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ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ПРАВОВІДНОСИН  
ІЗ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Соціальний захист як система заходів щодо 
надання особам, які опинилися у станах еконо-
мічної незабезпеченості та/або соціального небла-
гополуччя, матеріальної допомоги та комплексу 
нематеріальних заходів з метою забезпечення їм 
належного рівня життя є соціально-економічним 
явищем з тривалою історією становлення та роз-
витку. Не дивлячись на той факт, що за сучасного 
рівня розвитку економіки та суспільства в Укра-
їні система соціального захисту є більшою мірою 
патерналістськи орієнтованою, тим не менше саме 
недержавне соціальне забезпечення було першою 
організаційно-правовою формою соціального за-
хисту, завдяки еволюційному розвитку якої утво-
рилася сучасна система соціального захисту.

Саме активний розвиток недержавного соці-
ального забезпечення як організаційно-правової 
форми соціального захисту зумовив трансформа-
цію права соціального забезпечення у зв’язку з 
розширенням договірних засад регулювання со-
ціально-забезпечувальних відносин. Втім, варто 
зазначити, що договори у праві соціального забез-
печення мають подвійну правову природу, оскіль-
ки з одного боку регулюють відповідні суспільні 
відносини, а з іншого – їх укладення є одним з 
елементів юридичного фактичного складу, необ-
хідного для їх виникнення. Не є виключенням і 
правовідносини у сфері недержавного пенсійного 
забезпечення.

До дослідження підстав виникнення правовід-
носин із недержавного пенсійного забезпечення у 
своїх наукових працях неодноразово зверталися 
такі представники науки права соціального за-
безпечення, як: С. В. Богословець, Н. Б. Болоті-
на, О. Є. Мачульська, С. М. Синчук, І. М. Сирота, 
Г. В. Татаренко, М. М. Шумило та ін. Тим не мен-
ше, дана тема не позбавлена актуальності й донині. 

У зв’язку з цим, метою даної статті є дослі-
дження теоретичних проблем визначення право-
вої природи юридичних фактів як підстав виник-
нення правовідносин із недержавного пенсійного 
забезпечення.

Так, у сучасних умовах розвитку держави і 
суспільства право на соціальний захист як одне з 
природних прав людини може бути реалізоване у 
правовідносинах із недержавного соціального за-
безпечення різного виду, одним з яких є правовід-
носини із недержавного пенсійного забезпечення. 

Тим не менше, тривалий проміжок часу право-
відносини, що виникають у зв’язку зі здійсненням 
недержавного пенсійного страхування, не включа-
ли до предмета права соціального забезпечення у 
зв’язку з їх виникненням на підставі договору, що 
для відповідної галузі публічного права не харак-
терно. Так, О. Є. Мачульська стверджує, що суспіль-
ні відносини щодо розподілу коштів недержавних 
соціальних фондів (у тому числі профспілкових, ко-
оперативних, благодійних та ін.) до предмета права 
соціального забезпечення не входять [1, c. 24].

Однак з такою позицією автора погодитися не-
можна. Так, Законом України «Про загальнообов’яз-
кове державне пенсійне страхування» від 9 липня 
2003 року визначена трирівнева пенсійна система, 
третім рівнем якої є недержавний. Виключення ж 
правовідносин у сфері недержавного пенсійного за-
безпечення зі сфери дії норм права соціального забез-
печення призведе до неможливості функціонування 
пенсійної системи України у цілому.

Однією з найбільш визначних особливостей 
правовідносин у сфері недержавного пенсійного 
забезпечення є підстави їх виникнення. У юри-
дичній науці такі факти, що лежать в основі со-
ціально-забезпечуваних правовідносин, а отже, 
і правовідносин із недержавного пенсійного за-
безпечення, називають юридичними фактами. 
Особливістю соціально-забезпечувальних право-
відносин є те, що вони завжди виникають на під-
ставі складних юридичних фактів (юридичних 
фактичних складів), які у своїй структурі містять 
три необхідні елементи: об’єктивні факти, волеви-
явлення особи та рішення компетентного органу. 
Тим не менше, для правовідносин із недержавного 
пенсійного забезпечення необхідною є наявність 
мінімум ще одного юридичного факту – укладен-
ня пенсійного контракту.

Укладення пенсійного контракту є першим 
елементом юридичного фактичного складу, необ-
хідного для виникнення правовідносин із недер-
жавного пенсійного забезпечення. 

