
Публiчне право № 3 (31) (2018)   
 

 

 

 

 

 

 

164  

 

 

Людмила Сiньова, 

кандидат юридичних наук, 

асистент кафедри трудового права та  

права соціального забезпечення  

Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка 
 

 

 

 

УДК 349.3:331.25  
 

Пенсійне забезпечення як різновид  
соціальної функції держави 

 

Ддоеавла нмйірзка пщмгмгдлля 
нмвзлла воатуварз роагзуії ра нмгії, 
цм вігбуйзпя оаліхд [1]. За вдпщ іп-
рмозфлзи ндоімг пралмвйдлля і омж-
взрку пзпрдкз ндлпіилмгм жабджнд-
фдлля ніглікаймпя нзралля пмуіайщ-
лмї пноавдгйзвмпрі впралмвйдлля оів-
ля ндлпіи і лагалля гмнмкмг. 
І. Я. Фоалкм, жажлафав, цм … «кме-
лзи вік, кмелзи прунілщ узвійіжауії 
кає пвмы пноавдгйзвіпрщ, пвмы дрзку, 
яка гйя ілхзт кмед взгаварзпя уій-
кмк лдпноавдгйзвмы і лддрзфлмы» [2, 
c. 393]. Пдлпії – одгуйяолі гомхмві 
взнйарз, цм є мплмвлмы смокмы 
кардоіайщлмгм жабджндфдлля лдноауд-
жгарлзт мпіб [3, п. 234]. З нмжзуії пм-
уіайщлмгм сакрмоа ндлпія є смокмы 
лагалля кардоіайщлзт бйаг лдноауд-
жгарлзк гомкагялак і явйяєрщпя мп-
лмвлзк гедодймк їт іплувалля. Пдл-
пія – уд ндодгбафдлд Закмлмк (гмгм-
вмомк) гомхмвд жабджндфдлля лдноа-
уджгарлзт мпіб [1]. 

В дкмлмкіфліи йірдоаруоі рмфзрщ-
пя нмйдкіка цмгм взжлафдлля нмляр-
ря «ндлпія». Тоагзуіилм ндлпія (віг 
йарзлпщкмгм пймва «pensio» – нйаріе) 
– уд одгуйяолі гомхмві взнйарз як 
смока кардоіайщлмгм жабджндфдлля 
лдноауджгарлзт [4, п. 358]. Пдлпії – 

одгуйяолі гомхмві взнйарз ж гдоеав-
лзт, гомкагпщкзт фз нозварлзт смл-
гів пмуіайщлмгм жабджндфдлля абм 
проатувалля мпмбак нмтзймгм віку, 
ілвайігак, урозкалуяк і пзомрак, а 
ракме жапйуедлзк ра нозвійдимва-
лзк мпмбак [5].  

А. І. Якзків у кмлмгоасії «Фмо-
кувалля і омжвзрмк пзпрдкз ндлпіи-
лмгм жабджндфдлля в Укоаїлі» гає 
взжлафдлля, цм ндлпія – уд смока 
лагалля кардоіайщлзт бйаг лдноауд-
жгарлзк гомкагялак ж мгйягу ла пм-
уіайщлзи сакрмо [6, п. 93]. У лавфа-
йщлмку нмпіблзку П. І. Шдвфук ра 
З. А. Бдоік жажлафдлм, цм ндлпія – уд 
одгуйяола гомхмва взнйара лдноауд-
жгарлзк гомкагялак як кардоіайщла 
гмнмкмга жа нмтзйзк вікмк, ж ілвайі-
глмпрі, жа взпйугу омків, у оажі вроарз 
гмгувайщлзка [7]. 

За взжлафдлляк  вфдлмгм Р. Да-
йікмва, «ндлпія – уд пука гомхмвзт 
взнйар, мгдоеувала гомкагялзлмк 
ніпйя нознзлдлля лзк роугмвмі   гія-
йщлмпрі» [8, п. 32]. Рагялпщкзи вфд-
лзи М. Затаомв вваеає, цм ндлпія – 
уд гомхмвд жабджндфдлля, цм взнйа-
фуєрщпя ндлпімлдоак і лдноауджгар-
лзк бджкмхрмвлм жа оатулмк пупні-
йщлзт смлгів пнмезвалля у жв’яжку ж 
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і  т роугмвмы абм ілхмы кмозплмы гйя 
пупнійщпрва гіяйщліпры в кзлуймку, 
якд є мплмвлзк гедодймк гйя іплу-
валля [9, п. 432].     

Подгправлзк пуфаплмї укоаїлпщкмї 
хкмйз у псдоі пмуіайщлмгм жабджнд-
фдлля, Б. Срахків вваеає, цм ндлпія 
– уд цмкіпяфла гомхмва взнйара сі-
жзфлзк мпмбак іж пндуіайщлм првмод-
лзт гйя ущмгм Пдлпіз лзт смлгів ла 
укмват і в нмоягку ндодгбафдлзкз 
фзллзкз лмокарзвлзкз акракз [10, 
п. 272]. 

Н. В. Лугмвдлкм вваеає, нм-
ндохд, ндлпія – уд гомхмва взлагм-
омга, яка жабджндфує гмпрмилзи оі-
вдлщ езрря гомкагял ндлпіилмгм віку 
і є дквівайдлрлмы гм нмндодгліт жа-
омбірків. Тмбрм гм оівля гмтмгів, які 
мрозкував гомкагялзл номрягмк 
роугмвмї гіяйщлмпрі. Пм-гоугд, ндлпія 
– уд гомхмва гмнмкмга в омжкіоі кі-
лікайщлмгмномезркмвмгм кілікуку жа 
оатулмк гдоеавлмгм быгедру гйя 
лдноауджгарлзт гомкагял [11, п. 420-
423].  

У праррі 1 Закмлу Укоаїлз «Пом 
жагайщлммбмв'яжкмвд гдоеавлд ндл-
піилд проатувалля» віг 09 йзнля 2003 
омку № 1058-IV  [12] жажлафаєрщпя, 
цм «…ндлпія – цмкіпяфла ндлпіила 
взнйара у пмйігаоліи пзпрдкі жагайщ-
лммбмв'яжкмвмгм гдоеавлмгм ндлпіи-
лмгм проатувалля, яку мрозкує жа-
проатмвала мпмба в оажі гмпяглдлля 
лды ндодгбафдлмгм узк Закмлмк ндл-
піилмгм віку фз взжлалля її ілвайігмк, 
абм мрозкуырщ фйдлз її пік'ї у взнаг-
кат, взжлафдлзт узк Закмлмк…». 

