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Реформування та оптимізації, що здійснюються в Україні у сфері державного 
будівництва протягом останніх років, настільки глибокі й масштабні, що навіть при 
їх непослідовності та суперечливості неважко зробити висновок – триває процес 
радикального оновлення української державності. Змінюються роль і місце держави 
у житті суспільства, взаємовідносини держави й особи, цінності та пріоритети, що 
визнаються й захищаються державою, та ін. 

Відповідно до Конституції України: рівність прав жінки і чоловіка забезпечу-
ється встановленням пенсійних пільг (ч. 3 ст. 24); пенсії, інші види соціальних ви-
плат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень 
життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом (ч. 3 ст. 46); 
виключно законами України визначаються основи соціального захисту, форми і ви-
ди пенсійного забезпечення (п. 6 ч. 1 ст. 92) [1]. Отже, на конституційному рівні за-
фіксована приналежність до ідей і цінностей соціальної держави в умовах сучасної 
модернізації країни. Не випадково одним із ключових завдань політики національ-
ної безпеки у внутрішній сфері визначено подолання диспропорцій у соціально-
гуманітарній сфері шляхом подальшого реформування пенсійної системи, підви-
щення ефективності соціальних гарантій для найбільш уразливих верств населення [2]. 

Враховуючи викладене вище, обумовлюється безперечна наукова актуальність і 
практична значущість розроблення шляхів подальшої розбудови системи пенсійно-
го забезпечення, зокрема оптимізації діяльності Пенсійного фонду України. 

Окремі аспекти діяльності Пенсійного фонду України були предметом дослі-
джень таких науковців, як О.Г.Белінська, С.Б.Березіна, С.В.Богославець, 
Ю.А.Бондар, О.М.Макаренко, А.О.Надточій, М.Б.Ріппа, Л.Г.Стожок, 
Г.В. Татаренко, В.О. Ткач, Н.М. Тополенко, Л.П. Якимова тощо. Втім, незважаючи 
на підвищений інтерес з боку різних наукових шкіл і спеціальностей, діяльність Пе-
нсійного фонду України не обиралася предметом окремої наукової розвідки або ви-
вчалася в рамках ширшої проблематики. 

Метою статті є аналіз основних етапів становлення та розвитку Пенсійного фо-
нду України в системі центральних органів виконавчої влади, а також вироблення 
пропозицій і рекомендацій щодо оптимізації його діяльності. 
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Первинно Українське республіканське відділення Пенсійного фонду СРСР було 
утворено відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР і Ради Федерації незалеж-
них профспілок України від 21.12.1990 № 380 з метою реалізації пенсійної реформи [3]. 

Наступним кроком у розбудові національної пенсійної реформи стала постанова 
Кабінету Міністрів України від 28.01.1992 № 39, згідно з якою Пенсійний фонд 
України визначений як самостійна фінансово-банківська система, що здійснює 
управління фінансами пенсійного забезпечення на всій території України. При цьо-
му грошові кошти Фонду не входили до складу республіканського бюджету, інших 
бюджетів і фондів і вилученню не підлягали [4]. Відтак, головними завданнями Пе-
нсійного фонду України були: забезпечення фінансування витрат на виплату пенсій 
відповідно до Законів України «Про пенсійне забезпечення», «Про статус і соціаль-
ний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», пен-
сій військовослужбовцям і працівникам органів внутрішніх справ, допомоги на ді-
тей, а також інших витрат, покладених чинним законодавством на Пенсійний фонд 
України; збір і акумуляція внесків, призначених для пенсійного забезпечення і ви-
плати допомоги; здійснення розширеного відтворення коштів Пенсійного фонду 
України на основі принципів самофінансування; участь у фінансуванні державних, 
регіональних і обласних програм соціальної підтримки пенсіонерів, інвалідів, інших 
категорій населення та страхуванні здоров’я пенсіонерів через страхові компанії; 
організація міжнародного співробітництва у сфері пенсійного забезпечення, зокрема 
щодо виплати пенсій громадянам, які виїхали за межі України. 

З березня 2001 р. Пенсійний фонд України становиться центральним органом 
виконавчої влади, що здійснював керівництво та управління солідарною системою 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, провадив збір, акуму-
ляцію та облік страхових внесків, призначав пенсії та готував документи для їх ви-
плати, забезпечував своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій, 
допомоги на поховання, інших соціальних виплат, які згідно із законодавством здій-
снювалися за рахунок коштів Пенсійного фонду України, здійснював контроль за 
цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України. Діяльність Пенсійного 
фонду України спрямовувалася та координувалася Кабінетом Міністрів України 
через Міністра праці та соціальної політики України [5]. 

