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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Сталий соціальний розвиток неможливий без 

створення сприятливих умов для життя літніх людей. Пенсійне забезпечення є 

одним із найбільш соціально значущих інститутів суспільно-політичного 

життя, що реалізують базову конституційну гарантію – матеріальне 

забезпечення пенсіонерів. Відповідно до ст. 46 Конституції України 

«громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на 

забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, 

втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у 

старості та в інших випадках, передбачених законом». Ці основні гарантії 

відображено в конституціях багатьох країн світу, оскільки соціальний захист є 

однією з головних функцій держави. Пенсіонери є особливою категорією 

громадян, які втратили працездатність, тобто джерело свого матеріального 

забезпечення, внаслідок настання конкретних страхових випадків (похилого 

віку, інвалідності, смерті єдиного працездатного годувальника та ін.). 

Ефективність функціонування будь-якої системи багато в чому визначається 

якістю побудови публічного управління нею. Це повною мірою справедливо і 

для сфери пенсійного забезпечення України.  

За таких умов виникає потреба в дослідженні адміністративно-правових 

засад публічного управління у сфері пенсійного забезпечення в Україні, 

механізму його адміністративно-правового регулювання і розробленні на цій 

основі пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення національної 

нормативно-правової бази, упорядкування адміністративно-правових засад 

публічного управління у сфері пенсійного забезпечення в Україні, заходів з 

оптимізації діяльності відповідних суб’єктів, а також формулювання 

рекомендацій щодо запровадження дієвої комплексної державної політики у 

досліджуваній сфері. 

Теоретичною базою дисертаційної роботи стали численні праці відомих 

фахівців у галузі адміністративного права та процесу, а саме: В.Б. Авер’янова, 

О.Ф. Андрійко, Н.О. Армаш, О.М. Бандурки, В.М. Баранова, Д.М. Бахраха, 

В.М. Бевзенка, Ю.П. Битяка, Л.Р. Білої-Тіунової, І.В. Болокан, О.Г. Бондаря, 

М.Ю. Віхляєва, В.М. Гаращука, І.П. Голосніченка, І.С. Гриценка, В.В. Доненка, 

Є.В. Доніна, І.В. Зозулі, Т.Є. Кагановської, Р.А. Калюжного, С.В. Ківалова, 

Л.В. Коваля, Ю.М. Козлова, І.Б. Коліушко, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова, 

А.Т. Комзюка, О.В. Кузьменко, В.І. Курила, Є.В. Курінного, Ю.О. Легези, 

Д.М. Лук’янця, Д.В. Лученка, П.С. Лютікова, П.В. Макушева, Т.О. Мацелик, 

Р.С. Мельника, О.І. Миколенка, Р.В. Миронюка, В.Я. Настюка, Н.Р. Нижник, 

І.В. Панової, С.В. Пєткова, Ю.В. Пирожкової, Д.В. Приймаченка, 

А.А. Пухтецької, А.О. Селіванова, В.Ф. Сіренка, С.Г. Стеценка, 

А.В. Хрідочкіна, В.К. Шкарупи, В.В. Юровської, О.М. Якуби та ін.  

Дисертація базується також на наукових працях фахівців, які досліджували 

різні аспекти реалізації адміністративно-правових засад публічного управління 

у сфері пенсійного забезпечення в умовах сучасного суспільства, а саме в 

працях М.І. Боднарука, Н.Б. Болотіної, І.О. Гуменюка, Т.О. Дідковської, 
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І.В. Оклей, С.М. Прилипка, І.М. Сироти, Б.І. Сташківа, Н.М. Хуторян. 

Особливий інтерес становлять наукові розвідки, в яких розглянуто окремі 

аспекти діяльності суб’єктів публічного управління у сфері пенсійного 

забезпечення, а саме фінансову діяльність (В.М. Білопольська, Л.Н. Кисіль, 

І.А. Кременчук, Т.Н. Шкода), організаційно-правові та соціально-економічні 

засади (С.Б. Березіна, Б.О. Зайчук, О.Ю. Зарудний, І.О. Кравченко, 

О.І. Надієнко, Н.І. Школьна), законодавство у сфері пенсійного забезпечення 

(О.І. Надієнко, С.М. Синчук, Я.В. Сімутіна, М.М. Шумило).  