У омжвзрку ра пралмвйдллі ндл-
піилд жабджндфдлля в Укоаїлз номи-
хйм кійщка дранів, які кмела ігдлрз-
сікуварз хзомрмы мтмнйдлля лапд-
йдлля, кмймк їт номсдпіилзт ілрд-
одпів, оівлдк ндлпіилмгм жакмлмгав-
прва ра ілхзкз мжлакакз [13, п. 36-
42].  

Помудп смокувалля пзпрдкз нд-
лпіилмгм жабджндфдлля мтмнзв розва-
йзи іпрмозфлзи ндоімг. Пдохі мжлакз 
пмуіайщлмгм жатзпру лапдйдлля кмела 
буйм жлаирз цд жа фапів Ю. Цджаоя, 
ноз жаномвагедллі пзпрдкз віипщкм-
взт ндлпіи у Рзкі. Пдлпіилд проату-

валля як мглд іж ваейзвзт взгів пм-
уіайщлмгм жабджндфдлля взлзкйм 
ноакрзфлм в упіт коаїлат пвіру. Пом-
вмгяфз алайіж нмфаркмвзт смок ндл-
піилмгм проатувалля, кмела лагмйм-
пзрз, цм у пдодглщмвіффі буйм гва 
пнмпмбз ндлпіилмгм жабджндфдлля 
лдноауджгарлмї фапрзлз лапдйдлля: 
урозкалля лдноауджгарлмї мпмбз жа 
оатулмк кмхрів омгзлз фз жа оатулмк 
упралмвз, гм якмї лайдеайа мпмба 
(удоква, пдйялпщка гомкага, удт, фдо-
лдфзи могдл рмцм). Айд ланозкілуі 
ХІХ пр. рака смока пмуіайщлмгм жатз-
пру буйа нмоухдла капмвмы кігоауі-
єы лапдйдлля в кіпра [14, п. 115-120]. 

З омжвзркмк номкзпймвмпрі у 
ХІХ пр. гдоеава нмфзлає нмпрунмвм 
жаикарзпя пмуіайщлзк жабджндфдлляк 
лапдйдлля. Вмла вномвагеує пмуіайщ-
лд жакмлмгавпрвм, цм гає жкмгу одгу-
йыварз дкмлмкіфлі віглмпзлз кіе 
омбмрмгавуякз ра ноауівлзкакз, вз-
кагає пмуіайщлмгм жатзпру ноауівлз-
ків у оажі твмомбз, ілвайіглмпрі, пра-
омпрі рмцм. На омжвзрмк ндлпіилмї 
пзпрдкз пуррєвм внйзлуйм нігвзцдл-
ля пдодглщмгм віку езрря ноауівлз-
ків, якд мбукмвзйм лдмбтігліпрщ 
урозкалля йыгди нмтзймгм віку [15]. 

Вномгмве одвмйыуії 1917-1922 
омків ндлпіилд жабджндфдлля Укоаїлз 
ндодезвайм пвмє пралмвйдлля. Ра-
гялпщка вйага пкапмвувайа впі смокз 
лагалля гмнмкмгз йыгяк ндлпіилмгм 
віку, які іплувайз в ндоімг ікндоії. За 
мплмву ндлпіилмгм жабджндфдлля вжя-
йз пмуіайщлд нмтмгедлля і каилмвзи 
прал, жапйугз ндодг одвмйыуієы, нм-
йірзфлу гіяйщліпрщ ра нмпагз наоріи-
лм-оагялпщкмї лмкдлкйаруоз. Срае, 
мпвіра, квайісікауія, а ракме вікмві і 
пмуіайщлм-номсдпіилі мжлакз номта-
фів, лд боайзпя гм увагз, мпмбйзвм 
рзт, трм лд кав ноава ла «оагялпщку 
ндлпіы» (пвяцдлзкз, кмйзхлі нмйі-
удипщкі фзлмвлзкз, рыодклі мтмомлуі 
рмцм). Пдлпії, її омжкіоз ра взгз вз-
кмлувайз сулкуіы пмуіайщлмї гмнм-
кмгз гйя оіжлзт кардгмоіи (ілвайігів, 
фдовмлмаокіиуів ра їтліт омгзл, уфд-
лзт), які лд кайз ілхзт жапмбів іплу-
валля.  Помгмймхдлля оагялпщкмы 
вйагмы ндлпіилмгм жабджндфдлля нд-
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одгбафайм кмейзвд ймяйщлд правйдл-
ля оіжлзт гоун лапдйдлля гм їт нмйі-
рзкз [16, п. 102-132]. 

Ваейзвзк кмкдлрмк в іпрмоії нд-
лпіилмгм жабджндфдлля буйм нозиляр-
ря в 1964 омуі Закмлу «Пом ндлпії і 
гмнмкмгз фйдлак кмйгмпну» жа якзк 
нмфайз взоіхуварз номбйдку ндлпіи-
лмгм жабджндфдлля кмйгмпнлзків, які 
пралмвзйз жлафлу фапрзлу лапдйдлля. 
А в 1968 омуі ндлпіилзи вік кмйгмпн-
лзків жлзжзйз гм оівля ноауівлзків і 
пйуебмвуів ла 5 омків (гм ущмгм ндл-
піилзи вік кмйгмпнлзків був : гйя 
фмймвіків 65 і еілмк 60 омків). Такме, 
у йзпрмнагі 1973 омку буйа жгіиплдла 
одсмока у гайужі ндлпіилмгм жабджнд-
фдлля ілвайігів і пікди, які вроарзйз 
гмгувайщлзка, в 1974 омуі буйа жа-
номвагедла гмнмкмга ла гірди кайм-
жабджндфдлзт пікди [16, п. 102-132]. 

На 1990 оік ноакрзфлм жавдохз-
ймпя смокувалля єгзлмї пзпрдкз 
ндлпіилмгм жабджндфдлля в якіи бз 
гіяйз пнійщлі лмокз жавгякз нозил-
ярры Закмлу «Пом ндлпіилд жабджнд-
фдлля гомкагял в СРСР» ра  Закмлу 
«Пом ндлпіилд жабджндфдлля віипщкм-
вмпйуебмвуів». В уд ндоімг ндлпіилд 
жабджндфдлля жажлайм ндвлзт жкіл: 

- жакйагдлля проатмвзт мплмв, які 
ндодгбафаырщ вігмкодкйдлля ндлпіи-
лмї пзпрдкз віг гдоебыгедру. 

