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Анотація

У виданні здійснена спроба виявити вплив останніх змін у систему пенсійного
за- конодавства України і надано науково-практичні коментарі до основних
нормативних актів, що мають дотичність до пенсійного забезпечення. При
цьому зауважимо, що цей збірник не є посібником щодо розрахунку чи то
перерахунку пенсій.  

При коментуванні окремих норм застосована загальнодоступна інформація
ПФУ з офіційного веб-сайту фонду.  

Видання розраховано на студентів, аспірантів і викладачів юридичних
спеціаль- ностей вищих навчальних закладів, депутатів представницьких
органів влади усіх рівнів, суддів та працівників суду, інших державних
службовців, а також усіх, хто цікавиться актуальними питаннями і
проблемами пенсійного законодавства.



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕНСІЙНЕ 
ЗАКОНОДАВСТВО 

УКРАЇНИ 
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР 

ДО ОСНОВНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ 
ПИТАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
За загальною редакцією 

доктора юридичних наук, професора, 
заслуженого юриста України, академіка НАПрН України, 

завідувача кафедри трудового права та права соціального забезпечення 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Іншина Миколи Івановича 
 

доктор юридичних наук, заслужений юрист 
України, перший заступник начальника Головного оперативного управління 

Державної фіскальної служби України 
Мацюка Володимира Ярославовича 

 
 
 
 

Київ 
ВД «Професіонал» 

2019 



УДК  349.3 (477) 
      П 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пенсійне законодавство України. Науково-практичний коментар до основних 
нормативних актів, що регулюють питання пенсійного забезпечення. / За заг. ред. 
Іншина М. І., Мацюка В. Я . – Київ : Видавничий дім «Професіонал», 2019. – 540 с. 
 
ISBN 978-966-370-380-0 

 

У виданні здійснена спроба виявити вплив останніх змін у систему пенсійного за-
конодавства України і надано науково-практичні коментарі до основних нормативних 
актів, що мають дотичність до пенсійного забезпечення. При цьому зауважимо, що цей 
збірник не є посібником щодо розрахунку чи то перерахунку пенсій. При коментуванні 
окремих норм застосована загальнодоступна інформація ПФУ з офіційного веб-сайту 
фонду. 

Видання розраховано на студентів, аспірантів і викладачів юридичних спеціаль-
ностей вищих навчальних закладів, депутатів представницьких органів влади усіх рів-
нів, суддів та працівників суду, інших державних службовців, а також усіх, хто ціка-
виться актуальними питаннями і проблемами пенсійного законодавства. 

 
УДК  349.3 (477) 

ISBN 978-966-370-380-0 
© Видавничий дім «Професіонал», 2019.  

П 25 



3 

Авторський колектив 

 

Андрєєв Андрій Васильович — кандидат юридичних наук, заступник прокурора 
міста Києва; 

Бабенко Едуард Вадимович — кандидат юридичних наук; 

Багрій Василь Андрійович — кандидат юридичних наук, провідний фахівець 
Центру проблем імплементації європейського соціального права Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка; 

Батіг Ростислав Вікторович — кандидат юридичних наук; 

Бесчастний Віктор Миколайович — доктор юридичних наук, професор, 
Заслужений юрист України, ректор Донецького юридичного інституту МВС 
України; 

Буглак Юрій Олександрович — кандидат юридичних наук, Голова підкомітету 
Верховної Ради України з питань запобігання та протидії політичної корупції, 
народний депутат України; 
Вареник Олександр Сергійович — кандидат юридичних наук; 

Волинець Владислав Володимирович — доктор юридичних наук, доцент, 
професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка; 

Галунько Валентин Васильович — доктор юридичних наук, професор, директор 
Науково-дослідного Інституту Публічного права; 

Ганечко Олена Миколаївна — кандидат юридичних наук, суддя Шостого 
апеляційного адміністративного суду; 

Гаруст Юрій Віталійович — доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 
адміністративного права та фінансової-економічної безпеки Сумського державного 
університету; 

Дашутін Ігор Володимирович — доктор юридичних наук, суддя Верховного суду; 

Денисенко Анатолій Петрович — кандидат юридичних наук, народний депутат 
України; 

Джура Христина Юріївна — аспірант кафедри трудового права та права 
соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка; 

Дідиченко Марина Анатоліївна — кандидат юридичних наук, суддя Північного 
апеляційного господарського суду; 

Дніпров Олексій Сергійович — доктор юридичних наук, керівник апарату 
Адміністрації Президента України; 

Дрозд Валентина Георгіївна — доктор юридичних наук, доцент, старший науковий 
співробітник, провідний науковий співробітник Науково-дослідного відділу науково-
дослідної лабораторії проблем правового та організаційного забезпечення діяльності 
Міністерства Державного науково-дослідного інституту МВС України; 