Проте багато питань, пов’язаних з проблемами адміністративно-правових 

засад публічного управління у сфері пенсійного забезпечення в Україні, 

залишаються невирішеними. Фактично в науці адміністративного права 

комплексного аналізу адміністративно-правових засад публічного управління у 

сфері пенсійного забезпечення в Україні не проводилося – ця наукова проблема 

продовжує залишатися поза увагою дослідників. Існує нагальна потреба й у 

поглибленому дослідженні теоретико-методологічних аспектів 

адміністративно-правових засад публічного управління у сфері пенсійного 

забезпечення в Україні, виробленні практичних рекомендацій щодо 

вдосконалення цього публічно-правового інституту.  

Таким чином, необхідність оптимізації діяльності суб’єктів публічного 

управління у сфері пенсійного забезпечення, а також недосконалість 

адміністративно-правових засад цієї діяльності зумовили актуальність теми 

даної дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. 

Дисертацію виконано згідно з положеннями Указів Президента України 

від 10 травня 2006 р. № 361/2006 «Про Концепцію вдосконалення судівництва 

для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських 

стандартів»; від 20 травня 2015 р. № 276/2015 «Про Стратегію реформування 

судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 рр.». 

Дослідження відповідає Стратегії розвитку наукових досліджень Національної 

академії правових наук України на 2016–2020 рр., затвердженій постановою 

загальних зборів Національної академії правових наук України від 03 березня 

2016 р., комплексним науковим проєктам кафедри адміністративного та 

господарського права Запорізького національного університету «Основні 

напрямки удосконалення законодавства України в умовах євроінтеграційних 

процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) та «Дослідження проблем 

теорії адміністративного права в умовах глобалізаційних процесів» (номер 

державної реєстрації 0115U00711). 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у 

визначенні на основі аналізу чинного законодавства України та узагальнень 

практики його реалізації сутності, змісту та особливостей адміністративно-

правових засад публічного управління у сфері пенсійного забезпечення в 

Україні.  

Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі поставлено й 

вирішено такі основні задачі: 
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 з’ясувати поняття, сутність та зміст публічного управління у сфері 

пенсійного забезпечення в Україні; 

 проаналізувати сферу пенсійного забезпечення як об’єкт публічного 

управління в Україні та виокремити її складові елементи; 

 встановити особливості адміністративно-правового статусу суб’єктів 

публічного управління у сфері пенсійного забезпечення в Україні;  

 виокремити форми реалізації адміністративно-правових засад публічного 

управління у сфері пенсійного забезпечення в Україні; 

 охарактеризувати методи реалізації адміністративно-правових засад 

публічного управління у сфері пенсійного забезпечення в Україні; 

 розкрити концептуальні положення удосконалення адміністративно-

правових засад інформаційно-аналітичного забезпечення публічного 

управління у сфері пенсійного забезпечення в Україні; 

 визначити шляхи використання зарубіжного досвіду щодо реалізації 

адміністративно-правових засад публічного управління у сфері пенсійного 

забезпечення в Україні; 

 сформулювати конкретні пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення 

адміністративно-правових засад публічного управління у сфері пенсійного 

забезпечення в Україні. 

Об’єкт дослідження – суспільні відносини, що виникають під час реалізації 

адміністративно-правових засад публічного управління у сфері пенсійного 

забезпечення в Україні. 

Предмет дослідження – адміністративно-правові засади публічного 

управління у сфері пенсійного забезпечення в Україні. 

Методи дослідження. Обґрунтованість теоретичних положень, 

рекомендацій щодо подальшого наукового розроблення теми, достовірність 

результатів дослідження забезпечено використанням сукупності філософських, 

загально- та спеціально-наукових методів, які використовуються в юридичних 

дослідженнях. Діалектичний метод був використаний для аналізу 

адміністративно-правових засад публічного управління у сфері пенсійного 

забезпечення в Україні та виявлення їх специфіки та особливостей (розділи 1, 2, 

3). Історично-правовий метод дав можливість виявити особливості феномена 

адміністративно-правових засад публічного управління у сфері пенсійного 

забезпечення в Україні (підрозділи 1.1, 1.2). За допомогою формально-логічних 

методів (аналізу, синтезу, узагальнення тощо) сформульовано основні дефініції, 

використані у дослідженні (підрозділи 1.3, 2.1, 3.2). Порівняльно-правовий 

метод дозволив дослідити норми вітчизняного законодавства, спрямовані на 

врегулювання суспільних відносин публічного управління у сфері пенсійного 

забезпечення в Україні, та порівняти їх з відповідними нормами законодавства 

зарубіжних держав з метою формулювання пропозицій щодо запозичення 

позитивного досвіду (підрозділи 2.2, 3.1), а також виокремити детермінантні 

характеристики державної політики щодо публічного управління у сфері 

пенсійного забезпечення в Україні (підрозділи 1.1, 3.2). Застосування 

структурно-системного методу дозволило виокремити групу суб’єктів 

публічного управління у сфері пенсійного забезпечення в Україні (підрозділ 
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1.3). Статистичний та соціологічний методи використані з метою аналізу та 

