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Відповідно до ст. З Конституції 
[1] Україна є соціальною держа-
вою. Але від простої констатації 

окї тези до втілення її у життя проля-
!Я£ чималий шлях. Існують певні 

і гальновизнані індикатори економіч-
ні : го і правового характеру, що харак-
"тглзують соціальність будь-якої дер-
(і іви. Це, зокрема, рівень розвине-
вості соціального законодавства, га-
хз-нтованість соціально-економічних 
шрав людини, частка валового внут-
рнпнього продукту, що використо-
g ється на соціальні потреби, якість 
юптя населення тощо. 

Необхідність докорінних змін якіс-
жих характеристик життя людей є 
іним із найголовніших завдань со-

нальної політики держави, невід'єм-
ним складником якої є пенсійне забез-
печення. Нинішній стан національної 
іенсійної системи є загрозливим. 
Вона лише тоді може вважатись дос-
:<; іналою, коли є фінансово стабільною 

захищеною від ризиків. Пенсійні ви-
трати в Україні протягом останніх 
рюків неухильно зростали та сягнули у 
2009 р. 17 % валового внутрішнього 
продукту, що є найвищим показником 
з Європі, за винятком Італії [2]. 

Є)С. Сільченко, 2012 

Зазначимо, що криза пенсійного за-
безпечення є глобальним явищем. 
Наприклад, у США зростання трива-
лості життя населення, збільшення 
кількості пенсіонерів зі зменшенням 
кількості працюючих, а також неефек-
тивна система соціального страхуван-
ня, на думку Л. Котлікоффа та 
С. Бьорнса, підштовхують пенсійну 
систему до бурі [3]. 

Значення пенсійної системи важко 
переоцінити, адже пенсійні виплати 
для третини населення України є ос-
новним, а часто і єдиним джерелом 
засобів для існування. Як доречно за-
значають М. Захаров і Е. Тучкова, го-
ловна мета цих виплат полягає у тому, 
щоб попередити зубожіння населення 
і гарантувати найвище право люди-
ни — право на життя [4, 507]. 

Безумовно, ухвалення парламен-
том Закону України «Про заходи щодо 
законодавчого забезпечення реформу-
вання пенсійної системи» [5] (далі — 
Закон № 3668-VI) не залишило байду-
жим ані громадян, ані наукову спіль-
ноту. Обговорення положень цього 
нормативного акта висвітлило безліч 
проблемних питань правового, со-
ціального та економічного характеру. 
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Так, В. Венедиктов наголошує на 

тому, що нинішня пенсійна реформа 

спрямована на поповнення Пенсійно

го фонду за рахунок самих пенсіонерів 

через ліквідування їх соціально-пра

вових гарантій, передбачених норма
ми Конституції України. Але при цьо
му учений вітає встановлення макси

мального розміру пенсій, поступове 

підвищення пенсійного віку, підви

щення мінімального страхового стажу, 

збільшення розмірів пенсії в разі від
строчення виходу на пенсію тощо [6, 
17]. Натомість Н. Хуторян акцентує 
увагу на багатьох невирішених про
блемах, зокрема: невизначеності у 
запровадженні накоnичувальної сис

теми пенсійного страхування; norip· 
шенні умов участі громадян у ній. 

Вона критикує збільшення nенсійного 
віку для виходу на nенсію жінкам до 

60 рон:ів; nідвищенні тривалості міні· 
мальиого страхового стажу; новації 
обчислення nенсій [7, 432- 438]. 
У межах цієї статті спробуємо про

аналізувати деякі ключов і nроблеми, 
що характеризують nроцес реформу
вання вітчизняної системи загальио
обов'язкового державиого пенсійного 
страхування. 

Передусім слід nогодитися з тими, 
хто наголошує на необхідності прове
дення відповідної реформи. Проблеми 
старіння населення України, зменшен

ня кількості nлатників страхових 
внесків, фінансові труднощі Пенсій

ного фонду України не могли залиша
тися у «Законсервованому~ стані. 

