
значення пенсії, безумовно є неправильним. Пенсій-
на бюрократія – це відображення державної пенсій-
ної політики в цілому. Фахівці у галузі права 
соціального забезпечення наголошують на підміні 
режиму правової держави «rule of law», де право 
встановлюється законом, а закон має пряму дію, ре-
жимом адміністративного регулювання, для остан-
нього ж характерним є бюрократичне свавілля і тя-
ганина [9, c. 141]. 

На нашу думку, практика, за якої страховик – 
Пенсійний Фонд визначає порядок реалізації права 
застрахованих осіб на пенсійне забезпечення, пови-
нна бути припинена, а правове регулювання у цій 
сфері повинно забезпечуватися на рівні закону.

Згідно ст. 26 Закону України «Про загальнообо-
в’яз  кове державне пенсійне страхування» право на 
призначення пенсії за віком мають застраховані осо-
би після досягнення віку 60 років за наявності стра-
хового стажу не менше 15 років по 31 грудня 2017 р.  
Починаючи з 1 січня 2018 р. згідно Закону «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо підвищення пенсій»  передбачено поступове 
збільшення розміру страхового стажу до 35  років. 

Категорія «вік» розглядається у багатьох аспек-
тах – фізіологічному, соціальному, філософському 
тощо. У правовій науці це поняття досліджується 
переважно з огляду на ті права чи обов’язки, які ви-
никають  в особи при настанні певного віку. Чітко 
визначений у нормі права вік особи породжує на-
стання тих чи інших пов’язаних з ним правових на-
слідків. Він може виступати як самостійний юридич-
ний факт і як елемент юридичного складу, але у 
будь-якому випадку вік особи повинен бути зафіксо-
ваний у відповідних документах [10].

У Конституції і міжнародно-правових актах ви-
користовується термін для позначення страхового 
ризику – старість. Як влучно відзначає Ф. О. Сулей-
манова, сама старість є досить відносним поняттям, 
настання старості пов’язано, як правило, з віковими 
змінами фізичного стану людини, але й тут складно 
дати чітку відповідь на питання про те, коли вони 
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можуть виникнути у конкретної людини. Для права 
соціального забезпечення взагалі ключовим є не сама 
старість як така, а втрата працездатності як наслідок 
старості. При цьому непрацездатність в зв’язку зі 
старістю презюмується і не вимагає доказів [11, 
c. 229–230]. С. М. Синчук відзначає, що презюмова-
на непрацездатність настає в разі досягнення законо-
давчо визначеного віку. Презумпція вікової непрацез-
датності лежить в основі пенсії за віком; презумпція 
втрати професійної працездатності лежить в основі 
призначення пенсії за вислугу років, а також пенсії 
за віком, яка призначається на пільгових умовах [12, 
c. 121–126]. 

На думку Є. Г. Азарової та А. Е. Козлова, юри-
дично старість не можна позначити будь-яким іншим 
способом, крім вказівки на її вікову межу, хоча ціл-
ком реально, що конкретна особа може набути право 
на пенсію і навіть отримувати її, будучи цілком пра-
цездатною [13, c. 80].

Питання пенсійного віку і його підвищення є 
предметом розгляду практично у всіх країнах світу. 
Розглядаються пропозиції підвищення пенсійного 
віку в Румунії, Литві, Мальті – для жінок і чоловік 
65 років, Нідерландах та Німеччині – до 67 років. 
Стандартний пенсійний вік у країнах ЄС 65 років, в 
Данії та Норвегії – 67 років [14]. Позитивним є при-
клад Польщі, яка в процесі реформування пенсійної 
системи спочатку підвищила пенсійний вік до 67 
років, а потім виходячи з економічних можливостей 
держави - з 1 жовтня 2017 р. в Польщі набув чиннос-
ті закон, який знизив вік виходу на пенсію для чоло-
віків до 65 років, для жінок – до 60 років.

Загальна світова тенденція – це звичайно підви-
щення пенсійного віку, навіть у національній науці 
права соціального забезпечення є прихильники такої 
політики. Так, І. В. Оклей наголошує на необхіднос-
ті підвищення пенсійного віку до 63 років [15, c. 11]. 