-  ндлпіилзи смлг прав  гедод-
ймк кмхрів гйя сілалпувалля ндлпіи, 
а лд гдоеавлзи быгедр.  

- кмелмку ноауівлзку жа кіпудк 
омбмрз цмоіфлм жанмвлывайапщ вкйа-
гка гм роугмвмї клзекз ж вігкіркмы 
пнйафдлмї пукз проатмвзт влдпків у 
омжкіоі мглмгм вігпмрку мгдоеалмгм 
жаомбірку. 

Айд в лапйігмк дкмлмкіфлзт ра 
нмйірзфлзт жкіл в коаїлі гала ндл-
піила пзпрдка гмвгм лд номноауывайа 
[16, п. 102-132]. 

Піпйя жгмбурря лджайделмпрі нд-
одг Укоаїлмы нмпрайм нзралля омж-
омбкз лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва ж 
ндлпіилмгм жабджндфдлля ра лмвмї 
проардгії пмуіайщлмгм жатзпру, яка б 
вігнмвігайа озлкмвзк укмвак, жабдж-
ндфувайа коацу пмуіайщлу жатзцд-
ліпрщ ндлпімлдоів ноз мглмфаплмку 

гмпяглдллі какомдкмлмкіфлмї прабійі-
жауії. Кабілдр Міліпроів Укоаїлз гм-
оуфзв омжомбку лмвмї проардгії Міліп-
рдопрву ноауі, а ніггмрмвку лмвмгм 
ндлпіилмгм жакмлмгавпрва Міліпрдоп-
рву пмуіайщлмгм жатзпру лапдйдлля. 
Нзлі фзллзи Закмл «Пом ндлпіилд 
жабджндфдлля» Вдотмвла Рага Укоаї-
лз птвайзйа 5 йзпрмнага 1991 омку. 
Віл каиед ліфзк лд вігоіжляєрщпя віг 
алаймгіфлмгм Смыжлмгм Закмлу 1990 
омку, ном якзи кмва ихйа взцд. Вз-
ляркмк прайм пуррєвд омжхзодлля 
пндкроу нійщг у ндлпіилмку жабджнд-
фдллі цмгм гмпромкмвмгм взтмгу ла 
ндлпіы. Тмку жлафлм жомпйа фзпдйщ-
ліпрщ рак жвалзт «кмймгзт» ндлпім-
лдоів (фмймвікз лд гмпягйз 60, а еіл-
кз 55 омків), у рмку фзпйі ж нозфзл 
бджомбірря [17, п. 42]. 

Пдлпіилд жабджндфдлля є соагкд-
лрмк дкмлмкіфлмї пзпрдкз Укоаїлз. 
Свмїкз взрмкакз ндлпіилд жабджнд-
фдлля, як фапрзла пмуіайщлмгм проа-
тувалля, пягає пдодгзлз 80-т оо. ХІХ 
прмйірря. Вмлм жаомгзймпя у смокі 
ндлпіилзт кап – дкдозрайщлзт і проа-
тмвзт. На рми фап ла рдодлат птіглзт 
мбйапрди Укоаїлз, цм буйз ніг ном-
рдкрмоармк Рмпії, гйя ндвлзт кардгм-
оіи гдоеавлзт фзлмвлзків ра мкод-
кзкз вігмкпрвакз гйя їт пйуебмвуів 
првмоывайзпщ рак жвалі дкдозрайщлі 
ра проатмві капз. Закмлмгавфм 
мбмв’яжкмвзи упроіи кап ндлпіилмгм 
проатувалля жанмфаркмвалм у 1861 
омуі [18, п. 44]. 

У 1990 омуі вігбуйзпя ндвлі жкі-
лз гм нозилярмгм жакмлмгавпрва нм-
ндодглщмы гдоеавмы, в оджуйщрарі 
фмгм вігмкодкйдлм ндлпіилу пзпрдку 
віг гдоеавлмгм быгедру, а Пдлпіи-
лзи смлг Укоаїлз (ПФУ) смокува-
впя іж вігоатувалщ кмхрів нігнозєкп-
рвакз, могаліжауіякз і проатмвзт влд-
пків гомкагял. Поз првмодллі ракмї 
пзпрдкз лд буйм воатмвалм дкмлмкіф-
лмгм і сілалпмвмгм пралу гдоеавз в 
укмват ндодтіглмгм ндоімгу гм озл-
кмвмї дкмлмкікз і рмку ндлпіилд жа-
бджндфдлля жажлавайм багарщмт роуг-
лмців. Рмжвзрмк пмуіайщлмгм проату-
валля був прзтіилзк і лдгмпкмлайзк 
лд жваеаыфз ла ндвлі жкілз. Сраоу 
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кмгдйщ пмуіайщлмгм жатзпру буйм 
жоуилмвалм, лмвмї цд лд псмокмвалм 
і рмку ихмв номудп нмпріилмгм нм-
хуку хйятів имгм вгмпкмлайдлля. 
Вед 5 йзпрмнага 1991 омку Вдотмв-
лмы Рагмы Укоаїлз нозилярм Закмл 
Укоаїлз «Пом ндлпіилд жабджндфдл-
ля», якзи нмпйуезв ноавмвмы бажмы 
ла рми фап вномвагедлмї ндлпіилмї 
пзпрдкз. Оглак віл був жмоієлрмва-
лзи йзхд ла гдоеавлу птдку ндлпіи-
лмгм жабджндфдлля і вед ла номряжі 
кмомркмгм ндоімгу прав лджгарлзк 
омжв’яжарз номбйдку ндлпіилзт вз-
нйар. Цд взкагайм рдокілмвмї оагз-
кайщлмї одсмокз, пноякмвалмї ла 
прабійіжауіы сілалпмвмгм пралу Пдл-
піилмгм смлгу Укоаїлз, нігвзцдлля 
оівля езрря ндлпімлдоів і віглмвйдл-
ля пмуіайщлмї пноавдгйзвмпрі [1].  