Очевидно, що запропоновані захо

ди з nідвищення пенсійного віку, 
збільшення тривалості мінімального 
страхового стажу для виюrкнення 

права на nенсію за віком, а також вста

новлення і! у ~~іні~Іа.1ьному розмірі, 

зміни ~rеханізму обчислення розміру 
nенсій, спрямовані на економію кош

тів Пенсійного фонду. Опосередкова-

но вони змусять осіб похилого віку 
продовжувати тру дов у діяльність, а це 
змінить сnіввідношення платників 
єдиного соціального внеску і пенсіо

нерів. Але, наголошуючи на необхід
ності відновлення соціальної справед

ливості у пенсійному забезnеченні, за
конодавець не відмовився від цілої 
низки сnеціальних пенсій, призначе
них· за окремими законами. Усклад
нення доступу до мінімального рівня 
пенсійного забезnечення для біль· 
шості потенційних пенсіонерів не 1 

відnовідає принципу соціальної cnpa· 
ведливості. 

Важливою правовою проблемою 
реформи є необхідність з'ясування 
конституційності новацій , заправа· 

джених Законом N2 3668-VI. Оцінка ' 
цих нововведень має rрунтуватися на 

досвіді застосування ч. З ст. 22 Кон· 
ституції України, яка nередбачає, що 
при прийнятті нових законів або вне
сенні змін до чинних законів ие допус

кається звуження змісту та обсягу 
існуrочих праІЗ і свобод. Офіційна по· 
зиція Конституційного Суду України 
щодо зазначеного nоложення викладе-

на у кількох його вердиктах, наnри· 
клад у Рішенні від 22 вересня 2005 р. 
Ne 5-рп/2005 [8). 

На нашу думку, встановлення но· 

вих умов реалізації nрава на пенсію 
необхідно аналізуDати крізь призму 
звуження обсягу прав і свобод. Збіль· 
шення пенсійного віку, мінімальної 
тривалості страховоrо стажу, запрова

дження нових правил обчислення за
робітку і перерахунку ленсій призведе 
до звуження кола пенсіонерів, зни
ження розмірів пенсій, що не від

повідає ч. З ст. 22 Конституції України. 
Необхідно зазначити, що останнім 

часом законодавець особливо не nри
слухається до рекомендацій правової 
науки. Ймовірно, для цього є певні пе
редумови, адже рівень досліджень у 
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царині соціального захисту не завжди 

відрізняється належною глибиною і 
комплексним підходом. Соціальне за

конодавство є заідеолоrізован.им, за

політизовюfЮ1. Закон.и приймаються 

для вирішення невідкладних nроблем, 
зняття соціальної наnруги. При цьому 
не прораховуються наслідки, не оці

нюються результати. В Україні відсут

ня чітка програма розвитку соціально

го законодавства. Останній із про 

грамних документів, присвячених 

реформуванню пенсійної систе.111 -
Концепція подальшого проведення 
пенсійної реформи, схвалена розпоря

дженням Кабінету Міністрів України 
від 14 жовтня 2009 р. N!! 1224-р [9) , під 
час ухвалення Закону N2 3668-VI не 
була практично реалізована. 

Підготовка реформатQрських кро
ків мала б також сm1ратися на норми і 
стандарти, що містять міжнародні ак

ти. Вони не потребують вироблення 
чи винаходження, ними необхідно ке
руватися, їх потрібно дотримуватися. 

Передусім йдеться про акти, прий 
няті в рамках Організації Об'єднаних 
Націй. Одним із кmочових і обов'язко
вих для застосування в Україні є 

Міжнародний пакт про економічні, 

соціальні і культурні права 1966 р. 

[10]. Держави, які беруть участь у ньо
:\JУ. визнають право кожно] людини на 

соціальне забезпечення, включаючи 
соціальне страхування (ст. 9), право 
кожного на достатній життєвий рівень 

.тя нього і його сім'ї, що включає до

статнє харчування, одяг і житло, і на 

неухильне поліпшення умов життя 
(ст. 11 ). Сім'ї, яка є природн.и..ч і ос

новним осередко:-.1 суспільства, повин
ні надаватися по можливості якнай

ширша охорона і допомога, особливо 
ири її утворенні й nоки на її відпо

відальності лежить турбота про неса
~юстійlшх дітей та їх виховання 
(ст. 10). 

Україною ло цього часу Ііе ра тифі

ковано один із програмних документів 

Міжнародиої організації праці у сфері 

соціального забезпечення - Кон
венцію N2 102 1952 р. (11, 554- 579], 
яка визначає відповідні мінімальні 

стандарти. Будучи членом Ради Євро

пи з 9 листопада 1995 р., наша держава 
досі не ратифікувала у повному обсязі 
основні акти, що визначають євро

пейські стандарти у сфері соціального 

забезпечення, зокре:-.1а : Європейську 
соціальну хартію 1961 р. , Євролейсь
кий кодекс СОІlіального забезпеч.ення 
1964 р. Лише у 2006 р. ратифіковано 
Європейську соціальну хартію (пере
глянуту) 1996 р. [12], причому із 
суттєвими винятками [13]. 