Разом з цим, основних завдань Пенсійного фонду України було лише три: по-
перше, участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері пенсійного за-
безпечення та соціального страхування; по-друге, забезпечення збирання та акуму-
лювання коштів, призначених для пенсійного забезпечення, повного і своєчасного 
фінансування витрат на виплату пенсій, допомоги на поховання та інших соціаль-
них виплат, що здійснюються з коштів Пенсійного фонду України; по-третє, ефек-
тивне використання коштів Пенсійного фонду України, здійснення в межах своєї 
компетенції контрольних функцій, удосконалення методів фінансового планування, 
звітності та системи контролю за витрачанням коштів Пенсійного фонду України. 
Водночас підкреслимо, що Пенсійний фонд України узагальнював практику засто-
сування законодавства з питань, які належали до його компетенції, розробляв про-
позиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому порядку вносив їх на 
розгляд Міністрові праці та соціальної політики України, а також у межах компете-
нції організовував виконання актів законодавства та здійснював систематичний ко-
нтроль за їх реалізацією [5]. 
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З жовтня 2007 р., відповідно до постанови Кабміну України від 24.10.2007 
№ 1261, основними завданнями Пенсійного фонду України стають: участь у форму-
ванні і реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення та соціально-
го страхування; керівництво та управління солідарною системою загальноо-
бов’язкового державного пенсійного страхування; забезпечення збирання та акуму-
лювання внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, ведення їх 
обліку; призначення (перерахунок) пенсій, щомісячного довічного грошового утри-
мання суддям у відставці та підготовка документів для їх виплати; забезпечення 
своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на похо-
вання, інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів 
Пенсійного фонду України та інших джерел, визначених законодавством; ефективне 
та цільове використання коштів, удосконалення методів фінансового планування, 
звітності та системи контролю за витрачанням коштів [6]. 

Сучасний Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади, 
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через 
Міністра соціальної політики України. Він входить до системи органів виконавчої 
влади і забезпечує реалізацію державної політики з питань пенсійного забезпечення 
та збору, ведення обліку надходжень від сплати єдиного внеску на загальноо-
бов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиного внеску). 

Нині основними завданнями Пенсійного фонду України є: реалізація державної 
політики з питань пенсійного забезпечення та збору, ведення обліку надходжень від 
сплати єдиного внеску; внесення пропозицій Міністру соціальної політики України 
щодо формування державної політики з питань пенсійного забезпечення та збору, 
ведення обліку надходжень від сплати єдиного внеску; керівництво та управління 
солідарною системою загальнообов’язкового державного пенсійного страхування; 
призначення (перерахунок) пенсій, щомісячного довічного грошового утримання 
суддям у відставці та підготовка документів для їх виплати; забезпечення своєчас-
ного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання, 
інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсій-
ного фонду України та інших джерел, визначених законодавством; ефективне та 
цільове використання коштів, удосконалення методів фінансового планування, звіт-
ності та системи контролю за витрачанням коштів; забезпечення збору, ведення об-
ліку надходжень від сплати єдиного внеску, інших коштів відповідно до законодав-
ства та здійснення контролю за їх сплатою; виконання інших завдань, визначених 
законами України та покладених на Пенсійний фонд України Президентом [7]. 

Враховуючи виняткову важливість і особливу значущість завдань, що покладені 
на вказаний центральний орган виконавчої влади, Голова правління Пенсійного фо-
нду України та його заступники призначаються на посади за поданням Прем’єр-
міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра соціальної політики 
України, і звільняється з посад Президентом України. Також для виконання покла-
дених на Пенсійний фонд України завдань він має право:  

1) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, 
вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) для розг-
ляду питань, що належать до компетенції Пенсійного фонду України; 

2) одержувати в установленому законодавством порядку безоплатно від мініс-
терств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
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самоврядування необхідні для виконання покладених завдань інформацію, докуме-
нти і матеріали, зокрема від органів статистики – статистичні дані; 

3) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних орга-
нів, державними, в тому числі урядовими, системами зв’язку і комунікацій, мере-
жами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами; 

4) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компе-
тенції Пенсійного фонду України; 

5) проводити планові, а у випадках, передбачених законом, позапланові переві-
рки на підприємствах, в установах і організаціях, у фізичних осіб – підприємців бу-
хгалтерських книг, звітів, кошторисів та інших документів, пов’язаних із нараху-
ванням, обчисленням та сплатою єдиного внеску, страхових внесків, призначенням 
пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, та отриму-
вати необхідні пояснення, довідки і відомості (зокрема, письмові) з питань, що ви-
никають під час таких перевірок; 

6) вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств, установ, орга-
нізацій, а також від фізичних осіб – підприємців усунення виявлених порушень за-
конодавства про збір і ведення обліку єдиного внеску, про порядок нарахування, 
обчислення та сплати страхових внесків, здійснення фінансових операцій з коштами 
Пенсійного фонду України та порядок їх використання; 

7) вилучати в установленому законодавством порядку у підприємств, установ і 
організацій, фізичних осіб – підприємців копії документів, що підтверджують зани-
ження розміру заробітної плати (доходу) та інших виплат, на які нараховується єди-
ний внесок, страхові внески, або порушення порядку використання коштів Пенсій-
ного фонду України; 

8) проводити перевірку цільового використання коштів Пенсійного фонду; 
9) звертатися до господарських судів із заявами щодо порушення справ про ба-

нкрутство платників єдиного внеску у випадках та порядку, передбачених законами; 
10) порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до 

відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про збір та ведення обліку 
єдиного внеску, про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування; 

11) звертатися в установленому законом порядку до відповідних правоохорон-
них органів у разі виявлення фактів порушення порядку нарахування, обчислення і 
сплати єдиного внеску, страхових внесків; 

12) одержувати кредити в установах банків у порядку, визначеному законодав-
ством [7]. Разом з цим, Пенсійний фонд України з метою організації своєї діяльності 
координує та контролює роботу головних управлінь Пенсійного фонду України в 
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі [8], управлінь у 
районах, містах, районах у містах, а також управлінь у містах та районах [9]. 

Щодо розширення і специфікації напрямків взаємодії Пенсійного фонду Украї-
ни з іншими уповноваженими суб’єктами, то вони наочно представлені у табл. 1. 
Водночас з 2011 р. Голова правління Пенсійного фонду України забезпечує взаємо-
дію Фонду із структурним підрозділом Міністерства соціальної політики України, 
визначеним Міністром відповідальним за взаємодію з Пенсійним фондом Украї-
ни [9]. Також для реалізації свого адміністративно-правового статусу у повному об-
сязі Пенсійним фондом України окремими нормативно-правовими актами деталізо-
ваний порядок взаємодії з іншими центральними органами виконавчої влади [10–
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13]. Отже, виконуючи у взаємодії свої функції, Пенсійний фонд України та інші ор-
гани, які беруть участь у цій взаємодії, одержують додаткові можливості для ефек-
тивного використання властивих їм форм і методів діяльності в цій сфері, що дозво-
ляє уникнути дублювання їх функцій і вузьковідомчого підходу до такої діяльності. 

Таблиця – 1. Напрямки взаємодії Пенсійного фонду України 
Напрямки взаємодії 1992 2001 2007 2011

Ради народних депутатів та їх виконавчі комітети +    
міністерства і відомства України +    
громадські організації, діяльність яких пов’язана із 

захистом інтересів пенсіонерів, інвалідів і дітей 
+    

Міністр праці та соціальної політики України  + +  
центральні та місцеві органи виконавчої влади  + + + 
органи місцевого самоврядування  + + + 
об’єднання громадян  + +  
підприємства, установи та організації  + + + 
відповідні органи іноземних держав  + + + 
допоміжні органи і служби, утворені Президентом 

України 
   + 

міжнародні організації    + 
всеукраїнські об’єднання профспілок, всеукраїнські 

об’єднання роботодавців 
   + 

Безперечно, що як і будь-який центральний орган виконавчої влади, Пенсійний 
фонд України має право використовувати застосовувати заходи державно-правового 
переконання і примусу. Так, Порядком проведення Пенсійним фондом України та 
його територіальними органами планових та позапланових перевірок платників 
єдиного внеску визначений механізм проведення Пенсійним фондом України та йо-
го територіальними органами планових та позапланових перевірок на підприємст-
вах, в установах та організаціях, фізичних осіб – підприємців, які відповідно до За-
кону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування» є платниками єдиного внеску, щодо правильності нараху-
вання, обчислення та сплати єдиного внеску, контроль за сплатою якого покладено 
на Пенсійний фонд України, а також достовірності відомостей, поданих до Держав-
ного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування [14]. 

Планові та позапланові перевірки проводяться органами Пенсійного фонду 
України за місцезнаходженням платника єдиного внеску, або у приміщенні відпові-
дного органу Пенсійного фонду України у випадках, передбачених законом. Такі 
перевірки проводяться на підставі бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та інших 
документів. 