Згідно з умовами пенсійного контракту здійс-
нюється недержавне пенсійне забезпечення учас-
ника (учасників) фонду за визначеною пенсійною 
схемою. Саме у пенсійному контракті визначаєть-
ся соціальний ризик, з настанням якого в особи 
виникає право на отримання соціального захи-
сту, розмір та порядок сплати пенсійних внесків,  
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права, обов’язки та відповідальність сторін право-
відношення тощо.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про 
недержавне пенсійне забезпечення» від 9 лип-
ня 2003 року пенсійний контракт це договір між 
пенсійним фондом та його вкладником, згідно з 
яким здійснюється недержавне пенсійне забезпе-
чення учасника (учасників) фонду за визначеною 
пенсійною схемою. У ст. 55 цього ж Закону дане 
визначення дещо конкретизоване шляхом визна-
чення суб’єкта, з яким укладається пенсійний 
контакт від імені пенсійного фонду, джерела фі-
нансування пенсійних виплат.

С. В. Богословець вказує, що пенсійний контр-
акт – це певна структурована сукупність умов 
договірного характеру (найменування сторін, 
предмет, строк, порядок розрахунків, розмір пен-
сійних внесків та умови його зміни, розірвання), 
які визначають правовий статус, обсяг взаємних 
прав та обов’язків його сторін [2, c. 18].

Втім, ні визначення, що закріплені у Законі 
Україні «Про недержавне пенсійне забезпечення» 
від 9 липня 2003 року, ні те, що надане С. В. Бо-
гословцем, не розкриває правової природи та осо-
бливостей пенсійного контракту як зовнішньої 
форми вираження юридичного факту, необхідно-
го для виникнення правовідносин із недержавно-
го пенсійного страхування.

Так, відповідно до ст. 55 Закону України «Про 
недержавне пенсійне забезпечення» від 9 липня 
2003 року пенсійний контракт укладається у пись-
мовій формі щонайменше у двох примірниках. 

Сторонами такого контракту є пенсійний фонд 
в особі його адміністратора та вкладник, тобто осо-
ба, яка сплачує пенсійні внески на користь учас-
ника фонду шляхом перерахування грошових 
коштів до недержавного пенсійного фонду відпо-
відно до умов пенсійного контракту та закону. Та-
ким чином, крім випадків поєднання в одній особі 
вкладника та учасника недержавного пенсійного 
фонду, пенсійний контракт є угодою на користь 
третьої особи.

Як зазначає Г. В. Татаренко, пенсійний контр-
акт є консенсуальним договором [3, c. 13], який є 
укладеним з моменту досягнення сторонами зго-
ди щодо всіх його істотних умов у належній фор-
мі [4, c. 377]. 

Істотні умови пенсійного контракту, згода 
щодо яких має бути досягнута між його сторона-
ми для визнання договору укладеним, визначені у 
Законі України «Про недержавне пенсійне забез-
печення» від 9 липня 2003 року (cт. 56). Ними є:

– дані паспорта громадянина України або 
паспортних документів іноземця вкладника фон-
ду та реєстраційний номер його облікової картки 
платника податків (ідентифікаційний номер Дер-
жавного реєстру фізичних осіб – платників по-
датків та інших обов’язкових платежів), а у разі 

відсутності останнього – серія і номер паспорта 
вкладника чи іншого документа, визначеного На-
ціональною комісією, що здійснює державне регу-
лювання у сфері ринків фінансових послуг (якщо 
вкладником є фізична особа), або повне найме-
нування, місцезнаходження постійно діючого 
органу управління, реєстраційні та банківські 
реквізити вкладника фонду (якщо вкладником є 
юридична особа);

– дані паспорта громадянина України або 
паспортних документів іноземця учасника фон-
ду (для особи віком до 16 років – дані свідоцтва 
про народження) та реєстраційний номер його 
облікової картки платника податків (ідентифі-
каційний номер Державного реєстру фізичних 
осіб – платників податків та інших обов’язкових 
платежів), а у разі відсутності останнього – серія 
і номер паспорта учасника фонду чи іншого доку-
мента, визначеного Національною комісією, що 
здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг;

– посилання на обрану вкладником фонду пен-
сійну схему;

– строк дії пенсійного контракту, умови його 
зміни та розірвання;

– порядок розрахунків між пенсійним фондом 
та учасником фонду у разі дострокового розірван-
ня пенсійного контракту або ліквідації пенсійного 
фонду;

– права, обов’язки, відповідальність сторін та 
порядок розв’язання спорів;

– розмір пенсійних внесків та умови його зміни.
У той же час, варто зазначити, що даний пере-

лік більшою мірою визначає структуру пенсійно-
го контракту, аніж ті його умови, досягнення до-
мовленості щодо яких дає можливість судити про 
укладення пенсійного контакту.

