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РЕЦЕНЗІЇ

Перехід до ринкової економіки викликав кри-
зу державної пенсійної системи та визначив необ-
хідність здійснення реформ, що мають забезпечи-
ти якісно нові форми реалізації конституційного 
права громадян на пенсійне забезпечення. Оче-
видно, що подальше вдосконалення правового 
регулювання пенсійних відносин залишається 
одним із першочергових завдань та обумовлює 
інтерес дослідників до аналізу як теоретичних 
категорій науки права соціального забезпечення, 
так і проблем правозастосування у царині пенсій-
ного забезпечення. Враховуючи зазначене, про-
блематика ролі забезпечення у солідарному рівні 
зальнообов’язкового державного страхування у 
механізмі правового регулювання пенсійних від-
носин, якій присвячена монографія В.М. Андрі-
їва, О.Л. Кучми, Л.М. Сіньової є назрілою.

 Актуальність дослідження також визначаєть-
ся наявністю багатьох дискусійних питань, від-
сутністю єдиного доктринального бачення впливу 
цих категорій на формування нового пенсійного 
законодавства та становлення пенсійної системи.

Чинна законодавча база України у пенсійного 
та соціального забезпечення є застарілою, супе-
речливою, нестабільною, а тому ныедосконалою. 
В Україні також потрібно враховувати економіч-
ні, політичні та соціальні наслідки прийняття 
відповідних актів законодавства, які потребують 
негайних змін. У зв’язку з наведеним, тема моно-
графічної роботи видається своєчасною та прак-
тично необхідною.

Структура наукового дослідження є логічною 
та послідовною. Перший розділ монографії при-
свячений дослідженню історико-правові переду-
мови формування сучасної системи пенсійного за-
безпечення. Проведений аналіз дозволив вивчити 
еволюцію формування пенсійної системи, глибше 
розкрити сутність взаємин держави – підприєм-

ців – робітників на різних етапах формування 
пенсійного забезпечення. Оцінка історичного дос-
віду, виявлення окремих елементів, які на прак-
тиці показали свою життєздатність та привели до 
позитивних та корисних результатів, є важливи-
ми для удосконалення сучасної пенсійної системи 
України, та пенсійного законодавства.

Значну цінність для науки соціального права 
представляє підрозділ роботи, присвячений мето-
дології порівняльно-правових досліджень як ос-
нови гармонізації пенсійного забезпечення.

У другому розділі досліджено чинники, які 
впливають на розмір пенсійного забезпечення. 
Проведений аналіз дозволив вивчити страховий 
стаж та порядок його обчислення, дохід застра-
хованої особи, який враховується при обчислені 
пенсії та сплату страхових внесків з середньої за-
робітної плати.

У монографії розкриваються різні наукові  
погляди на поняття єдності та диференціації, ви-
вчення яких дозволило авторам запропонувати та 
обґрунтувати власне бачення ролі цих категорій 
та суттєво розвинути існуюче у праві соціального 
забезпечення вчення про забезпечення у солідар-
ному рівні зальнообов’язкового державного стра-
хування.

Третій розділ роботи присвячений пенсії за ві-
ком. Було зазначено ознаки, умови призначення 
та розмір пенсії за віком.

Окрему увагу в цьому розділі автори приділи-
ли зверненню за призначенням пенсії за віком та 
строки її призначення, розкриває їх значення для 
формування пенсійного забезпечення, визначає їх 
зв’язок.

Четвертий, п’ятий, шостий та сьомий розділи 
роботи є найбільш значущими та охоплюють ве-
ликий об’єм проблемних питань. Зокрема вченим 
розглядаються насущні питання солідарної систе-
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мі загальнообов’язкового державного пенсійного 
страхування. Автори аргументовано розкрили 
роль юридичних фактів (страхового стажу і пен-
сійного віку), які зумовлюють динаміку пенсій-
них правовідносин та пропонує свій механізм під-
вищення пенсійного віку.

У роботі сформульовано слушні пропозиції 
по внесенню змін і доповнень до трудового зако-
нодавства, запропоновано редакція відповідних 
норм та інших законодавчих актів.

Представлена на рецензування колективна 
монографія без сумніву має наукову цінність та 
вагоме практичне значення. Так, висновки і про-
позиції авторів можуть бути використані у пра-
вотворчості, перш за все при удосконаленні норм 
законів та підзаконних актів України. Отримані 

результати можуть використовуватися у навчаль-
ному процесі в юридичних й інших навчальних 
закладах при читанні лекцій з курсів «Право со-
ціального забезпечення», а також при написанні 
підручників, науково-практичних посібників і 
розробці методичних рекомендацій.

Обґрунтовані у монографії науково-практичні 
рекомендації та пропозиції сприятимуть удоско-
наленню норм чинного законодавства, що регулю-
ють пенсійні правовідносини.

Враховуючи наведене, монографія В. М. Андрі-
їва, О. Л. Кучми, Л. М. Сіньової «Пенсійне забез-
печення у солідарному рівні зальнообов’язкового 
державного страхування» виконана на високому 
науково-теоретичному рівні та містить нові нау-
ково-обґрунтовані результати.