узагальнення емпіричної інформації, що стосується теми дослідження 

(підрозділи 2.3, 3.2). Міжгалузевий характер дослідження зумовив застосування 

й інших наукових підходів: органічної єдності теорії і практики (підрозділи 1.3, 

2.3), класифікації і групування форм і методів публічного управління у сфері 

пенсійного забезпечення в Україні (підрозділи 1.3, 2.1, 2.2), моделювання (з 

метою вироблення відповідних пропозицій) (підрозділи 3.1, 3.2), а також 

герменевтичного методу (підрозділи 1.2, 3.2).  

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, міжнародно-

правові акти, ратифіковані Україною, закони України, нормативні акти 

Президента України та Кабінету Міністрів України, акти центральних та 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, що 

визначають зміст та особливості адміністративно-правових засад публічного 

управління у сфері пенсійного забезпечення в Україні. 

Емпіричну базу дослідження становлять відомості про результати діяльності 

суб’єктів публічного управління у сфері пенсійного забезпечення в Україні, що 

містяться на офіційних електронних веб-сайтах органів публічної адміністрації 

України, а також політико-правова публіцистика, довідкові, статистичні 

матеріали тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці комплексним 

дослідженням адміністративно-правових засад публічного управління у сфері 

пенсійного забезпечення в Україні. У результаті проведеного дослідження 

сформульовано нові наукові положення і висновки, запропоновані особисто 

здобувачем, зокрема: 

уперше:  

 у межах патерналістського аспекту дослідження адміністративно-

правових засад публічного управління запропоновано авторське визначення 

поняття «публічне управління у сфері пенсійного забезпечення», під яким 

пропонується розуміти регламентовану законами та іншими нормативно-

правовими актами діяльність відповідних суб’єктів публічного управління, 

спрямовану на реалізацію законодавства у сфері пенсійного забезпечення 

шляхом прийняття адміністративних рішень та надання встановлених законами 

адміністративних послуг; визначені його об’єкт та особливості;  

 на підставі людиноцентристської концепції публічного управління 

визначено особливості сфери пенсійного забезпечення в Україні як об’єкта 

публічного управління, що являє собою сукупність взаємопов’язаних 

суспільно-правових інститутів, які забезпечують функціонування цієї сфери, а 

також розроблено архітектоніку сфери пенсійного забезпечення;  

 крізь призму інституту адміністративної процедури здійснено комплексне 

дослідження адміністративно-правових засад публічного управління у сфері 

пенсійного забезпечення в Україні, тісний взаємозв’язок елементів яких має 

вирішальне значення для підвищення ефективності цієї діяльності;  
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удосконалено:  

 теоретичні положення про форми та методи публічного управління у 

сфері пенсійного забезпечення в Україні, а також встановлені невирішені 

завдання щодо них;  

 наукові положення про становлення і розвиток інституту публічного 

управління у сфері пенсійного забезпечення в Україні, сутність 

адміністративно-правового статусу суб’єктів публічного управління у сфері 

пенсійного забезпечення в Україні, що дозволило виявити причини 

недосконалості сучасного стану цього правового інституту; 

 результати наукових досліджень адміністративних правовідносин, які 

виникають у сфері пенсійного забезпечення в Україні, через підтвердження 

факту, що публічне управління у сфері пенсійного забезпечення може 

здійснюватися як нормами адміністративного права, так і на міжгалузевому 

рівні, оскільки акти інших галузей права можуть містити норми, що мають 

адміністративно-правовий зміст, або виступати джерелом публічного 

управління в цій сфері;  

дістали подальшого розвитку:  

 наукові розробки щодо узагальнення зарубіжного досвіду публічного 

управління у сфері пенсійного забезпечення в Україні та визначення основних 

напрямів його запозичення в Україні, а саме: встановлено, що відповідний 

досвід зарубіжних країн варто використовувати з урахуванням наявних 

вітчизняних традицій публічного управління у сфері пенсійного забезпечення в 

Україні; 

