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В умовах транзитивної ринкової
економіки, поширеної політичної не-
стабільності та змін на рівні соціаль-
ного забезпечення має місце фраг-
ментарність та безсистемність норма-
тивно-правової бази як у цілому, так і,
зокрема, у сфері пенсійного забезпе-
чення. Як наслідок, правові норми,
що виступають гарантіями реалізації
прав і свобод громадян, найманих пра-
цівників, державних службовців, пен-
сіонерів та інших категорій осіб не ви-
конують у повному обсязі своїх функ-
цій, будучи лише формальним засобом
захисту, при цьому не враховуючи та
не узгоджуючи інтересів суб’єктів пра-
вовідносин. Подібна ситуація зумовлює
актуальність дослідження та реформу-
вання системи державних гарантій.

Теоретико-правові основи діяль-
ності держави у сфері гарантування
прав і свобод громадян знаходять
відображення в дослідженнях ба-
гатьох вітчизняних і закордонних 
науковців, таких як С. С. Алексєєв,
Л. П. Гарчева, К. Г. Волинка, М. І. Ін-
шин, С. Д. Колпаков, О. В. Кузьменко,

О. В. Міцкевич, О. Ю. Олійник,
І. М. Погрібний, О. Ф. Скакун,
А. М. Шульга, О.М. Ярмиш та ін.
Проте гарантії забезпечення права на
пенсію, зокрема державних службов-
ців, є малодослідженими.

Метою статті є вивчення сутності
та особливостей гарантій пенсійного
забезпечення державних службовців.
Досягнення поставленої мети потре-
бує вирішення таких завдань: узагаль-
нити теоретико-правові підходи до
визначення сутності гарантій та вио-
кремити їхні види; охарактеризувати
гарантії громадян у сфері пенсійного
забезпечення; проаналізувати систе-
му гарантій права на пенсію держав-
них службовців, визначити її значення
та особливості.

Розглядаючи питання пенсійного
забезпечення державних службовців,
слід зазначити, що законодавством
регламентується оплата праці дер-
жавних службовців, виплата пенсій та
інші соціальні гарантії, проте лише
останніми не обмежується коло гаран-
тій, що мають місце у сфері пенсійних
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правовідносин державних службов-
ців. Крім того, саме гарантії є сти-
мулом, рушійною силою та мотивацій-
ним засобом для підвищення якості 
та ефективності, модернізації та вдос-
коналення публічної служби в цілому,
оскільки, як влучно підкреслюють
Є. В. Охотський та Г. В. Ігнатов, «обо-
в’язки і права державного службовця
лише тоді мають соціальний сенс та
значущість, якщо вони забезпечені
правовими та економічними гаранті-
ями» [1, с. 476–477]. Цілком законо-
мірним є й той факт, що навіть закріп-
лене законом право громадянина не
має належної сили без відповідного
підґрунтя – реальних гарантій його
реалізації.

Так, досліджуючи цю проблема-
тику, ми зіткнулися з відсутністю єди-
ної думки як щодо сутності терміна
«гарантія», так і відносно класифікації
наявних в українському правовому
полі гарантій. Наприклад, згідно з
тлумачним словником під терміном
«гарантія» (з франц. garantie – забез-
печення, запорука) мається на увазі по-
рука, забезпечення чи умови, що за-
безпечують успіх чого-небудь [2, с. 29];
відповідно під дієсловом «гарантува-
ти» – взяти на себе відповідальність
або надати обіцянку [3, с. 49]. Крім
того, на думку О. В. Міцкевича, га-
рантії – це засоби, за допомоги яких
здійснюється забезпечення чого-не-
будь або кого-небудь [4, с. 280]. Остан-
нє визначення розширює та розвиває
П. М. Рабінович, наголошуючи, що
гарантіями є «засоби, за допомоги
яких втілюється, охороняється, а у
випадках порушення відновлюється
режим законності». Проте на нашу
думку, подібний підхід до розгляду
сутності гарантій характеризує остан-
ні лише у вузькому значенні. Слід
зазначити, що більш глибоким за змі-
стом є запропоноване С. С. Алексєє-
вим тлумачення гарантій, під якими
автор розуміє «умови та особливі
юридичні механізми, покликані забез-
печити фактичну реалізацію законо-