Звернемося до міжнародно-правових стандартів  
у питанні визначенні пенсійного віку, які встановле-
ні  Конвенцією МОП № 102 Про мінімальні норми 
соціального забезпечення 1952 р. [16], Конвенція 
була ратифікована  Україною у 2016 р. [17] та Кон-
венцією МОП № 128 Про допомоги по інвалідності, 
по старості і у зв’язку з втратою годувальника 
1967 р. Так, пенсійний вік  не повинен перевищувати 
65 років або такої вищої вікової межі, яка може бути 
визначена компетентними органами державної влади 
з належним урахуванням працездатності осіб похи-
лого віку в цій країні. Рекомендація ж № 202 Щодо 
мінімальних рівнів соціального захисту 2012 р. опе-
рує терміном «особи похилого віку», у відношенні 
встановлення  забезпечення базового доходу у сфері 
пенсійного забезпечення. 

Водночас, Україна підписала Європейський ко-
декс соціального забезпечення, що зумовлює його 

ратифікацію і, відповідно, врахування стандартів 
щодо визначення пенсійного віку нормами Кодексу. 
Згідно ст. 26 Кодексу обставиною, за якої надається 
допомога, є період життя після досягнення визна-
ченого віку.Визначений вік не перевищує 65 років  
або такого більш похилого віку, коли кількість меш-
канців, які досягли цього віку, становить не менше 
10 відсотків від кількості  мешканців, які не досягли 
цього віку, але яким більше 15 років [18].

Варто відзначити, що в національному законо-
давстві було скасовано диференціацію виходу на 
пенсію за ознакою статі. О. Є. Мачульская вважає 
диференціацію пенсійного забезпечення за ознакою 
статі навряд чи виправданою, оскільки тривалість 
життя у жінок довше, ніж у чоловіків, а співвідно-
шення між реальними пенсійними внесками і сумою 
одержуваної жінкою пенсії менше [19, c. 89–90]. 
Н. М. Хуторян категорично не підтримувала норми 
Закону «Про заходи щодо законодавчого забезпечен-
ня реформування пенсійної системи»  щодо збіль-
шення пенсійного віку  для жінок  до 60 років. І за-
уважила, що загальноєвропейська тенденція щодо 
підвищення пенсійного віку для жінок застосовуєть-
ся у високорозвинених країнах, де тривалість життя  
значно вища, ніж в Україні, значно вищий там і жит-
тєвий рівень, розмір пенсій, на відміну від України, 
становить не мінімальний, а достатній рівень забез-
печення для пенсіонерів. Також професор Н. М. Ху-
торян наводить статистичні дані, за якими тривалість 
життя жінок в Україні – 73 роки, що на 11–13 років 
нижча ніж у розвинених Європейських країнах, ак-
центує увагу на проблемах працевлаштування жінок 
старшого віку,  ролі жінки в суспільстві та на сталій 
тенденції для нашої країни, при якій більшість пен-
сіонерів-жінок і так працюють, сплачуючи внески до 
пенсійного фонду [6, c. 36–37].  

Проблемою гідного рівня пенсійного забезпечен-
ня для жінок є нерівність в оплаті праці. За даними 
Держстату, гендерний розрив у середній заробітній 
платі чоловіків і жінок у 2015 році становив понад 
25 %, а у пенсіях – 30 % [20]. Висновки МОП та Ін-
ституту Геллапа, що засновані на репрезентативному 
обстеженні 142 країн, свідчать, що жінки, як і рані-
ше, стикаються з низкою викликів, включаючи не-
рівну оплату праці, проблему поєднання трудового 
та сімейного житті, несправедливим поводженням та 
ін. З зазначеними проблемами буде активно бороти-
ся нове глобальне партнерство: Міжнародна коаліція 
на підтримку рівності оплати праці (Equal Pay 
International Coalition (EPIC). Створюючи EPIC, 
МОП, ООН-Жінки (UN Women) і Організація еконо-
мічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) 
об’єднали різних учасників на глобальному, регіо-
нальному і національному рівнях для підтримки 
урядів, роботодавців і працівників, їх організацій, а 
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також інші сторони для досягнення цілей рівної 
оплати за працю для чоловіків і жінок [21]. 