4 

Дрозд Олексій Юрійович — доктор юридичних наук, доцент, провідний науковий 
співробітник відділу організації науково-дослідної роботи Національної академії 
внутрішніх справ України; 

Дрозд Ольона Вікторівна — кандидат юридичних наук, адвокат; 

Епель Оксана Володимирівна — кандидат юридичних наук, суддя Шостого 
апеляційного адміністративного суду; 

Журавель Валентина Іванівна — доктор юридичних наук, суддя Верховного Суду; 

Журавель Валерій Олександрович — кандидат юридичних наук, суддя Київського 
окружного адміністративного суду; 

Журавльов Дмитро Володимирович — доктор юридичних наук, професор, 
Перший заступник директора Інституту права та післядипломної освіти Міністерства  
юстиції України, Заслужений юрист України; 

Журавльова Зоря Владленівна — кандидат юридичних наук приватний нотаріус 
Київського міського нотаріального округу; 

Іншин Микола Іванович — доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист 
України, академік НАПрН України, завідувач кафедри трудового права та права 
соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка; 

Карпушова Олена Віталіївна — доктор юридичних наук, суддя Шостого 
апеляційного адміністративного суду; 

Клемпарський Микола Миколайович — доктор юридичних наук, доцент, 
професор кафедри загально-правових дисциплін Донецького юридичного інституту 
МВС України; 

Коротких Андрій Юрійович — кандидат юридичних наук, суддя Шостого 
апеляційного адміністративного суду; 

Крилов Денис Валерійович —  доктор економічних наук, заслужений економіст 
України, директор Пологівського олійно-екстракційного заводу; 

Кузьменко Володимир Володимирович — доктор юридичних наук, суддя Шостого 
апеляційного адміністративного суду; 

Куліш Анатолій Миколайович — доктор юридичних наук, професор, Заслужений 
юрист України  Директор ННІ Права Сумського державного університету; 

Маньковський Леонід Костянтинович — кандидат юридичних наук, начальник 
головного територіального управління юстиції Дніпропетровської області; 

Марцеляк Олег Володимирович — доктор юридичних наук, професор, завідувач 
кафедри Конституційного права юридичного факультету Київського національного 
університету імені Т.Г.Шевченка, Заслужений юрист України; 

Мацюк Володимир Ярославович — доктор юридичних наук, Заслужений юрист 
України, перший заступник начальника Головного оперативного управління  
Державної фіскальної  служби  України; 

Могілевський Леонід Володимирович — доктор юридичних наук, професор, 
учений секретар секретаріату Вченої ради Харківського національного університету 
внутрішніх справ; 



5 

Монаєнко Антон Олексійович — доктор юридичних наук, професор, Заслужений 
юрист України, Головний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної 
Ради України; 

Москаленко Олена Вячеславівна — доктор юридичних наук, професор, завідувач 
кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права 
Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди; 

Оніщенко Наталія Миколаївна — доктор юридичних наук, професор, Заслужений 
юрист України,  академік Національної академії правових наук України, завідувач 
відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В. М. Корецького; 

Павліченко Володимир Миколайович — доктор юридичних наук, старший 
оперуповноважений управління СБ України в Харківській області; 

Пікуль Володимир Павлович — суддя Апеляційного суду Полтавської області; 

Сіроха Дмитро Ігорович — кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
трудового права та права соціального забезпечення Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка; 
Фоменко Андрій Євгенійович — кандидат юридичних наук, ректор 
Дніпропетровського державного університету МВС України; 

Черкунов Олександр Віталійович — кандидат юридичних наук, заступник 
начальника відділу оперативного реагування №2 управління протидії митним 
правопорушенням та міжнародної взаємодії Міжрегіональної митниці Державної 
фіскальної служби України; 

Чернега Роман Тарасович — кандидат юридичних наук; 

Чижмарь Катерина Іванівна — доктор юридичних наук, доцент, Заслужений 
юрист України, Директор Інституту права та післядипломної освіти Міністерства 
юстиції України; 

Чижмарь Юрій Васильович — доктор юридичних наук, доцент, народний депутат 
України; 

Шкляр Сергій Володимирович — доктор юридичних наук, засновник АО 
«Арцінгер», адвокат, Заслужений юрист України; 

Юнін Олександр Сергійович — доктор юридичних наук, доцент, директор 
Навчально-наукового інституту заочного навчання та підвищення кваліфікації 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ; 

Ярошенко Олег Миколайович — доктор юридичних наук, професор, завідувач 
кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого, член-кореспондент Національної Академії Правових наук. 