Так, наприклад, істотною умовою пенсійного 
контракту визначено дані паспорта громадяни-
на України або паспортних документів інозем-
ця учасника фонду (для особи віком до 16 років 
– дані свідоцтва про народження) та реєстра-
ційний номер його облікової картки платника 
податків (ідентифікаційний номер Державного 
реєстру фізичних осіб – платників податків та 
інших обов’язкових платежів), а у разі відсут-
ності останнього – серія і номер паспорта учас-
ника фонду чи іншого документа, визначеного 
Національною комісією, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 
Відповідну інформацію взагалі важко назвати 
умовою договору, вона є більшою мірою реквізи-
тами учасника пенсійного фонду. 

Схожа ситуація склалася і щодо визначення 
у пенсійному контакті умов його зміни та розі-
рвання. На нашу думку, віднесення даної умови 
до категорії істотних є не зовсім вдалим, оскіль-
ки відповідно до п. 8 ч. 2 ст. 58 Закону України  
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«Про недержавне пенсійне забезпечення» від 
9 липня 2003 року порядок дострокового розірван-
ня контракту визначений цим Законом. Аналогіч-
но урегульовані права та обов’язки сторін пенсій-
ного контакту, основні з яких закріплені у ст. 57 
вищезазначеного нормативно-правового акту. Тим 
не менше, за угодою сторін відповідні положення 
пенсійного контракту можуть бути уточнені.

Таким чином, видається недоцільним визна-
чення структурних частин пенсійного контрак-
ту як його істотних умов, відсутність яких може 
бути підставою для визнання пенсійного контр-
акту недійсним, у той час як більшість з них ви-
значена законодавством, що не вплине на рівень 
гарантування прав його сторін та учасника фонду 
недержавного пенсійного забезпечення. У зв’язку 
з цим, на нашу думку, доцільно внести зміни до 
Закону України «Про недержавне пенсійне забез-
печення» від 9 липня 2003 року, виклавши ч. 1 
ст. 56 у такій редакції:

«Стаття 56. Зміст пенсійного контракту
1. Пенсійний контракт повинен містити:
дані паспорта громадянина України або 

паспортних документів іноземця вкладника фон-
ду та реєстраційний номер його облікової картки 
платника податків (ідентифікаційний номер Дер-
жавного реєстру фізичних осіб – платників по-
датків та інших обов’язкових платежів), а у разі 
відсутності останнього – серія і номер паспорта 
вкладника чи іншого документа, визначеного На-
ціональною комісією, що здійснює державне регу-
лювання у сфері ринків фінансових послуг (якщо 
вкладником є фізична особа), або повне найме-
нування, місцезнаходження постійно діючого 
органу управління, реєстраційні та банківські 
реквізити вкладника фонду (якщо вкладником є 
юридична особа);

– дані паспорта громадянина України або 
паспортних документів іноземця учасника фонду 
(для особи віком до 16 років – дані свідоцтва про 
народження) та реєстраційний номер його обліко-
вої картки платника податків (ідентифікаційний 
номер Державного реєстру фізичних осіб – платни-
ків податків та інших обов’язкових платежів), а у 
разі відсутності останнього – серія і номер паспорта 
учасника фонду чи іншого документа, визначеного 
Національною комісією, що здійснює державне ре-
гулювання у сфері ринків фінансових послуг;

– посилання на обрану вкладником фонду пен-
сійну схему;

– строк дії пенсійного контракту, умови його 
зміни та розірвання;

– порядок розрахунків між пенсійним фондом 
та учасником фонду у разі дострокового розірван-
ня пенсійного контракту або ліквідації пенсійного 
фонду;

– права, обов’язки, відповідальність сторін та 
порядок розв’язання спорів;

– розмір пенсійних внесків та умови його зміни.
У пенсійному контракті також можуть бути за-

значені інші умови за згодою сторін.» 
Так, сторони за своєю згодою можуть переба-

чити у пенсійному контракті й інші умови, ніж 
ті, перелік яких міститься у Законі України «Про 
недержавне пенсійне забезпечення» від 9 липня 
2003 року. Відповідно, умовами типового пенсій-
ного контракту товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Компанія з управління активами та 
адміністрування пенсійних фондів «Опіка», що 
діє як адміністратор відкритого недержавного пен-
сійного фонду «Ніка», додатково визначено форму 
обміну інформацією між сторонами контракту та 
обов’язкові реквізити відповідної кореспонденції, 
перелік осіб, яким може бути надана інформація з 
системи персоніфікованого обліку [5].