У зв’язку з підвищенням розміру страхового ста-
жу для призначення пенсії за віком законодавством 
передбачено встановлення квот для працевлаштуван-
ня осіб передпенсійного  віку. Особи, які мають право 
на сприяння у працевлаштуванні, – це особи, яким 
залишилося 10 і менше років до набуття права на 
пенсію за віком. Законодавець встановив квоту 5 % 
для підприємств з чисельністю понад 20 осіб та 1 осо-
ба на підприємствах з чисельністю від 8 до 20 осіб. 
Відповідно законодавством передбачені штрафи за 
відмову у прийнятті на роботу осіб передпенсійного 
віку. Проблемним питанням є те, що вік виходу на 
пенсію різний, особливо враховуючи так званий пере-
хідний період визначення віку для виходу на пенсію, 
передбачений нормами ст. 26 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». 
Тому з метою підвищення прав осіб передпенсійного 
віку на працевлаштування все ж таки в законодавстві 
необхідно дати чітке визначення вікових характерис-
тик осіб, які відносяться до категорії осіб, що мають 
право на сприяння у працевлаштуванні.

Проблемою сучасної системи пенсійного забез-
печення залишається мізерний розмір пенсій. Відпо-
відно до міжнародно-правових стандартів розмір 
забезпечення по старості згідно Конвенція № 102 
передбачає періодичні виплати у розмірі як мінімум 
40 % від заробітної плати. Конвенція № 128 –  вста-
новлює 45 %, а Рекомендація № 131 – 55 %. Рекомен-
дація № 202 встановлює наступні стандарти – гро-
шові та натуральні допомоги, що повинні гарантува-
ти базовий дохід для фактичного доступу до 
необхідних товарів та послуг та забезпечити життя 
в гідних умовах [22, c. 150]. 

Обрахунок розміру пенсій згідно норм чинного 
законодавства є надзвичайно складним, включає в 
себе декілька формул, окремі коефіцієнти. Однак 
ключовими категоріями, які повинні впливати на 
розмір пенсії в солідарній системі, є заробітна плата 
та страховий стаж застрахованої особи.

Відповідно до ст. 40. Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхуван-
ня» для обчислення пенсії враховується заробітна 
плата (дохід) за весь період страхового стажу почи-
наючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера 
та за умови підтвердження довідки про заробітну 
плату первинними документами або в разі, якщо 
страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року ста-
новить менше 60 місяців, для обчислення пенсії та-
кож враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 
60 календарних місяців страхового стажу підряд по 
30 червня 2000 року незалежно від перерв. 

М. Л. Захаров відзначає, що в страхових пенсій-
них системах розвинутих країн критерієм визначен-

ня пенсії за віком також є заробітна плата, при цьому 
в усіх країнах «старі» заробітки підлягають валори-
зації – або ж з урахуванням зростання цін на спо-
живчі товари чи послуги, або ж з урахуванням опла-
ти праці, чи з урахуванням обох варіантів. Переваж-
но в останні роки валоризація здійснюється з 
урахуванням зростання цін. Валоризація потрібна у 
зв’язку з інфляцією і загальною тенденцією зростан-
ня оплати праці практично в усіх країнах світу. В Ав-
стрії, наприклад, середньомісячний заробіток під-
раховується за період найбільших трудових доходів 
впродовж 15 років, в Бельгії – за весь період трудової 
діяльності, Іспанії, як і у Австрії, середній заробіток 
підраховується за 15 років, в Люксембурзі – за весь 
період трудової діяльності [23, с. 171–174]. Наведе-
ний досвід та практика повинна бути застосовані і до 
національної пенсійної системи.

У солідарній пенсійній системі стаж є одним з 
ключових параметрів. Є так званий мінімальний 
стаж, який є обов’язковим для призначення пенсії за 
віком. Починаючи з 1 січня 2018 року по 31 грудня 
2018 року – не менше 25 років, з поступовим що-
річним підвищенням до 1 січня 2028 року – не мен-
ше 35 років. Мінімальний розмір пенсії за віком за 
наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років 
страхового стажу встановлюється в розмірі прожит-
кового мінімуму для осіб, які втратили працездат-
ність, визначеного законом. За кожний повний рік 
страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років 
жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток 
розміру пенсії, але не більш як на 1 відсоток міні-
мального розміру пенсії за віком, передбаченого аб-
зацом першим цієї частини.