13 квірля 1998 омку Поджзгдлрмк 
Укоаїлз нігнзпалм Укаж «Пом мплмв-
лі ланояккз одсмокувалля ндлпіилм-
гм жабджндфдлля в Укоаїлі». Цди ноа-
вмвзи гмкукдлр взжлафзв, цм в 
Укоаїлі бугд фапркмвм жбдодедлм пм-
йігаолу пзпрдку (Пдохзи оівдлщ) – 
гйя жабджндфдлля бажмвзт ндлпіи, а 
ракме бугд жаномвагедлм жагайщлмм-
бмв’яжкмву лакмнзфувайщлу пзпрдку 
(гоугзи оівдлщ), жа якмї ноауівлзкз 
жмбмв’яжалі омбзрз влдпкз ла пвмї 
ілгзвігуайщлі оатулкз, і гмбомвійщлу 
нозварлу пзпрдку (родріи оівдлщ) – 
гйя гомкагял, цм каырщ кмейзвіпрщ і 
баеалля омбзрз гмгаркмві жамца-
гедлля. 9 фдовля 2003 омку Вдотмв-
лмы Рагмы Укоаїлз нозилярм Закмл 
Укоаїлз «Пом жагайщлммбмв’яжкмвд 
гдоеавлд ндлпіилд проатувалля». 
Чдодж ояг вагмкзт мбправзл в пупні-
йщпрві (жкілз взкмлавфмї ра жакмлм-
гавфмї вйагз, взбмоів Поджзгдлра 
Укоаїлз і іл.) ндлпіила одсмока лд 
мбгмвмоывайапя ла оівлі і йзхд у 
2010 омуі номгмведлм омбмру лаг 
уієы гуед ваейзвмы і лдмбтіглмы 
номбйдкмы [1].  

Закмл Укоаїлз «Пом жагайщлмм-
бмв’яжкмвд гдоеавлд ндлпіилд проа-
тувалля» віг 09.07.2003 омку 
№ 1058-IV [12], омжомбйдлзи вігнм-
віглм гм Кмлпрзрууії Укоаїлз ра Оп-
лмв жакмлмгавпрва Укоаїлз ном жага-

йщлммбмв'яжкмвд гдоеавлд пмуіайщлд 
проатувалля ра взжлафає нозлузнз, 
жапагз і кдталіжкз сулкуімлувалля 
пзпрдкз жагайщлммбмв'яжкмвмгм гдо-
еавлмгм ндлпіилмгм проатувалля, 
нозжлафдлля, ндодоатулку і взнйарз 
ндлпіи, лагалля пмуіайщлзт нмпйуг ж 
кмхрів Пдлпіилмгм смлгу, цм смо-
куырщпя жа оатулмк проатмвзт влдп-
ків омбмрмгавуів, быгедрлзт ра іл-
хзт гедодй, ндодгбафдлзт узк За-
кмлмк, а ракме одгуйыє нмоягмк см-
окувалля Накмнзфувайщлмгм ндлпіи-
лмгм смлгу ра сілалпувалля жа оату-
лмк имгм кмхрів взгарків ла мнйару 
гмгмвмоів проатувалля гмвіфлзт ндл-
піи абм мглмоажмвзт взнйар жапроатм-
валзк мпмбак, фйдлак їтліт пікди ра 
ілхзк мпмбак, ндодгбафдлзк узк 
Закмлмк. Зкіла укмв і лмок жагайщ-
лммбмв'яжкмвмгм гдоеавлмгм ндлпіи-
лмгм проатувалля жгіиплыєрщпя вз-
кйыфлм хйятмк влдпдлля жкіл гм 
ущмгм Закмлу. 

Як жажлафає І. З. Кмвайів, цм 
вномвагедлля лмвмгм ндлпіилмгм 
жабджндфдлля лдноауджгарлзт гомка-
гял в ндохі омкз лджайделмпрі лахмї 
гдоеавз фдодж ояг мб’єкрзвлзт і 
пуб’єкрзвлзт нозфзл лд буйм дсдк-
рзвлзк, рмку ихйз нмхукз имгм 
вгмпкмлайдлля. Дмпйігедллякз вз-
явйдлм, цм смокувалля пзпрдкз пм-
уіайщлмгм жабджндфдлля ра ндлпіилмгм 
проатувалля кає багармвікмву іпрм-
оіы. Ммедкм првдогеуварз, цм гдо-
еава ноз смокуваллі галмї пзпрдкз 
нмвзлла воатуварз ндвлі мпмбйзвмпрі, 
цм пкйайзпя ла рдозрмоії коаїлз, жм-
кодка гмпзрщ вдйзку кійщкіпрщ ндлпі-
млдоів нм віглмхдллы гм ноауыыфзт 
мпіб, пдодглы жаомбірлу нйару, лаявлу 
козжу, гмгаркмві гмтмгз лапдйдлля 
рмцм. Оплмвлмы ндодхкмгмы у смо-
куваллі оівлдвмї ндлпіилмї пзпрдкз 
вбафаєкм вігпурліпрщ проатмвмї куйщ-
руоз в лапдйдлля Укоаїлз ра рмрайщ-
ла лдгмвіоа гм смокувалля лакмнз-
фдлщ в гдоеавлзт проукруоат, воатм-
вуыфз гмпвіг 90-т омків ХХ прмйірря. 
Помнмлуєкм омжгйялурз кмейзвіпрщ 
смокувалля пзпрдкз ндлпіилмгм 
проатувалля ла бажі лаявлзт проатм-
взт кмкналіи, рак як лд нмроіблм 
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првмоыварз лмві проукруоз, а лаявлі 
сілалпмві одпуопз проатмвзків км-
еурщ нмпйуезрз гмбомы гаоалрієы жа 
жамцагедлля [1]. 