Міжнародна практика свідчить, що 

умови і норми пенсійного забезпечен
ня визначаються з урахуванням тру

дового вкладу застрахованого, що має 

кількkний та якісний пара\-fетри. Пер

ший визначає, як довго лющша пра

цювала і, отже, підлягає зазначеному 

виду страхування. Другий - як оціню

валась її праця, тобто яким був харак
терний .:rля працівиика рівень трудо

вого доходу. Кількісний показник 

втілюється у вигляд-і страхового (тру

дового) стажу, а якісний - у роз~1ірі 

типового для застрахованої особи за
робітку. При перевищенні встановле
ного стажавого стандарту розмір 

пенсії підлягає збільшенню, а у разі 
його недосягнення - зменшенню. 

У всіх випадках пенсії обраховуються 
із використанням середнього заро

бітку. У більшості країн визначені 
(прюю чи опосередковано) мінімаль
ні та максимальні розміри страхових 

пенсій. Вони забезпечують гаранту
вання :-.1іиімального рівня страхової 
пенсії (він значно перевищує рівень 

соці альної доПОJ\юги) і запобігають не
обtрунтоваmш над:-.tірностям у nен 
сійному забезпеченні , бо фінансові ре-
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сурси держави і страхового фонду не 
без~1ежні. 

Стажовий стандарт для отримання 
повної пенсії no старості в багатьох 
країнах становить ЗО років як для чо

ловіків, так і для жінок. Це можна по
ясннти тим, що право на страхову 

пенсію ~придбавається>> на однакових 
умовах з дотриманням загальновизна

ного принципу гендерної рівності. Що 

стосується середнього заробітку, то він 
підраховується, як правило, за порів
няно тривалий період, іноді навіть за 

весь період трудової діяльності. 

Бідмінність цих складників визначає 

диференціацію в рівні пенсійного за

безпечення. У всіх випадках він визна
чається з урахуванням необхідності 
підтримки сформованого протягом ак

тивної трудової діяльності соціально

го статусу і, відповідно, матеріального 

доходу, що забезпечує гідне життя за
страхованого та його сім'ї. За міжна

родними мірка:-.ш цей показник має 

бути не нижче 40- 50 % типового за
робітку, яким, як правило, визнається 
заробіток кваліфікованого робітника 
чо:ювічої статі. 

Б11кладені nідходи до визиачення 

рівня пенсій застрахованих доцільно 

внкористовуватн і в Україні . Бони за
стосовува_lнся раніше і повністю від

пові.1ають об'єктивишІ потребам 
nорівняння рівня пенсійного забезпе

чення з тру.1овю1 вк..1а .. :ю~t особн . 

Стажовий стаюарт. необхідний 
~lЯ отрІоJан:ня nовної nенсії за віко~!, 

.10u.і.1Ьно ветановнтв на рівні ЗО років 

як ~lЯ чо.1овТh.ів. так і ~tя л-і.нок (така 

реко~1еюаuія Кон:венuіl ~ІОП -~ 102). 
А1е його пі.Івашення ~1а_1о б суптюво

.1жуваn1ся вк..1ючеН1UUІ .10 стал.:у n1x 
nеріо.1ів . ко.1н особа з.1обуває вищу 
освіту. Із 2004 р. ue nраво бу.1о істотно 
об~tежене. 

Страхову пенсію за вікФІ. як й інші 
пенсії. с.1 і.1 внзначатн ,. ві..1сотк.а.х .10 

nопереднього трудового доходу (заро

бітку). Конвенція про мінімальні нор

ми соціального забезпечення (1952 р. ) 
nередбачає, що розмір пенсії по ста

рості не повинен бути менше 40% за
робітку. У Європейському кодексі 
соціального забезnечення ці норми 
вищі . У Кодексі та Європейській 

соuіальній хартії nередбачаються зо
бов'язання договірних держав забез
печити кожному гідний рівень життя, 
необхідний для підтримки здоров'я і 

добробуту. У вітчизняному ленсійно
му законі аналогічної норми немає. Чи 
означає це, що встановлення і підтри
мання такого рівня життя не є зо

бов'язанням для нашої держави? Вва
жаємо, що у цьому випадку діють нор
ми Пакту про економічні, соціальні і 

культурні права, ратифікованого ще 

СРСР Гідний рівень життя - це рі

веtrь життя хоча б не нижче мінімаль
ного стандарту, визначеного Конвен
цією N!! 102, тобто 40 % колишнього 
заробітку. 