Не сприяє ефективному правозастосування роз-
межування законодавцем страхового стажу на: необ-
хідного для визначення права на призначення пенсій 
та страхового стажу для обчислення розміру пенсії. 
Так, відповідно до положень Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо підвищення пенсій» від 3 жовтня 2017 р. [3] 
при визначенні мінімального розміру пенсії за віком 
та збільшенні мінімальної пенсії за віком до страхо-
вого стажу не враховується період, за який проведе-
но одноразову сплату єдиного внеску відповідно до 
ч. 5 ст. 10 Закону України «Про збір та облік єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування». Також з 1 січня 2018 р. до страхового 
стажу  для визначення права на призначення пенсій 
будуть включатися періоди: 

– ведення підприємницької діяльності із застосу-
ванням спрощеної системи оподаткування, а також із 
застосуванням фіксованого податку: з 1 січня 
1998 року по 30 червня 2000 року включно – на під-
ставі  довідки про реєстрацію як суб’єкта підприєм-
ницької діяльності; з 1 липня 2000 року по 31 грудня 
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2017 року – за умови сплати страхових внесків (єди-
ного внеску) незалежно від сплаченого розміру (крім 
випадків звільнення від сплати єдиного внеску);

– проходження військової служби по 31 грудня 
2017 року – на підставі військового квитка, довідок, 
тощо;

– перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю 
та пологами з 1 січня 2004 року по 30 червня 
2013 року – на підставі довідки підприємства (уста-
нови, організації);

– перебування у відпустці для догляду за дити-
ною до досягнення нею шестирічного віку з 1 січня 
2004 року до часу запровадження сплати страхових 
внесків (єдиного внеску) за жінок, які перебувають 
у відпустці для догляду за дитиною до досягнення 
нею трирічного віку – на підставі свідоцтва про на-
родження дитини, трудової книжки та довідки під-
приємства (установи, організації). 

Однак вказані періоди при обчисленні розміру 
пенсії не враховуються, що ускладнює правозасто-
сування у сфері пенсійного забезпечення та створює 
складнощі в призначенні пенсії та її обрахунку. 

Значна частина проблем для застрахованих осіб 
на сьогодні – це доведення наявності  відповідного 
стажу. 

У системі загальнообов’язкового державного пен-
сійного страхування у питанні визначення страхово-
го стажу за минулі періоди визначені пільгові норми 
щодо його обрахунку. Поява пільгових норм у визна-
ченні тривалості страхового стажу – це усталена 
практика національної системи пенсійного страху-
вання, що фінансується за рахунок коштів Пенсійно-
го фонду, і, безумовно,  не сприяє ефективності у 
правозастосуванні. Так, впродовж 2017 року законо-
давство визначало право за фізичними особами при-
ватними підприємцями, які перебували на 1-й групі 
спрощеної системи оподаткування, сплачувати не 
менше половини мінімального розміру страхового 
внеску. Нормами ж Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо під-
вищення пенсій» від 3 жовтня 2017 р. [3] передбачено 
зарахувати зазначений страховий стаж як повні пері-
оди, причому дані періоди можуть бути враховані 
тільки для визначення права на пенсію та не будуть 
враховуватися для визначення розміру пенсії. 

Основною проблемою, на нашу на думку, є те, 
що страховий стаж не впливає на рівень пенсійних 

виплат і фактично перетворився на критерій для ви-
значення права на пенсію, що звичайно повинно 
бути виправлено. Адже передбачена законодавством 
оцінка одного року страхового стажу понад міні-
мальний страховий стаж у розмірі 1 % мінімального 
розміру пенсії за віком не забезпечує створення умов 
для гідного пенсійного забезпечення відповідно до 
результатів праці кожної застрахованої особи. 

Висновки. Отже, за результатами дослідження 
окремих проблем правового регулювання у сфері 
пенсійного страхування в Україні можна зробити 
наступні висновки.

