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застрахованих осіб та їх утриманців, який вони використовують у випадку на-
стання страхових випадків1.

Такими, на нашу думку, є пріоритетні напрями забезпечення ефективності 
запровадження індивідуальної відповідальності особи у сфері пенсійного за-
безпечення.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПЕНСІЮ  
ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ЇЇ ВИБІР

Протягом останніх років законодавство про пенсійне забезпечення зазнало 
суттєвих змін. Здебільшого відбувалося погіршення умов забезпечення 

як за базовим Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування», так і за спеціальними законодавчими актами.

Так, з прийняттям нового Закону України від 14.10.2014 р. «Про прокура-
туру» істотно змінилися умови пенсійного забезпечення прокурорів і слідчих, 
особливо, якщо їх порівнювати з правилами, що містила ст. 50-1 Закону Укра-
їни від 05.01.1991 р. «Про прокуратуру» в редакції Закону від 12.07.2001 р. Новий 
Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 р. 
зафіксував стан пенсійного забезпечення науковців, який суттєво погіршився 
порівняно з тим, який був визначений попереднім Законом від 13.12.1991 р. На-
решті з набранням чинності Законом України від 10.12.2015 р. «Про державну 
службу» скасовано особливі умови пенсійного забезпечення для державних 
службовців. Цим самим заблоковано можливість перерахунків пенсій, які були 
передбачені ст. 37-1 попереднього Закону «Про державну службу», а також при-
значення нових спеціальних пенсій.

Звичайно, що такий стан справ не може задовольняти багатьох з тих, хто 
втрачає чи втратив пенсійні преференції. Деякі пенсіонери відмовляються 
від спеціальних пенсій на користь загальних, передбачених Законом України 
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Можливість та-
кого вибору передбачена ст. 6 Закону України «Про пенсійне забезпечення» 
від 05.11.1991 р., яка закріплює, що особам, які мають одночасно право на різні 
державні пенсії, призначається одна пенсія за їх вибором.

Між тим, в процесі реалізації права на вибір пенсії виникає суттєва про-
блема, пов’язана з визначенням розміру нової пенсії. Органи Пенсійного фонду 
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и социального обеспечения : материалы международной науч.-практ. конф. ; под ред. К. Н. 
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України, розглядаючи подібні звернення, використовують для визначення роз-
міру пенсії показник середнього заробітку, який враховувався під час призна-
чення (попереднього перерахунку) попереднього виду пенсії. При цьому вони 
посилаються на ч. 3 ст. 45 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування», яка визначає, що переведення з одного виду пенсії на 
інший здійснюється з дня подання заяви на підставі документів про страховий 
стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що знаходяться на час пере-
ведення з одного виду пенсії на інший в пенсійній справі, а також додаткових 
документів, одержаних органами Пенсійного фонду. При переведенні з одного 
виду пенсії на інший за бажанням особи може враховуватися заробітна плата 
(дохід) за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього 
Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який 
враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) попереднього 
виду пенсії. Оскільки, на думку фахівців Пенсійного фонду України, ч. 3 ст. 45 
вказаного Закону регламентовано порядок переведення з одного виду пенсії, 
призначеного саме за цим законом, на інший, то і показник середньої заро-
бітної плати при переведенні на інший вид пенсій має бути незмінним, тобто 
таким, яким він був на час призначення попередньої пенсії.

На сьогодні сформована неоднозначна судова практика з приводу застосу-
вання даної норми. Вважаємо, що істотне значення для правильного її застосу-
вання має правова позиція, сформована Судовою палатою в адміністративних 
справах Верховного Суду України у постанові від 31 березня 2015 р. (справа 
№ 21-612а14) та постанові від 22.12.2015 р. (справа № 2-а/199/138/14). Ці справи 
стосувалася вимоги застосування для обчислення пенсії показника середньої 
заробітної плати, що використовується для обчислення пенсії про переведення 
особи з пенсії за вислугу років за Законом України від 09.04.1992 р. «Про пен-
сійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» 
на пенсію за віком за Законом України «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування». На думку позивачів, показник заробітної плати має 
враховуватися за три календарні роки, що передують року призначення нового 
виду пенсії, оскільки пенсія за віком передбачена іншим законом, ніж пенсія 
за вислугу років.

Верховний Суд України, вирішуючи питання про неоднакове застосування 
норм Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», вихо-
дить із того, що ч. 3 ст. 45 даного Закону регламентовано порядок переведення 
з одного виду пенсії, призначеного саме за цим Законом, на інший. Отже, 
показник середньої заробітної плати при переведенні на інший вид пенсії має 
бути незмінним, тобто таким, яким він був на час призначення пенсії, перед-
баченої саме цим Законом. Однак у випадках, що аналізуються, мало місце при-
значення іншої пенсії за іншим законом. Заявникам було призначено пенсію 
відповідно до Закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 
служби, та деяких інших осіб», котрий передбачає інші підстави та порядок 
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призначення пенсії, а за призначенням пенсії відповідно до Закону України 
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» вони звернувся 
вперше.

Таким чином, обчислення пенсій, які призначаються у випадку переве-
дення зі спеціальної на загальну пенсію, передбачену Законом України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» має здійснюватися з ура-
хуванням ч. 2 ст. 40 цього Закону. Заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії 
визначається за формулою:

Зп = Зс х (Ск : К), де:
Зп - заробітна плата (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії, у 

гривнях;
Зс - середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові вне-

ски, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. 
Порядок визначення показників зазначеної заробітної плати затверджується 
Пенсійним фондом України за погодженням з центральними органами ви-
конавчої влади, що забезпечують формування державної фінансової політики, 
державної політики у сферах економічного розвитку, статистики.

Таким чином, для осіб, які відмовляються від спеціальної пенсії на користь 
страхової, визначення розміру такої пенсії має відбуватися за правилами нового 
призначення. Саме таке розуміння норм пенсійного законодавства суттєво під-
вищує їх ефективність і відповідає духу закону.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ТРУДОВИХ ВІДНОСИН КРІЗЬ ПРИЗМУ ЕФЕКТИВНОСТІ  

НОРМ ПРАВА ТА ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ

Загальновизнано у теорії права, що у механізмі правового регулювання пев-
ним чином взаємодіють різні явища правової дійсності (правові норми, 

правовідносини, юридичні факти тощо), які є його елементами та складають 
його структуру. У цьому зв’язку, для вивчення питання щодо ефективності 
механізму правового регулювання трудових відносин необхідно звернутися до 
дослідження ефективності його елементів, зокрема, норми права та юридичного 
факту, що є передумовою та підставою виникнення цих правовідносин.

У науковій літературі критеріями якості норми права вважається: 1) пра-
вова цінність норми права; 2) ступінь подолання конфлікту інтересів у змісті 
норм права; 3) захищеність нормативного інтересу; 4) лаконічна, доступна і 
грамотна мова викладення, належний стиль викладення юридичної норми, а 
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