Слід зазначити, що формула, за
пропонована у ст. 25 Закону України 
~про загальнообов'язкове державне 
пенсійне страхування>>, за наявності 
ЗО років страхо.вого стажу, дає стажо

вий коефіцієнт у розмірі 0,405, тобто 
на рівні міжнародних стандартів. Але 

nорядок обчислення заробітку для об
числення пенсії, передбачений зазна
ченим_ Законом, нівелює якісний по-

·v /' 
казн-ик пенсІиноrо заоезnечення. 

Наса~tкінець зазначимо ще одну 

npoб.1e~ty, nритаманну соціальному 
законодавству - низьку законодавчу 

техніку. Це заrа_ІJьна проблема й істот
них з~tін на краще nоки не відбу
вається. 

Нинішній етап пенсійної реформи 
не прн.ніс з~titr до солідарної системи 

nенсійного страхування в частині ви
значення роз~tірів пенсій. Конструкції 

статей є такюш гро~Ііздкими, що 
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РЕФОРМУВАННЯ СОЛІдАРНОЇСИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРА ,-

доцільність їх подальшого викорис

тання викликає сумніви. Великий об
сяг структурних елементів створює 

труднощі у лравозастосуванні, абзаци 
і пункти обчислюються десятками 
(див., :н априклад, статті 40, 42 Закону 
України <<Про загальнообов'язкове 
державне пенсійне страхування~ [14]. 
Використання у формулах розрахунку 

nенсій багатьох невідомих вимагає 
звернення до інших статей, пунктів 

цього закону та інших нормативних 
актів і багаторазово підвищує ймовір
ність помилок. Через відсутність не

обхідної ясності й визначеності у ви
VІаденні правових норм громадяни не 

хають змоги зрозуміти те, як обчис-
1Іюється зароблена пенсія. Складаєть
ся враження, що за нескінченним ус

кладненням ленсійних формул ~рихо

вується нездатність (чи небажання) 
..1ержави вирішувати проблему бід
вості пенсіонерів. Ситуація сигналізує 

про серйозні дефекти галузевого зако
нодавства. 

Законодавча техніка- об'ємна і ба
г.поrранна категорія, що входить у 

ІІІИршу категорію юридичної техніки, 
ta являє собою систему правил і при
іомів підготовки найбільш доскона
.:mх за формою й структурою норма
ПІВних актів, що забезпечують ма-кси
JІа.Льно повну і точну відnовідність 
форми нормативних приписів їх зміс
ту, доступність, простоту і оглядовість 
вормативного матеріалу, вичерпне 

охоплення питань, що регулюються 

(15, 11]. Юридичною наукою виробле
во nрийоми законодавчої техніки, що 

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ 

стосуються розробки як окремого нор
мативного акта, так і сnря:-.юваннх на 
потреби цілої системи законодавства . 
У ленсійному законодавстві про

блеми наявні з усіх боків, зокре:.1а це 
стосується мови закону. Не потрібно 
доводити їі особливе значення в цій 
сфері, що зачіпає інтереси мільйонів 

громадян. Саме законодавча стилісти
ка, мова, якою викладені норми права 

соціального забезпечення, роблять за
кон зрозумілим і доступним для ши
роких верств населення, сприяють 

реалізації права. Протедоступність за

конодавчої мови не слід сприймати 
спрощеио. Законотворчість - ue на
ука, в якій ніщо не може замінити nра
вильність юридичної термінології . 

Справжня простота і доступність текс
ту нормативного акта досягається за 

умови наукового підходу, точного 

наслідування nравилам законодавчої 
техніки. 

Внесення змін до багатьох законо
давчих актів, передбачене nенсійною 
рефор:.юю, ще більш загострило про
блему доступності нормативного ма
теріалу для правозастосування. На 

часі постає проблема систематизації 
усього масиву пенсійного законодав

ства, зведення його до єдиного ко
дифікованого акта. Це дало б змогу 
суттєво спростити застосування пра

вових норм у цій сфері, nередбачити 
єдині стандарти пенсійного забезпе

чення громадян України, ліквідувати 
невиправдаиу диференціацію у ньому 

питанні. 
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