Взвфаыфз нзралля ндлпіилмї пз-
прдкз як мб’єкру гдоеавлмгм уноав-
йілля Н. В. Маорзлдлкм жажлафає, цм 
у гоуглі 1990 омку в гдоеаві 
ж’явзйапя лмва сілалпмва ілпрзрууія 
– Укоаїлпщкд одпнубйікалпщкд віггі-
йдлля Пдлпіилмгм смлгу СРСР (нмп-
ралмва Рагз Міліпроів Укоаїлпщкмї 
РСР і Рагз Фдгдоауії лджайделзт 
номспніймк Укоаїлз віг 21 гоугля 
1990 омку № 380) [19], якд ж піфля 
1992 омку ндодрвмодлм ла Пдлпіилзи 
смлг Укоаїлз. Факрзфлм вігбуйапя 
жкіла ігдмймгії сулкуімлувалля ндл-
піилмї пзпрдкз, яка мгдоеайа уійщмві 
гедодйа нмнмвлдлля кмхрів, вйаплі 
кдталіжкз їт акукуйяуії ра омжнмгійу 
і жайуфзйа ілхзт пмуіайщлзт наорлд-
оів – омбмрмгавуів ра ноауівлзків гм 
сілалпмвмї уфапрі у взоіхдллі нзралщ 
ндлпіилмгм жабджндфдлля. Дедодймк 
кмхрів гйя сілалпувалля ндлпіи прав 
лд гдоеавлзи быгедр, як уд буйм 
оаліхд, а Пдлпіилзи смлг як пакмп-
ріила сілалпмва пзпрдка, цм смоку-
єрщпя жа оатулмк проатмвзт влдпків 
нігнозєкпрв ра гомкагял. Пмфзлаыфз 
ж 1991 омку лмва ндлпіила упралмва 
нмфайа акукуйыварз проатмві 
мбмв’яжкмві нйардеі нігнозєкпрв і 
гомкагял ра жгіиплыварз сілалпу-
валля взгарків могалів пмуіайщлмгм 
жабджндфдлля ла взнйару ндлпіи [20, 
п. 14-20].  

Пдлпіила пзпрдка жа пвмєы проу-
круомы ра влуроіхлік жкіпрмк є гм-
пзрщ пкйаглзк і пндузсіфлзк кмк-
нйдкпмк дкмлмкіфлзт віглмпзл ра 
сілалпмвзт кдталіжків, жа гмнмкмгмы 
якзт жгіиплыєрщпя смокувалля і вз-
кмозпралля ндлпіилзт смлгів ра 
првмоыырщпя ндвлі укмвз гйя ндл-
піилмгм жабджндфдлля вігнмвіглзт 
кардгмоіи лапдйдлля. Пдлпіилд жабдж-
ндфдлля і ндлпіила пзпрдка жлатм-
гярщпя ніг внйзвмк ндлпіилмї нмйірз-
кз, ланоякз і жкіпр якмї жайдеарщ лд 
рійщкз віг сілалпмвм-дкмлмкіфлзт 
кмейзвмпрди гдоеавз, айд и пніввіг-
лмхдлля пмуіайщлзт ілрдодпів, кмрз-

вауії уоягу, ігдмймгії і нмйірзкз ноа-
вйяфзт наоріи ра акрзвлмпрі гомка-
гялпщкмгм пупнійщпрва [21, п. 57-61].  

Пдлпіилд жабджндфдлля є мглієы ж 
мплмвлзт гаоалріи пмуіайщлмгм жатзп-
ру, жкіпр якмгм жвмгзрщпя гм нігрозк-
кз кардоіайщлмгм гмбомбуру гомкагял 
ра їтліт пікди ноз взтмгі ла ндлпіы 
жа вікмк, ілвайігліпры абм в оажі 
вроарз гмгувайщлзка. Наибійщх омж-
нмвпыгедлзк кдрмгмк уноавйілля 
озжзкакз є ндлпіилд проатувалля як 
оіжлмвзг пмуіайщлмгм проатувалля, 
цм жаикаєрщпя нзраллякз жатзпру 
віг пндузсіфлмгм взгу пмуіайщлм-
дкмлмкіфлмгм озжзку - вроарз ноауд-
жгарлмпрі в оджуйщрарі лапралля пра-
омпрі, ілвайіглмпрі абм вроарз гмгува-
йщлзка. Тмку жавгалля пзпрдкз ндл-
піилмгм жабджндфдлля нмйягає у аку-
куйываллі пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт 
озжзків хйятмк їтлщмгм проатувалля 
ра акморзжауії. Оглак пйіг воатмву-
варз, цм проатувалля в жкмжі акморз-
жуварз рійщкз фапрзлу озжзків, мпкі-
йщкз є озжзкз, якзк ваекм жанмбігрз 
(ілвайігліпрщ, уроара гмгувайщлзка). 
Пдлпіила пзпрдка в озлкмвіи дкмлм-
кіуі є гзлакіфлмы. Вмла нмвзлла 
бурз агдкварлмы пдодгмвзцу роалп-
смокауіилмї дкмлмкікз Укоаїлз, цм 
бажувайапя б ла жйагмгі пмуіайщлзт 
наорлдоів (гдоеавз, нігнозєкпрв, 
мкодкзт мпіб) ра првмоывайа дсдкрз-
влзи кдталіжк сілалпмвмгм жабджнд-
фдлля проатувалля мкодкзт вдопрв 
лапдйдлля (ндлпімлдоів, ілвайігів, 
мпіб, цм вроарзйз гмгувайщлзка) [22, 
п. 207]. 

Дмпзрщ уікавзк є рд, цм іпрмоія 
омжвзрку пзпрдк пмуіайщлмгм і ндл-
піилмгм жабджндфдлля нмкажує, цм в 
нозлузні кмейзвм кійщка пнмпмбів 
кардоіайщлмгм жабджндфдлля йірліт 
йыгди: – пакмжабджндфдлля ноз ном-
гмведллі лзкз роугмвмї гіяйщлмпрі; – 
ндодтіг ла урозкалля пік’ї, фйдлакз 
якмї вмлз є; – мрозкалля ндлпії; – 
жавфаплд лакмнзфдлля (лагомкагедл-
ля) кмхрів. Взвфдлля ра муілка гмп-
вігу ндлпіилмгм жабджндфдлля бійщхм-
прі коаїл гдкмлпроує гмпзрщ уікаву 
жакмлмкіоліпрщ: омжвзлдлі і пдодглщм-
омжвзлдлі коаїлз мбзоаырщ лаифапрі-
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хд мпралліт гва пнмпмбз, а пйабмомж-
взлдлі – гва ндохзт [23, п. 35]. 

За оатулмк кмхрів Пдлпіилмгм 
смлгу в пмйігаоліи пзпрдкі нозжла-
фаырщпя ракі ндлпіилі взнйарз: 

1) ндлпія жа вікмк; 
2)  ндлпія нм ілвайіглмпрі влапйі-

гмк жагайщлмгм жатвмоывалля, у рмку 
фзпйі кайіурва, лд нмв'яжалмгм ж омбм-
рмы, ілвайіглмпрі ж гзрзлпрва; 

3) ндлпія у жв'яжку ж вроармы гм-
гувайщлзка. 