Можливість внесення до пенсійних контрактів 
інших положень, ніж ті, що визначені у Законі 
України «Про недержавне пенсійне забезпечен-
ня» від 9 липня 2003 року, що надалі стануть ре-
гуляторами відповідних суспільних відносин, є 
свідченням приватноправової природи пенсійного 
контракту. Крім того, про приватноправовий ха-
рактер пенсійних контрактів свідчить також ста-
тус недержавних пенсійних фондів як соціально 
зобов’язаних суб’єктів за договором. 

Також варто зазначити про вимогу законо-
давства щодо повідомлення адміністратором не-
державного пенсійного фонду Пенсійного фонду 
України про факт укладення пенсійного контр-
акту на користь фізичної особи з метою ведення 
обліку стану накопичувального пенсійного ра-
хунку, коли мова йде про функціонування систе-
ми накопичувального пенсійного забезпечення, 
до якої входять другий та третій рівні системи 
пенсійного забезпечення в Україні – накопичу-
вальна система загальнообов’язкового державно-
го пенсійного страхування та система недержав-
ного пенсійного забезпечення.

Однією з особливостей пенсійного контракту є 
також його майновий характер. Дана ознака про-
являється у тому, що предметом договору є по-
рядок та умови здійснення пенсійних внесків та 
інших заходів з метою подальшого фінансування 
пенсійних виплат у системі недержавного пен-
сійного забезпечення. Саме пенсійний контракт 
визначає розмір та порядок зміни таких внесків, 
умови їх накопичення, пенсійну схему на підста-
ві якої буде проводитися недержавне пенсійне за-
безпечення учасника фонду та інші питання, що 
пов’язані з перерахуванням цих коштів іншим 
суб’єктам з метою безпосереднього здійснення 
пенсійних виплат як додаткових заходів соціаль-
ного захисту осіб, що втратили працездатність у 
зв’язку з досягненням пенсійного віку.

Майновий характер пенсійного контракту 
проявляється також у його оплатності, оскільки 
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можливість виконання такого договору шляхом 
здійснення пенсійних виплат на користь учасника 
недержавного пенсійного фонду зі сторони соці-
ально зобов’язаного суб’єкта повністю забезпече-
на сумлінним виконанням зобов’язань за пенсій-
ним контрактом його вкладником.

Крім того, пенсійний контракт має строко-
вий характер. Варто зазначити, що чим більший 
строк, на який укладається даний договір, тим 
вищий рівень соціального захисту буде ним за-
безпечений. 

Таким чином, ознаками пенсійного контракту 
як документу, що опосередковує факт його укла-
дення, є його майновий характер, консенсуаль-
ність, обов’язкова письмова форма та необхідність 
додаткової реєстрації в органах Пенсійного фонду 
України за умови укладення такого договору у 
рамках системи накопичувального пенсійного 
забезпечення, строковість та приватноправовий 
характер. На дані ознаки пенсійного контракту 
звертала увагу також Г. В. Татаренко [3, c. 13].

Об’єктивними фактами, наявність яких є не-
обхідною для виникнення правовідносин із недер-
жавного пенсійного забезпечення, є соціальний 
ризик, який зазвичай визначають як передбачені 
законодавством події у житті людини, за яких ви-
никає небезпека втрати матеріальних засобів для 
задоволення її першочергових потреб, необхідних 
для збереження і відтворення повноцінного жит-
тя як члена людського суспільства [6, c. 46].

Особливістю таких об’єктивних фактів у сфе-
рі недержавного пенсійного забезпечення є те, що 
вони можуть закріплюватися як на централізовано-
му рівні, так і можуть бути передбачені у договорі.