положень» [5, с. 135]. Цю думку розді-
ляли й інші вчені радянського періоду,
зокрема О. П. Таранов та І. О. Тим-
ченко [6, с. 43], І. М. Погрібний та 
А. М. Шульга, на переконання яких
гарантіями є система соціальних умов
і спеціальних засобів, за допомоги
яких здійснюється життя в суспільстві
[7, с. 128]. Водночас, на відміну від
попередників, М. В. Вітрук та О. І. Ле-
пешкін наголошують, що об’єктивні
й суб’єктивні фактори характеризую-
ться достатньою різноманітністю,
виражаючись в умовах, засобах, спо-
собах і методах забезпечення процесу
реалізації прав суб’єктів правовідно-
син [8, с. 29; 9, с. 261]. Проте на нашу
думку, категорія «засіб» містить у собі
поняття «способи», «методи», тому
недоречно вживати в одному переліку
всі ці терміни.

Виходячи з викладеного під гаран-
тіями пропонуємо розуміти систему
об’єктивних і суб’єктивних чинників,
які виражаються в соціально-еконо-
мічних, політичних, юридичних умо-
вах та засобах і забезпечують реальну
реалізацію, охорону та захист прав і
свобод громадян.

Окрім сутності, в дослідженні пи-
тання гарантій прав і свобод людини
та громадянина важливе значення
має й класифікація останніх, що дає
змогу більш глибоко проаналізувати
природу цього явища. К. П. Уржин-
ський виокремлює такі види гарантій:
соціально-економічні, політичні, ідео-
логічні, організаційні та правові [10,
с. 4]. К. Г. Волинка наголошує на
такіій класифікації: матеріальні, про-
цесуальні, інституційно-організаційні,
галузеві, міжнародно-правові гарантії
та юридична відповідальність [11,с.217].
На думку А. Г. Мозохіної, гарантії
прав і свобод варто переділяти на еко-
номічні, політичні, ідеологічні, юри-
дичні та соціальні [12, с. 89]. Інші вче-
ні, зокрема О. Ф. Брянський, пропо-
нують вирізняти соціальні, морально-
суспільні та організаційні гарантії 
[13, с. 23], тоді як О. В. Смирнов – еко-
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номічні, юридичні й соціальні [14,
с. 163]. Попри багатоманітність наве-
дених вище класифікацій, на нашу
думку, вони є фрагментарними та не-
повними, відображаючи лише деякі
аспекти (критерії) досліджуваної про-
блематики. Цю ваду виправлено в
запропонованій О. Ф. Скакун класи-
фікації гарантій, яку вважаємо конст-
руктивною та ґрунтовною. Зокрема,
автор розрізняє такі види гарантій:
1) за сферою дії: внутрішньодержавні
(національні) та міжнародні; 2) за спо-
собом викладення: прості, складні та
змішані; 3) за підставою правового
становища особи: загальні (соціаль-
но-економічні, політичні, ідеологічні,
юридичні (гарантії реалізації прав,
гарантії охорони прав, гарантії захи-
сту прав)), спеціальні та індивідуальні
[15]. Проте, на нашу думку, доцільно
також розрізняти: об’єктивні та суб’єк-
тивні [16, с. 15]; прямі й непрямі [17,
с. 215]; державні й соціальні гаран-
тії [8, с. 30].

Слід зазначити, що суттєвим кри-
терієм поділу гарантій є не тільки
суб’єкт, а й зміст гарантії, згідно з яким
останні переділяються на загальні 
та спеціальні. Так, загальні юридичні
гарантії передбачають застосування
таких організаційно-правових засобів
і способів, які забезпечують реаліза-
цію прав та обов’язків усіх учасників
правовідносин, тоді як спеціальні
регулюють питання функціонування
й розвитку державної служби. Вихо-
дячи зі сказаного вище пропонуємо
таку класифікацію гарантій: 1) за сфе-
рою дії: внутрішньодержавні (націо-
нальні) та міжнародні; 2) за харак-
тером впливу: прямі та непрямі;
3) за суб’єктом: державні та суспільні;
4) за змістом: загальні та спеціальні;
5) за способом викладення: прості,
складні та змішані; 6) залежно від
галузі суспільної діяльності: соціальні,
економічні, політичні, ідеологічні та
юридичні.