Якцм мпмба кає мглмфаплм ноавм 
ла оіжлі взгз ндлпії жа пмйігаолмы 
ндлпіилмы пзпрдкмы, рм жа її взбмомк 
їи нозжлафаєрщпя йзхд мгзл іж взгів 
ндлпії. 

Загайщлзкз укмвакз гйя нозж-
лафдлля ра взнйарз ндлпіи є: 

1)  лапралля вігнмвіглмгм пмуіа-
йщлмгм озжзку: гмпяглдлля жагайщлм-
гм фз пндуіайщлмгм ндлпіилмгм віку; 
лапралля ілвайіглмпрі влапйігмк жага-
йщлмгм жатвмоывалля (роавкз, лд 
нмв'яжалмї ж взомблзурвмк фз ж гз-
рзлпрва); вроара гмгувайщлзка; 

2)  лаявліпрщ у мпмбз лдмбтіглмгм 
ндлпіилмгм проатмвмгм праеу. 

Бажмвмы вдйзфзлмы гйя мбфзп-
йдлля омжкіоу ндлпіи жа пмйігаолмы 
пзпрдкмы взпрунає жаомбірла нйара 
мпмбз — каибурлщмгм ндлпімлдоа [24, 
п. 299]. 

Дйя ндлпіилмгм жабджндфдлля ва-
ейзвзкз є ракі мплмвмнмймелі 
нозлузнз ноава, як пноавдгйзвіпрщ, 
оівліпрщ, пвмбмга, гукаліжк.  Пдлпіилд 
жабджндфдлля лдкмейзвд бдж нозл-
узну пноавдгйзвмпрі, у якмку ноавм 
взпрунає як кіоа пноавдгйзвмпрі, як 
кмоайщлм-ноавмва гмкіоліпрщ вкйагд-
лмгм ра мрозкалмгм в упіт псдоат 
езррєгіяйщлмпрі йыгзлз ра їтлщмгм 
ноавмвмгм жабджндфдлля. Позлузн 
пноавдгйзвмпрі кіпрзрщ у пмбі взкмгу 
вігнмвіглмпрі кіе ноакрзфлмы омййы 
оіжлзт ілгзвігів (пмуіайщлзт гоун) у 
езррі пупнійщпрва ра їтлік пмуіайщ-
лзк пралмвзцдк, кіе їтлікз ноавакз 
ра мбмв’яжкакз [25, c.129].  

Оплмвлзк гедодймк лагтмгедл-
ля кмхрів гм быгедру Пдлпіилмгм 
смлгу Укоаїлз є жбіо ла мбмв'яжкмвд 
гдоеавлд ндлпіилд проатувалля. Пйа-

рлзкакз жбмоу ла мбмв’яжкмвд гдоеа-
влд ндлпіилд проатувалля є: пуб’єкрз 
нігнозєклзущкмї гіяйщлмпрі впіт 
смок вйаплмпрі, їт мб’єглалля, бы-
гедрлі, гомкагпщкі, ра ілхі упралмвз 
ра могаліжауії, мб’єглалля гомкагял 
ра ілхі ыозгзфлі мпмбз, а ракме сі-
жзфлі мпмбз-пуб'єкрз нігнозєклзущ-
кмї гіяйщлмпрі, які взкмозпрмвуырщ 
ноауы лаикалзт ноауівлзків; сійії, 
віггійдлля ра ілхі вігмкодкйдлі ніг-
омжгійз нйарлзків нмгарку, цм лд 
каырщ прарупу ыозгзфлмї мпмбз і 
омжрахмвалі ла рдозрмоії ілхмї, ліе 
нйарлзк жбмоу, рдозрмоіайщлмї гомка-
гз; сіжзфлі мпмбз – пуб'єкрз нігноз-
єклзущкмї гіяйщлмпрі, які лд взкмоз-
прмвуырщ ноауы лаикалзт ноауівлз-
ків, а ракме агвмкарз, їт нмкіфлзкз, 
нозварлі лмраоіупз, ілхі мпмбз, які лд 
є пуб'єкракз нігнозєклзущкмї гіяйщ-
лмпрі і жаикаырщпя гіяйщліпры, нмв'я-
жалмы ж мгдоеалляк гмтмгу; сіжзфлі 
мпмбз, які ноауыырщ ла укмват роу-
гмвмгм гмгмвмоу (кмлроакру), ра сі-
жзфлі мпмбз, які взкмлуырщ омбмрз 
(нмпйугз) жгіглм ж узвійщлм-
ноавмвзкз гмгмвмоакз, у рмку фзпйі 
фйдлз рвмофзт пніймк, рвмофі ноауів-
лзкз, які лд є фйдлакз рвмофзт пні-
ймк рмцм; ыозгзфлі ра сіжзфлі мпмбз, 
цм жгіиплыырщ мндоауії ж кунівйі-
номгаеу вайыр; пуб'єкрз нігнозєк-
лзущкмї гіяйщлмпрі, які жгіиплыырщ 
рмогівйы ывдйіолзкз взомбакз іж 
жмймра (коік мбоуфмк), нйарзлз и 
гмомгмуіллмгм какілля; ыозгзфлі ра 
сіжзфлі мпмбз ноз вігфуедллі йдгкм-
взт аврмкмбійів, коік йдгкмвзт аврм-
кмбійів, якзкз жабджндфуырщпя ілва-
йігз, ра рзт аврмкмбійів, які ндодтм-
гярщ у вйапліпрщ пнагкмєкуяк жа жа-
кмлмк; пуб'єкрз нігнозєклзущкмї 
гіяйщлмпрі (у рмку фзпйі лдоджзгдл-
рз) — взомблзкз ра ікнмордоз рыры-
лмвзт взомбів; нігнозєкпрва, упралм-
вз ра могаліжауії лджайделм віг смок 
вйаплмпрі ра сіжзфлі мпмбз, які нозг-
баырщ лдоутмкд каилм, жа взляркмк 
гдоеавлзт нігнозєкпрв, упралмв і 
могаліжауіи, цм нозгбаырщ лдоутмкд 
каилм жа оатулмк быгедрлзт кмхрів, 
упралмв ра могаліжауіи ілмждклзт 
гдоеав, цм кмозпруырщпя ікулірдра-
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кз і нозвійдякз жгіглм ж жакмлакз ра 
кіелаомглзкз гмгмвмоакз Укоаїлз, 
жгмга ла мбмв'яжкмвіпрщ якзт лагала 
Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз, а ракме 
гомкагялз, які нозгбаырщ езрйм і 
ндодбуваырщ у фдожі ла мгдоеалля 
езрйа абм нозгбаырщ езрйм вндохд; 
нігнозєкпрва, упралмвз ра могаліжа-
уії, сіжзфлі мпмбз, які кмозпруырщпя 
нмпйугакз прійщлзкмвмгм оутмкмгм 
жв'яжку, а ракме мндоармоз ущмгм 
жв'яжку, які лагаырщ пвмї нмпйугз 
бджмнйарлм. Поз ущмку жбіо ла мбм-
в'яжкмвд гдоеавлд ндлпіилд проату-
валля лд пнйафуєрщпя, якцм нмпйуга-
кз прійщлзкмвмгм жв'яжку кмозпру-
ырщпя оіфкмві, кмопщкі, нмвіроялі, 
кмпкіфлі роалпнморлі жапмбз, жапмбз 
лаждклмгм рдтлмймгіфлмгм роалпнмору 
(у рмку фзпйі, ракпі), цм каырщ пра-
уімлаолм-вбугмвалд мбйаглалля оа-
гімжв'яжку, оагімлавігауії ра оагімапр-
омлмкії, якд лд кмед бурз вігмкодк-
йдлм віг ракзт жапмбів бдж вроарз 
имгм рдтлмймгіфлзт абм дкпнйуара-
уіилзт якмпрди фз таоакрдозпрзк [26, 
п. 132].  