 науково-теоретичні підходи до проблеми подальшого вдосконалення 

вітчизняного адміністративного законодавства з метою реалізації сучасних 

пріоритетів державної правової політики – першочерговості забезпечення прав і 

свобод людини та громадянина у сфері пенсійного забезпечення в Україні.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

викладені в дисертації висновки та пропозиції становлять як науково-

теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути використані у: 

– науково-дослідній сфері – як підґрунтя для подальшої розробки 

теоретичних і прикладних проблем адміністративно-правових засад публічного 

управління у сфері пенсійного забезпечення в Україні, а також для підготовки 

відповідних наукових видань та організації науково-дослідної роботи студентів, 

курсантів і слухачів закладів вищої освіти України (акт впровадження 

Запорізького національного університету від 11 травня 2021 р.);  

– правотворчості – як науково обґрунтовані пропозиції щодо подальшого 

вдосконалення чинних нормативно-правових актів, які регламентують 

адміністративно-правові засади публічного управління у сфері пенсійного 

забезпечення в Україні; 

– правозастосовній діяльності – як рекомендації щодо підвищення 

ефективності практичної діяльності суб’єктів публічного управління у сфері 

пенсійного забезпечення в Україні (акт впровадження Головного управління 

Пенсійного фонду України у Полтавській області від 2 липня 2021 р.);  
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– навчальному процесі – для викладання студентам вищих юридичних 

навчальних закладів навчальних дисциплін «Адміністративне право України», 

«Адміністративне судочинство», а також для підготовки підручників і 

навчальних посібників з відповідних навчальних курсів (акт впровадження 

Дніпровського гуманітарного університету від 23 червня 2021 р.). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 4 науково-практичних 

конференціях: «Правова система України: сучасні тенденції та фактори 

розвитку» (м. Запоріжжя, 2020 р.); «Роль інтеграційних процесів у формуванні 

національних правових систем» (м. Херсон, 2021 р.); «Шляхи розвитку науки в 

сучасних кризових умовах» (м. Дніпро, 2021 р.); «Формування сучасного 

європейського конституціоналізму в Україні: досвід, проблеми, 

перспективи (м. Дніпро, 2021 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації відображені 

у 5 наукових статтях, з яких 4 опубліковані у виданнях, що визнані фаховими з 

юридичних наук, 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 4 тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, які містять сім підрозділів, висновків, списку використаних джерел і 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 214 сторінок, у т. ч. основного 

тексту – 166 сторінок. Список використаних джерел налічує 288 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ  

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено її зв’язок із 

науковими програмами, планами, темами, грантами, мету і задачі, об’єкт і 

предмет, методи дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення 

одержаних результатів, наведено відомості про апробацію результатів і 

публікації. 

Розділ 1 «Теоретичні аспекти адміністративно-правових засад 

публічного управління у сфері пенсійного забезпечення в Україні» 

складається з трьох підрозділів. 

Підрозділ 1.1 «Поняття, сутність та зміст публічного управління у сфері 

пенсійного забезпечення в Україні» присвячений з’ясуванню поняття, сутності 

та змісту публічного управління у сфері пенсійного забезпечення в Україні. 

Визначено, що під публічним управлінням у досліджуваній сфері слід розуміти 

регламентовану законами та іншими нормативно-правовими актами діяльність 

відповідних суб’єктів публічного управління, спрямовану на реалізацію 

законодавства про пенсійне забезпечення шляхом прийняття адміністративних 

рішень та надання встановлених законодавством адміністративних послуг.  

Встановлено об’єкт публічного управління у сфері пенсійного забезпечення – 

суспільні відносини, що виникають із приводу створення правових норм, 

спрямованих на впорядкування суспільних відносин у сфері пенсійного 

забезпечення. Підкреслено, що управлінський вплив на зазначені об’єкти 
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здійснюється з використанням адміністративно-правових методів, які 

неодмінно втілюються в певній формі публічного управління.  