Для платників єдиного внеску – суб’єктів господарювання встановлюється три 
ступені ризику – високий, середній та незначний, зокрема: 

1) до платників єдиного внеску з високим ступенем ризику належать суб’єкти 
господарювання, що: використовують працю найманих осіб без нарахування єдино-
го внеску; не подають органам Пенсійного фонду України передбачені законодавст-
вом звіти і відомості; систематично порушують установлені строки сплати єдиного 
внеску; не нараховують та не сплачують єдиний внесок (за інформацією підрозділів 
податкової міліції, інших органів державної влади або третіх осіб); 

2) до платників єдиного внеску із середнім ступенем ризику належать суб’єкти 
господарювання, що: здійснюють нарахування єдиного внеску у розмірі, меншому 
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мінімального страхового внеску в розрахунку на одного працівника; порушують 
установлені строки подання органам Пенсійного фонду України передбачених зако-
нодавством звітів і відомостей; порушують установлені строки сплати єдиного вне-
ску; допускають помилки, неузгодженість у звітах і відомостях, які подаються орга-
нам Пенсійного фонду України; 

3) до платників єдиного внеску з незначним ступенем ризику належать суб’єкти 
господарювання, що не мають ознак, передбачених підпунктами 1 і 2 цього пункту. 

Планові перевірки платників єдиного внеску з високим ступенем ризику прово-
дяться не частіше ніж один раз на рік, із середнім – не частіше ніж один раз на два 
роки, з незначним – не частіше ніж один раз на п’ять років. Перелік питань для здій-
снення планових перевірок органами Пенсійного фонду України та форма Акта, що 
складається за їх результатами, затверджені постановою правління Пенсійного фон-
ду України від 31.03.2011 № 9-1 [15]. 

Позаплановою перевіркою є перевірка платника єдиного внеску, яка не перед-
бачена у квартальному плані роботи органу Пенсійного фонду України. Вони про-
водяться органами Пенсійного фонду України без попереднього повідомлення пла-
тника єдиного внеску за наявності однієї з таких обставин: подання платником єди-
ного внеску письмової заяви про проведення перевірки за його бажанням відповід-
ному органові Пенсійного фонду України; виявлення та підтвердження недостовір-
ності інформації, зазначеної у поданих платником єдиного внеску документах 
обов’язкової звітності; звернення фізичних та юридичних осіб про порушення плат-
ником єдиного внеску вимог законодавства з питань, що належать до компетенції 
органів Пенсійного фонду України. У такому разі проводиться позапланова переві-
рка тільки за наявності згоди Пенсійного фонду України; неподання в установлений 
строк платником єдиного внеску звітності без поважних причин, а також письмових 
пояснень про причини, які перешкоджали поданню такої звітності [14]. Отже, Пен-
сійний фонд України наділений певними важелями впливу на порушників пенсійно-
го законодавства в цілому та фінансової дисципліни зокрема. 

Таким чином, в умовах нестабільності сучасного життя суспільства, що переду-
сім характеризується системним кризовим станом політичної системи, послаблен-
ням системи забезпечення внутрішньої безпеки, протистоянням центру і регіонів, 
виникненням інших негативних соціальних процесів, питання забезпечення соціа-
льної захищеності найбільш уразливих верств населення висуваються до числа 
пріоритетних об’єктів підвищеної уваги органів державної влади. Саме тому вважа-
ємо, що подальша оптимізація системи центральних і місцевих органів виконавчої 
влади, в тому числі Пенсійного фонду України та його територіальних органів, по-
винна базуватися на ґрунтовних наукових висновках і положеннях, проводитися 
гласно, з урахуванням прав і законних інтересів усіх суб’єктів пенсійної системи. 

Пенсійний фонд України властиві всі ознаки, які теорія адміністративного пра-
ва виокремлює для центральних органів виконавчої влади, а саме: організаційно-
відокремлена частина державного апарату, що здійснює від імені та за дорученням 
держави функції управління, має певну компетенцію, структуру, територіальний 
масштаб діяльності, створюється в порядку, встановленому законом або іншим но-
рмативно-правовим актом. Адміністративно-правовий статус Пенсійного фонду 
України визначає його положення в системі органів виконавчої влади та створює 
умови для забезпечення спроможності Фонду своїми односторонніми діями (акта-



Становлення та розвиток пенсійного фонду України… 

 478

ми) породжувати, змінювати або припиняти адміністративно-правові правовідноси-
ни у сфері реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення та збору, 
ведення обліку надходжень від сплати єдиного внеску. 
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В статье рассмотрены основные элементы административно-правового статуса Пенсионного 
фонда Украины, а также этапы становления и развития последнего в системе центральных органов 
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исполнительной власти. Основное внимание уделено выяснению механизма взаимодействия Пенсион-
ного фонда Украины с другими уполномоченными субъектами, а также его административно-
юрисдикционным полномочиям. 
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