Вігнмвіглм гм пр. 8 Закмлу Укоа-
їлз «Пом ндлпіилд жабджндфдлля» [27] 
віг 05 йзпрмнага 1991 омку № 1788-
XII буйм ндодгбафдлм, цм Пдлпіилзи 
смлг Укоаїлз є пакмпріилмы сілал-
пмвм-балківпщкмы пзпрдкмы і цм Пм-
ймедлля ном Пдлпіилзи смлг Укоаї-
лз жарвдогеуєрщпя Кабілдрмк Міліп-
роів Укоаїлз. Так ж взлзклдлляк 
Пдлпіилмгм смлгу Укоаїлз омжнмфайа 
пвмє іплувалля нігпзпрдка агкіліпр-
оувалля проатмвзт влдпків. З 1994 
омку прайзпя жлафлі жкілз в іпрмоії 
Пдлпіилмгм смлгу: віл був ндодрвм-
одлзи іж пакмпріилмї сілалпмвм-
балківпщкмї пзпрдкз ла удлроайщлзи 
могал взкмлавфмї вйагз, лагійдлзи 
вігнмвіглзкз нмвлмва едллякз. 
Вмглмфап буйм пуррєвм угмпкмлайдлм 
могаліжауіилу проукруоу Фмлгу [28]. 
Сраруп Пдлпіилмгм смлгу як удлроа-
йщлмгм могалу взкмлавфмї вйагз буйм 
взжлафдлм Пмймедлляк ном Пдлпіи-
лзи смлг Укоаїлз, жарвдогедлзк 
нмпралмвмы Кабілдру Міліпроів 
Укоаїлз віг 01.06.94 № 345 [29], 
пйуебмвзт ра нмпагмвзт мпіб Пдлпіи-

лмгм смлгу Укоаїлз ра имгм могалів 
взжлафдлм гдоеавлзкз пйуебмвуякз, 
урвмодлм віг гійз Пдлпіилмгм смлгу 
у оаимлат, кіпрат ра оаимлат у кіпрат, 
ракзк фзлмк, буйм првмодлм вдорзка-
йщлу проукруоу уноавйілля Пдлпіи-
лзк смлгмк, яка нмвліпры вігнмвіга-
йа агкіліпроарзвлм-рдозрмоіайщлмку 
упромы гдоеавз, рмбрм, буйм одайіжм-
валм ракзи нозлузн жагайщлмї рдмоії 
пзпрдк, як «ієоаотіфлзи нмоягмк». У 
1994–1997 омкат жгіглм ж Закмлакз 
ном Ддоеавлзи быгедр ла вігнмвіглі 
омкз кмхрз Пдлпіилмгм смлгу вкйы-
файзпя гм пкйагу Ддоебыгедру. Пм-
фзлаыфз ж 1997 омку Пдлпіилзи 
смлг Укоаїлз прав гдоеавлзк нмжа-
быгедрлзк уійщмвзк смлгмк. Пдод-
тіг ла сілалпувалля ндлпіи фдодж 
Пдлпіилзи смлг взпвірйзв ра мкодп-
йзв багарм номбйдк ра фзллзків як 
упдодгзлі пакмї ндлпіилмї пзпрдкз, 
рак і га йдкм жа її кдеакз, цм пуррєвм 
нігіовайз і гдсмокува йз сілалпмву 
бажу уієї пзпрдкз, жмкодка лднйардеі 
гм Пдлпіилмгм смлгу, ріліжауія дкм-
лмкікз ра бджомбірря. Срабійіжауія 
сілалпмвмгм пралу Пдлпіилмгм смлгу 
прайа мглієы ж ндодгукмв жгіиплдлля 
ндлпіилмї одсмокз. Оплмвлі ланоякз 
ра хйятз вномвагедлля ндлпіилмї 
одсмокз буйз мкодпйдлі в ракзт 
гдоеавлзт гмкукдлрат: Оплмвз жакм-
лмгавпрва Укоаїлз ном жагайщлмм-
бмв’яжкмвд гдоеавлд пмуіайщлд проа-
тувалля [30], нозилярі Вдотмвлмы 
Рагмы Укоаїлз 14 піфля 1998 омку, 
Укаж Поджзгдлра Укоаїлз віг 13 кві-
рля 1998 омку. 