По-перше, не можна вводити обов’язки щодо 
сплати внесків до накопичувального фонду без кон-
кретного механізму реалізації прав застрахованих, 
адже мета даного законодавчого новаторства пови-
нна полягати не у сплаті внесків, а у формуванні та 
функціонуванні накопичувальної системи пенсійно-
го забезпечення.

По-друге, з метою дотримання принципу за-
конодавчого визначення умов і порядку здійснення 
загальнообов’язкового державного пенсійного 
страхування необхідно припинити усталену для 
України практику, за якої страховик – Пенсійний 
Фонд визначає порядок реалізації права застрахо-
ваних осіб на пенсійне забезпечення, а правове 
регулювання у цій сфері повинно забезпечуватися 
на рівні закону.

По-третє, проблемою сучасної системи пенсій-
ного забезпечення залишається мізерний розмір пен-
сій. Обрахунок розміру пенсій згідно норм чинного 
законодавства є надзвичайно складним, включає в 
себе декілька формул, окремі коефіцієнти. Однак 
ключовими категоріями, які повинні впливати на 
розмір пенсії в солідарній системі, повинні бути за-
робітна плата (з урахуванням її валоризації) та стра-
ховий стаж застрахованої особи. Проблемою націо-
нальної солідарної системи пенсійного страхування 
є те, що страховий стаж дуже мало впливає на рівень 
пенсійних виплат і фактично перетворився на крите-
рій для визначення права на пенсію, що звичайно 
повинно бути виправлено, шляхом визначення в за-
конодавстві оцінки одного року страхового стажу 
понад мінімальний страховий стаж у гідному роз-
мірі з метою створення умов для гідного пенсійного 
забезпечення відповідно до результатів праці кожної 
застрахованої особи. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО 
СТРАХОВАНИЯ В УКРАИНЕ

В статье на основе анализа правовых актов, практики их применения, судебной практики и научных иссле-
дований в сфере пенсионного обеспечения рассмотрены отдельные правовые проблемы реализации прав 
застрахованных лиц в сфере общеобязательного государственного пенсионного страхования в Украине. Сделаны 
выводы и выработаны отдельные предложения по повышению эффективности функционирования системы пен-
сионного страхования в Украине.

Ключевые слова: пенсия, реформирование, застрахованное лицо, правоприменение, страховой стаж, 
пенсионный возраст.
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soMe PRoBLeMs oF LeGaL ReGULatIon In tHe sPHeRe  
oF PensIon InsURance In UKRaIne

Problem setting. The article deals with some legal problems of realization of the rights of insured persons in the field 
of compulsory state pension insurance in Ukraine on the basis of analysis of legal acts, practice of their application, judicial 
practice and research in the field of pensions. Attention is focused on the lack of a mechanism for implementing the 
introduction and functioning of the accumulative level of the pension system. The world tendencies of functioning of 
accumulative pension schemes are analyzed.

article’s main body. The attention is focused on the problem when the Pension Fund of Ukraine single-handedly 
determines the rules of realization of the rights of insured persons to the appointment of pensions, which leads to the 
substitution of the regime of the legal state «rule of law», where the right is established by law, and the law has a direct 
effect, the regime of administrative regulation.

The article investigates the category of «retirement age», considers the global trend of increasing the retirement age, 
analyzes international legal acts on this issue, analyzes the position of domestic experts of social security law. The problem 
of a decent level of pension provision is discriminatory both in terms of age and gender.

It is determined that the problem of the modern pension system is the meager size of pensions. International legal 
standards on the size of pensions are considered and national norms on this issue are given. The weaknesses of the national 
legislation concerning the definition and calculation of insurance experience are investigated.

conclusions and prospects for the development. Conclusions were drawn and some proposals were made to 
improve the efficiency of the pension insurance system in Ukraine: it is necessary to determine the mechanism of 
realization of the rights of the insured with the introduction of the accumulative level of the pension system of Ukraine; 
stop the practice of departmental rulemaking;  to ensure the proper level of pensions by valorization of wages in calculating 
the amount of pension, as well as to increase the role of insurance experience, by determining in the legislation the 
assessment of one year of insurance experience over the minimum insurance experience in a decent amount in order to 
create conditions for a decent pension in accordance with the results of work of each insured person.

Keywords: pension, reform, the insured, law enforcement, insurance, the retirement age.