Зазначмо, що саме через останній
вид гарантій, зокрема юридичні, ство-

рюються необхідні умови, рівні пра-
вові можливості для реального здій-
снення прав і свобод людини. Проте,
на думку М. І. Іншина, важливе зна-
чення гарантій полягає не лише в
забезпеченні наданих законом юри-
дичних можливостей, а й у такому:
1) забезпеченні проголошеної пра-
вом можливості досягнення певного
соціального блага за рахунок на-
лежної поведінки; б) допомозі отри-
мати максимально можливий на
цьому етапі розвитку суспільства 
позитивний соціально-економічний
ефект; в) забезпеченні неухильного
виконання нормативно-правових актів,
дотримання законності тощо [18, с. 466].
Очевидним є й незаперечне значення
гарантій у сфері публічної служби.
Зокрема, О. Ю. Оболенський підкрес-
лює, що саме гарантії службової
діяльності працівників забезпечують
якісне виконання державними служ-
бовцями посадових обов’язків, реалі-
зацію наданих їм законних прав, до-
тримання правообмежень [19, с. 200].
Належний рівень економічних і
соціальних гарантій, зокрема оплати
праці, соціального та пенсійного
забезпечення, є запорукою підвищен-
ня ефективності праці посадовців,
посилення привабливого іміджу дер-
жавної служби, а значить, і країни в
цілому. Як уважає О. Ю. Оболенський,
«гарантії для державного службовця –
це встановлені в законодавстві основ-
ні положення, що характеризують
соціально-правовий аспект статусу
державного службовця, до яких нале-
жать нормативно визначені заходи еко-
номічного, соціального, організацій-
ного та правового характеру, спрямо-
вані на забезпечення реалізації за-
гальних прав і обов’язків державного
службовця та ефективного виконання
посадових повноважень» [19, с. 201].

На нашу думку, в сучасних умовах
ринкових трансформацій, адміністра-
тивної реформи, економічної та полі-
тичної нестабільності, особливо після
економічної кризи 2007–2008 років,
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одними з найбільш актуальних гаран-
тій для державних службовців є
гарантії забезпечення права на пен-
сію державних службовців, під якими
в результаті проведеного досліджен-
ня пропонуємо розуміти систему різ-
номанітних умов (факторів) і засобів,
що надають державним службовцям
реальні можливості для реалізації
права на пенсію, його охорону, захист
та відновлення у випадку порушення
за допомоги державного примусу.
Цілком закономірно, що базою га-
рантій права на пенсію державних
службовців є Основний Закон країни –
Конституція України. Крім того, знач-
ний перелік гарантій міститься у різ-
них за формою, характером та юри-
дичною силою нормативно-правових
актах. Так, ст. 46 Конституції України
громадянам (зокрема і державним
службовцям) гарантується право на
соціальний захист, що означає право
на забезпечення їх у разі повної, част-
кової або тимчасової втрати праце-
здатності, втрати годувальника, безро-
біття з незалежних від них обставин, а
також у старості та в інших випадках,
передбачених законом (економічні
гарантії) [20]. Зазначмо й те, що це
право гарантується загальнообов’яз-
ковим державним соціальним страху-
ванням за рахунок страхових внесків,
а також бюджетних та інших джерел
соціального забезпечення.

Окрім Конституції України – осно-
ви національного законодавства, в
цьому контексті варто звернути 
увагу й на такі міжнародні правові
норми, в яких містяться гарантії прав 
і свобод людини та громадянина,
зокрема і права на пенсію державних
службовців: 1) Загальну декларацію
прав людини, у ст. 22 якої зазначено,
що кожна людина як член суспіль-
ства має право на соціальне забезпе-
чення і соціальний захист за умови
настання обставин, яким закон надає
правового значення (зокрема інвалід-
ність, старість) (економічні та соціаль-
ні гарантії) [21]; 2) Міжнародний пакт

про економічні, соціальні й культурні
права від 16.12.1966 р., відповідно до
ст. 9 якого держави визнали право
кожної людини на соціальне забезпе-
чення, купно із соціальним страхуван-
ням (економічні та соціальні гарантії)
[22]; 3) Конвенцію МОП № 102 «Про
мінімальні норми соціального забез-
печення» від 25.04.1955 р.; 4) Конвен-
цію МОП № 157 «Про встановлення
міжнародної системи збереження прав
у галузі соціального забезпечення»
від 21.06.1982 р.; 5) Європейський 
кодекс соціального забезпечення 
від 16.04.1964 № ETS 48; 6) Європей-
ську соціальну хартію від 03.05.1996 
№ ETS 163 та ін.