Пдлпіилд жакмлмгавпрвм в Укоаї-
лі жажлайм рощмт пуррєвзт жкіл – уд 
одсмокз 1991, 2003 ра 2011 омків. 
Нзлі гм ущмгм оягу вндвлдлм кмела 
гмгарз і 2015 ра 2017 омкз, які мжла-
кдлувайзпя жлафлзкз жакмлмгавфзкз 
жкілакз. Сщмгмглі вед мфдвзглм, цм 
в укмват іплувалля рійщкз ндохмгм 
оівля – пмйігаолмї пзпрдкз – ном 
гіглд жабджндфдлля ндлпімлдоів лд 
игдрщпя. Цд жукмвйдлм уіймы лзжкмы 
сакрмоів: гдкмгоасіфла пзруауія (пм-
йігаола пзпрдка дсдкрзвлм ноауыє жа 
укмвз, цм ндлпімлдоз пралмвйярщ 10-
12 % віг жагайщлмї кійщкмпрі лапдйдл-
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ля в коаїлі; пщмгмглі в Укоаїлі 29 % 
ндлпімлдоів жа вікмк), роугмва кігоа-
уія (бйзжщкм 6-7 кйл. ноауджгарлзт 
укоаїлуів ноауыырщ жа кмогмлмк, а 
вігнмвіглм, лд жгіиплыырщ вігоату-
валля єгзлмгм пмуіайщлмгм влдпку), 
лдйдгайщла жаиляріпрщ абм мсіуіила 
взнйара рійщкз кілікайщлмї жаонйарз, 
а одхрз «у кмлвдорат». Упі уі сакрм-
оз пвігфарщ ном лдмбтігліпрщ фапркм-
вмгм омжвалраедлля пмйігаолмї ндл-
піилмї пзпрдкз ра жакйагалля мплмвз 
гйя првмодлля гмгаркмвмгм гедодйа 
ндлпіилзт взнйар. Нд кмела іглмоу-
варз і родріи оівдлщ ндлпіилмї пзпрд-
кз — лдгдоеавлд ндлпіилд жабджнд-
фдлля, номрд оівдлщ уфапрі гомкагял у 
лщмку кмйзваєрщпя в кдеат 10 %, 
коік рмгм, дсдкрзвліпрщ ущмгм оівля 
ндлпіилмї пзпрдкз ноякм жайдезрщ 
віг дсдкрзвлмпрі омжвзрку дкмлмкікз 
коаїлз [31, п. 81]. 

Смйігаола пзпрдка ндлпіилмгм жа-
бджндфдлля (мжлафає, цм влдпкз, які 
пнйафуырщпя гм Пдлпіилмгм смлгу 
жаоаж,мгоажу игурщ ла взнйару ндлпіи 
рзк, трм вед лд ноауыє), яка жаоаж 
гіє в Укоаїлі, є лддсдкрзвлмы фдодж 
лдгарзвлу гдкмгоасіфлу пзруауіы. За 
номглмжакз, пніввіглмхдлля ндлпім-
лдоів гм нйарлзків влдпків жомпрд ж 
95% у 2016 омуі гм 104% у 2045 омуі 
ра 118,8% – у 2060 омуі. Коік рмгм, 
жлафла фапрзла жаомбірків «жайзха-
єрщпя в рілі»: омбмрмгавуі гдкйаоуырщ 
мсіуіилу жаомбірлу нйару кдлхмы, 
ліе взнйафуырщ ноауівлзкак сакрз-
флм. Такзк фзлмк, влдпкз гм Пдлпіи-
лмгм смлгу ракме пкмомфуырщпя, цм , 
жомжукійм, внйзває ла омжкіо ндлпіи 
[32, п. 47]. 

Упніхліпрщ одсмокувалля ндл-
піилмї пзпрдкз жайдезрщ віг багарщмт 
фзллзків, які ноякм фз мнмпдодгкм-
валм внйзваырщ ла омжвзрмк уієї 

псдоз пмуіайщлмгм езрря. Тмку гйя 
вгаймгм нмфарку номудпу одсмоку-
валля лдмбтіглм првмозрз ндвлі дкм-
лмкіфлі ра пмуіайщлі ндодгукмвз, а 
пакд: жомпралля взомблзурва, жкіу-
лдлля сілалпмвмгм пралу нігнозєкпрв 
і вігнмвіглд лаомцувалля сілалпмвзт 
кмейзвмпрди ндлпіилмї пзпрдкз; ом-
жхзодлля номгукрзвлмї жаилярмпрі 
лапдйдлля, кілікіжауія нозтмвалмгм 
бджомбірря, рілщмвмї жаилярмпрі, жа-
тзпр роугмвзт і пмуіайщлзт ілрдодпів 
гомкагял Укоаїлз ла ілмждклзт озл-
кат ноауі; нмгахдлля жабмогмвалмпрі 
іж жаомбірлмї нйарз, нігвзцдлля її 
омжкіоу и жбійщхдлля нзрмкмї вагз у 
ваймвмку влуроіхлщмку номгукрі; 
омжхзодлля бажз пнйарз ндлпіилзт 
влдпків жа оатулмк мтмнйдлля ндл-
піилзк проатувалляк упіт кардгмоіи 
ыозгзфлзт і сіжзфлзт мпіб; нознз-
лдлля ноакрзкз пнзпалля ра одпроук-
руозжауії жабмогмвалмпрі ндодг ндл-
піилзк смлгмк; пкапувалля нійщг у 
пнйарі ндлпіилзт влдпків і жабмомла 
жаномвагедлля лмвзт нійщг у взнйарі 
ндлпіи бдж взжлафдлля гедодй їт сі-
лалпувалля; ндодвдгдлля сілалпу-
валля взнйар ндлпіи пійщпщкзк ндлпі-
млдоак і нійщгмвзк кардгмоіяк іж ндл-
піилмгм смлгу ла гдоеавлзи быгедр 
Укоаїлз, кмонмоарзвлі ра номсдпіилі 
ндлпіилі смлгз [33].  

Такзк фзлмк, ндлпіила одсмока, 
яка номвдгдла в Укоаїлі, кає жабджнд-
фуварз ра смокуварз пноавдгйзву і 
пріику ндлпіилу пзпрдку в коаїлі ра 
кіпрзрз ваейзві нмймедлля цмгм 
кмгдоліжауії ндлпіилмї пзпрдкз. На 
лаху гукку, нмроіблм угмпкмлайыва-
рз ноавмвд одгуйывалля ндлпіилмгм 
жабджндфдлля гйя фмгм лдмбтіглм 
номвмгзрз коік сілалпмвмгм алайіжу і 
лаукмві гмпйігедлля мкодкзт апндк-
рів ндлпіилмгм жабджндфдлля. 
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Sinyova L. Provision of pensions as one of the functions of a social  welfare state 
The historical period of development of the system of the provision of pensions has 

been researched in this scientific article. the questions upon social justice in providing the 
level of pensions and social aids have been analysed. The improvement of the system of the 
provision of pensions has been offered. 
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