ЗА ЗАГАЛЬНОЮ РЕДАКЦІЄЮ 

Іншин Микола Іванович — доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист 
України, академік НАПрН України, завідувач кафедри трудового права та права 
соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

Мацюк Володимир Ярославович — доктор юридичних наук, Заслужений юрист 
України, перший заступник начальника Головного оперативного управління  
Державної  фіскальної  служби України. 



6 

ВСТУПНЕ СЛОВО 
 
 
 

Те, що голосно і гонорово отримало назву «Пенсійна реформа», 
започатковано прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 року 
№ 2148-VIII. А вже у наступному році до цього закону внесені зміни згідно з 
Законом України «Про дипломатичну службу» від 06.07.2018 року № 2449- VIII. 

Хоча назва цього закону виглядає таким собі популістичним чином, слід 
визнати, що в законі йдеться також і про підвищення пенсій. Але головний зміст 
нормативного акту не тільки (і не стільки) у будь-яких підвищеннях для 
пенсіонерів. Тут мова йде швидше про спробу провести таку собі 
диверсифікацію пенсійних виплат. В Україні та й по всьому світу виплата пенсій 
цілком залежить від бюджетних можливостей держави (при солідарній формі 
пенсійного забезпечення) і у другу чергу додатково від зусиль самої особи (при 
солідарно-накопичувальної формі пенсійного забезпечення). Власне за 
приписами цього Закону внесені відповідні зміни до 29 нормативних актів. Цей 
комплекс змін у законодавство і отримав назву пенсійної реформи. 

Оскільки донині в Україні існує солідарна форма пенсійного забезпечення (це 
коли пенсії сплачуються за рахунок офіційно працюючих громадян), то саме ці 
кошти є джерелом сплати пенсій. Таким чином на цьому етапі розвитку 
пенсійного забезпечення в Україні будь-які позитивні зрушення (ось ці самі 
підвищення) будуть відчувати ті громадяни, які мають офіційний страховий стаж 
для нарахування пенсії та отримували «білу» заробітну платню.  

Що стосується другого рівня пенсійного забезпечення (у вигляді 
накопичувальних заходів) і формування відповідних пенсійних фондів, то це 
справа на перспективу (хоча й безальтернативну). Хоча саме з 2019 року ця 
ланка і має дебютно запрацювати. Очікуємо, що практика внесе корективи у 
норми, які сформовані були у 2010-2011 роках і не зазнали змін до цього часу. 
Тут необхідно усвідомлювати та розуміти, що будь-яка система, навіть якщо її 
ухвалити, результативно працюватиме лише за умови стабільного існування 
фінансової системи України в довготривалій перспективі. Жодна реформа не 
може існувати самостійно, у відриві від державних інституцій, розгалужених 
фінансових і страхових систем.  

Але в принципі будь-яка система накопичення, в першу чергу, позитивно 
вплине на макроекономічну ситуацію у країні, від чого залежить й економічна 
стабільність та, відповідно, нижчий рівень кризових впливів і коливань. Слід 
чітко уявляти, що лише за умови, коли економіка країни буде постійно 
підтримуватися податками офіційно працевлаштованих громадян, бюджет країни 
зможе надійно оберігати пенсійні фонди України та ваші пенсійні збереження.  

А наразі, станом на початок пенсійної реформи, з 26 мільйонів працездатних 
громадян в Україні працевлаштованими (тобто офіційно працюючими) 
рахуються за офіційними даними Мінсоцполітики лише 16 мільйонів осіб. А на 
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кожних десять офіційно працюючих громадян припадає один офіційно визнаний 
безробітний. Якщо врахувати, що пенсіонерів в Україні нараховується 11,5 
мільйонів осіб, то при солідарній системі пенсійного забезпечення (і інших видів 
соціального забезпечення, з безробіття тощо) це саме забезпечення зайде у 
глухий кут, бо пенсії та інші соціальні виплати сплачують переважно з внесків 
оцих працюючих і внесків їх роботодавців. І ніяке субсидування із бюджету не 
може вирівняти і врятувати настільки незаповнену систему.  

І на все це накладається загальноєвропейська проблема демографічного 
плану — практично не спостерігається природний приріст працездатного 
населення — відповідно, наявні негативні тенденції співвідношення працюючих 
і пенсіонерів. А це впряму впливає на непопулярні заходи щодо підвищення 
пенсійного віку. 

В цьому збірнику здійснена спроба виявити вплив останніх змін у систему 
пенсійного законодавства України і надати науково-практичні коментарі до 
основних нормативних актів, що мають дотичність до пенсійного забезпечення. 
При цьому зауважимо, що цей збірник не є посібником щодо розрахунку чи то 
перерахунку пенсій. При коментуванні окремих норм застосована 
загальнодоступна інформація ПФУ з офіційного веб-сайту фонду. 

Видання розраховано на широке коло зацікавлених читачів. 
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