Попри вичерпний перелік між-
народних нормативних актів, що
регламентують досліджуване питан-
ня, гарантії права на пенсію державних
службовців виходячи зі специфіки
останніх регламентуються обмеже-
ною кількістю джерел права, зокрема
у більшості випадків – законами ук-
раїнського законодавства, згідно з
якими регулюються правові відноси-
ни державних службовців із пенсій-
ного забезпечення, а саме: Законом
України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» від
09.07.2003 р. № 1058-IV [23] та Зако-
ном України «Про державну службу»
від 16.12.1993 № 3723-XII [24], яким
установлено пільгові умови набуття
права на пенсію державними служ-
бовцями у відповідно вищих розмірах,
ніж іншим категоріям громадян пен-
сійного віку (економічні гарантії).
Крім того, пенсійні правовідносини
державних службовців гарантуються
нормами права, що містяться у спе-
ціальних законах, які охоплюють сфе-
ру державної служби, зокрема: Зако-
ном України «Про прокуратуру Укра-
їни», Законом України «Про міліцію»,
Законом України «Про внутрішні
війська», Законом України «Про опе-
ративно-розшукову діяльність» та ін.

Як уже було зазначено раніше,
ключовим законом у сфері пенсійного
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забезпечення є Закон України «Про
загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування» від 09.07.2003 р.
№ 1058-IV, ст. 113 якого визначаю-
ться гарантії прав і законних інтересів
застрахованих осіб. Так, держава 
створює умови для функціонування
системи загальнообов’язкового дер-
жавного пенсійного страхування і
гарантує дотримання законодавства з
метою захисту майнових та інших
прав і законних інтересів осіб стосов-
но здійснення пенсійних виплат та їхніх
пенсійних активів, що обліковуються
на накопичувальних пенсійних рахун-
ках. Крім того, в разі виникнення
дефіциту коштів Пенсійного фонду
для фінансування виплати пенсій 
у солідарній системі (перевищення
видатків над доходами, зокрема з
урахуванням резерву коштів Пенсій-
ного фонду) з огляду на забезпечен-
ня виплати пенсій такий дефіцит
покривається за рахунок коштів Дер-
жавного бюджету України. Відзначмо
й те, що у випадку недостатності виді-
лених із Державного бюджету Украї-
ни коштів за бюджетними програмами,
пов’язаних з розмежуванням джерел
виплати пенсій між Державним бюд-
жетом України та Пенсійним фондом,
пенсії, визначені законодавством для
відповідних категорій громадян, випла-
чуються у повному обсязі за рахунок
власних надходжень Пенсійного фон-
ду [23]. Не можна не віднести до
гарантій права на пенсію державних
службовців і такі регламентовані 
законом засоби, як облік коштів Пен-
сійного фонду, державний та гро-
мадський контроль, проведення фі-
нансових перевірок, актуарних розра-
хунків та індексації, а також інші види
діяльності уповноважених державою
органів із питань регулювання та на-
гляду у сфері пенсійного забезпечен-
ня, зокрема безпосередньо процес 
реалізації права на пенсійне забезпе-
чення та правозастосовну діяльність.
Крім того, в системі наявних гаран-
тій варто наголосити й на юридичній

відповідальності суб’єктів пенсійних
правовідносин державних службовців
у разі порушення виконання норм
законів і підзаконних нормативно-
правових актів.

Однією з суттєвих гарантій права
на пенсію державних службовців се-
ред наведених вище є проведення
актуарних розрахунків, тобто фінан-
сового аналізу коротко- і довгостро-
кових наслідків функціонування си-
стеми загальнообов’язкового держав-
ного пенсійного страхування, що
містить прогноз фінансових потоків,
оцінювання фінансових зобов’язань,
довгостроковий прогноз стану і ста-
більності системи. Не менш важлива
гарантія права на пенсію державних
службовців виражається в установле-
ному державою порядку регулювання
та нагляду в цій сфері правовідносин.
Так, за ст. 103 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування» державне регу-
лювання та нагляд у цій галузі здій-
снюється з метою проведення єдиної
та ефективної державної політики та
забезпечення реалізації прав грома-
дян на пенсію, а також створення
умов для ефективного функціонуван-
ня та розвитку системи загально-
обов’язкового державного пенсійно-
го страхування з адаптацією до між-
народних норм [23].