На особливості закріплення змісту соціальних 
ризиків у рамках недержавного соціального за-
безпечення також звернула увагу С. М. Синчук. 
Так, на думку науковця, для недержавного секто-
ру соціального захисту характерним є розширене 
або звужене тлумачення підстави для здійснення 
соціально-забезпечувального надання, порівня-
но з тим, що передбачене у законодавстві Украї-
ни [7, c. 29]. Саме така модель визначення змісту 
юридичних фактів як підстав для виникнення 
правовідносин із недержавного соціального забез-
печення в Україні є найбільш поширеною.

Так, відповідно до ст. 61 Закону України «Про 
недержавне пенсійне забезпечення» від 9 липня 
2003 року пенсійний вік, після досягнення якого 
учасник недержавного пенсійного фонду має право 
на отримання пенсійної виплати, визначається за 
його заявою. При цьому такий пенсійний вік може 
бути меншим від 60 років – віку, що визначає за 
загальним правилом право на пенсію за загально-
обов’язковим державним пенсійним страхуванням, 
але не більше ніж на 10 років, а також більшим. 

Для виникнення правовідносин із недержав-
ного пенсійного забезпечення також необхідне  

звернення учасника фонду до адміністратора з 
відповідною заявою про виплату пенсії на визна-
чений строк, здійснення одноразової пенсійної 
виплати. 

За такої ситуації необхідним є також прийнят-
тя рішення адміністратором пенсійного фонду про 
задоволення такої заяви, що у випадку звернен-
ня за призначенням пенсії на визначений строк 
оформлюється відповідним договором.

Правовідносини щодо виплати довічної пенсії 
у системі недержавного пенсійного забезпечення, 
крім вищевказаних юридичних фактів, виника-
ють на підставі укладення договору страхування 
довічної пенсії, що укладається учасником пен-
сійного фонду зі страховою організацією.

Таким чином, правовідносини із недержавно-
го пенсійного забезпечення виникають на підста-
ві складного юридичного факту, структурними 
елементами якого є волевиявлення управомоче-
ного суб’єкта, яке, як правило, оформлюється 
у формі договору, об’єктивна потреба у соціаль-
ному захисті, зумовлена соціальним ризиком та 
прийняття рішення зобов’язаним суб’єктом, яке 
у свою чергу також оформлюється договором у 
випадку виникнення правовідносин щодо здійс-
нення довічної пенсійної виплати та пенсійної 
виплати на визначений строк. 

Кожен із цих юридичних фактів, що у сукуп-
ності формують юридичний склад, є необхідним 
для виникнення правовідносин із недержавного 
пенсійного забезпечення. Відсутність хоча б одно-
го з елементів цієї сукупності виключає можли-
вість становлення правовідносин.

Особливим юридичним фактом у сфері право-
відносин із недержавного пенсійного забезпечення 
є укладення договору, в якому може бути закрі-
плений особливий соціальний ризик, як підстава 
для здійснення соціального захисту, а також кон-
кретизується порядок його здійснення. Для право-
відносин із недержавного пенсійного забезпечення 
укладення такого договору (пенсійного контракту) 
є першим елементом в юридичному фактичному 
складі, необхідному для їх виникнення.
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носин із недержавного пенсійного забезпечення. –  
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блем визначення правової природи юридичних фактів 
як підстав виникнення правовідносин із недержавного 
пенсійного забезпечення. Встановлено, що правовід-
носини досліджуваного виду, виникають на підставі 
юридичного фактичного складу. Охарактеризовано 
структурні елементи юридичного фактичного складу, 
необхідного для виникнення правовідносин із недер-
жавного пенсійного забезпечення. 
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обеспечению. – Статья.

Статья посвящена исследованию теоретических 
проблем определения правовой природы юридических 
фактов как оснований возникновения правоотноше-
ний по негосударственному пенсионному обеспечению. 
Установлено, что правоотношения изучаемого вида, 
возникают на основании юридического фактическо-
го состава. Охарактеризованы структурные элементы 
юридического фактического состава, необходимого для 
возникновения правоотношений по негосударственно-
му пенсионному обеспечению.
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Summary

Borodkin M. V. The grounds for creation of legal 
relations on non-state pensions. – Article.

The article is devoted to the study of theoretical 
problems of determining the juridical nature of legal 
facts as the ground for creation of legal relationships on 
non-state pensions. Studied legal relations arise on the 
grounds of the set of legal facts. The structural elements 
of the set of legal facts that are required for creation of 
legal relations on non-state pensions are characterized in 
the article.

Key words: legal relations on non-state pensions, legal 
fact, set of legal facts, pension contract, social risk.