Наступною гарантією права на
пенсію державних службовців, тісно
пов’язаною з наведеною вище, є вста-
новлена державою відповідальність
суб’єктів пенсійних правовідносин.
По-перше, відповідальність несуть
страхувальники (у цьому випадку 
держава в особі її уповноважених
органів); банки, що здійснюють ви-
плату пенсій; організації, що викону-
ють функцію доставки пенсій і відпо-
відно посадові особи перелічених
вище учасників правовідносин. Слід
звернути увагу й на те, що законність
у пенсійних правовідносинах гаран-
тується й тим, що виконавчі органи
Пенсійного фонду мають право 
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накладати на посадових осіб, які вчи-
нили правопорушення, адміністративні
стягнення в разі: 1) приховування (за-
ниження) суми заробітної плати, на
яку нараховуються страхові внески;
2) порушення встановленого порядку
нарахування, обчислення та строків
сплати страхових внесків; 3) неподан-
ня відомостей про обставини, що
спричиняють зміни юридичного ста-
тусу страхувальника та ін. [23]. У роз-
глянутих вище ситуаціях посадові
особи, винні в порушенні законодав-
ства про загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування, несуть
дисциплінарну, адміністративну, ци-
вільно-правову або кримінальну від-
повідальність. Своєю чергою, Пенсій-
ний фонд та його органи також не-
суть відповідальність за правопору-
шення, зокрема за шкоду, заподіяну
особам внаслідок несвоєчасного або
неповного призначення (перерахун-
ку) та виплати пенсій.

Отже, у випадках порушення пра-
ва на пенсію державний службовець,
як і будь-яка інша застрахована особа
в системі загальнообов’язкового дер-
жавного пенсійного страхування, має
право на державний захист. Проте на
нашу думку, на сьогодні в Україні не є
можливою реалізація гарантування в
повному обсязі, оскільки, як уже за-
значалося раніше, законодавча база
пенсійного забезпечення характери-

зується безсистемністю та фрагмен-
тарністю, а крім того, органи законо-
давчої та виконавчої влади дуже
часто змінюють положення законів,
створюючи умови для порушення
інтересів громадян щодо питань пен-
сійних виплат. Не менш суттєвою
вадою є й відсутність реальної від-
повідальності держави в особі Пен-
сійного фонду за матеріальну та мо-
ральну шкоду в разі безпідставної від-
мови, неправильного або несвоєчас-
ного призначення (виплату) пенсії,
помилки в документах стосовно стра-
хового стажу, розміру заробітної
плати, сум страхових внесків та інших
обставин, що впливають на величину
та вид пенсійного забезпечення тощо.
Крім того, ефективним напрямком
розвитку та вдосконалення юридич-
них гарантій права на пенсію є й уста-
новлення збалансованості правових
засобів у забезпеченні законної реалі-
зації прав і свобод (закріплені норма-
ми межі прав; конкретизація свобод
та обов’язків громадянина, юридич-
них фактів, із якими пов’язана їх реа-
лізація; удосконалення процесуальних
форм здійснення прав, засобів приму-
су та стимулювання правомірної реа-
лізації прав і свобод тощо). Прийняття
будь-яких правових норм у цій сфері
має узгоджуватися з конституційними
положеннями держави та відповідати
міжнародним правовим нормам.
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Гурик А. Ю. Гарантії забезпечення права на пенсію державних службовців
У статті з’ясовано сутність, значення та особливості гарантій пенсійного забез-

печення державних службовців.
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Гурик А. Ю. Гарантии обеспечения права на пенсию государственных служащих 
В статье выяснены сущность, значение и особенности гарантий пенсионного

обеспечения государственных служащих.

Ключевые слова: пенсионное обеспечение,гарантии,государственный служащий.

Gurik A. Guarantees of providing of right on the pension of civil servants
In the article there is analysis of essence, role and peculiarities of office employees’

pension providing guaranties.

Key words: pension providing, guaranties, civil servant.