У підрозділі 1.2 «Сфера пенсійного забезпечення України як об’єкт 

публічного управління» висвітлено сутність сфери пенсійного забезпечення як 

цілісної підсистеми суспільства, що охоплює процеси, пов’язані з реалізацією 

прав громадян пенсійного віку на пенсійне забезпечення. Акцентовано увагу на 

основному призначенні сфери пенсійного забезпечення – її всебічному 

сприянні підвищенню рівня якості життя суспільства, забезпеченні 

сприятливих умов його існування і сталого розвитку. Виокремлено складові 

елементи сфери пенсійного забезпечення. Встановлено, що сфера пенсійного 

забезпечення» означає сукупність правових і фінансових відносин, а також 

організаційних заходів, метою яких є зниження рівня бідності, матеріальне 

забезпечення громадян у разі втрати постійного доходу внаслідок втрати 

працездатності при досягненні похилого віку, а також в інших, визначених 

законом випадках. Доведено, що сфера пенсійного забезпечення являє собою 

сукупність правових, організаційних та фінансово-економічних інститутів і 

норм, а також спеціалізованих організаційних структур, метою яких є надання 

визначеним законом категоріям непрацюючих громадян матеріального 

забезпечення у вигляді пенсійного забезпечення. 

У підрозділі 1.3 «Адміністративно-правовий статус суб’єктів публічного 

управління у сфері публічного забезпечення в Україні» обґрунтовано, що 

наявність у державі сучасної системи суб’єктів публічного управління у сфері 

пенсійного забезпечення є вирішальним фактором забезпечення ефективної 

реалізації завдань публічного управління в цій галузі. Підкреслено, що ці 

суб’єкти становлять окрему категорію державних органів, адміністративно-

правовий статус яких характеризується певними ознаками та які здійснюють 

державно-владний вплив на об’єкти публічного управління. Виявлено, що 

правовою основою діяльності суб’єкта публічного управління у сфері 

пенсійного забезпечення здебільшого стають норми адміністративного права, а 

в процесі своєї діяльності ці суб’єкти використовують виключно форми і 

методи публічного управління. Здійснений ретельний аналіз діяльності 

суб’єктів публічного управління у сфері пенсійного забезпечення свідчить про 

не досить високий рівень її результативності, що пояснюється насамперед 

відсутністю теоретично розробленої концепції формування структури суб’єктів 

публічного управління у сфері пенсійного забезпечення. 

Розділ 2 «Механізм реалізації адміністративно-правових засад 

публічного управління у сфері пенсійного забезпечення в Україні» 

складається з трьох підрозділів, у яких визначається сутність та зміст 

адміністративно-правових засад публічного управління у сфері пенсійного 

забезпечення, досліджуються його форми, методи та особливості 

інформаційно-аналітичного забезпечення публічного управління в цій сфері. 

Підрозділ 2.1 «Форми реалізації адміністративно-правових засад 

публічного управління у сфері пенсійного забезпечення в Україні» містить 

узагальнення теоретичних положень щодо специфіки адміністративно-

правових засад публічного управління у сфері пенсійного забезпечення. Під 
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формами публічного управління у сфері, що досліджується, запропоновано 

розуміти зовнішньо виражену діяльність суб’єктів публічного управління, яка 

здійснюється останніми в межах їхньої компетенції і спрямована на виконання 

покладених на них завдань у сфері пенсійного забезпечення. У сукупності форм 

публічного управління у сфері пенсійного забезпечення виокремлено їх основні 

групи – правові (правотворча діяльність, а також адміністративний договір) та 

організаційні (які не пов’язуються з реалізацією державно-владних 

повноважень суб’єктами публічного управління, а здебільшого сприяють їх 

здійсненню).  

У підрозділі 2.2 «Методи реалізації адміністративно-правових засад 

публічного управління у сфері пенсійного забезпечення в Україні» 

характеризуються особливості публічного управління у сфері пенсійного 

забезпечення. Наголошено, що серед методів, які використовуються в процесі 

діяльності з публічного управління, виділяють передусім методи переконання 

та примусу, але, виходячи з принципу спрямованості на захист законних прав 

та інтересів людини, ефективність у даній галузі може бути досягнута за умови 

домінування методу переконання. Доведено, що поряд із переконанням у 

практиці діяльності суб’єктів публічного управління у сфері пенсійного 

забезпечення досить широко використовується і державний примус, який є 

допоміжним та здійснюється на підставі переконання і тільки після 

застосування методів переконання. Акцентовано увагу на тому, що мета 

застосування заходів адміністративного примусу зумовила відповідну 

класифікацію останніх, у межах якої виділяється три групи заходів 

адміністративного примусу: заходи адміністративного попередження, заходи 

адміністративного припинення та заходи адміністративного стягнення. 

У підрозділі 2.3 «Інформаційно-аналітичне забезпечення реалізації 

адміністративно-правових засад публічного управління у сфері пенсійного 

забезпечення в Україні» з’ясоване значення інформаційно-аналітичного 

забезпечення для реалізації мети і завдань публічного управління у сфері 

пенсійного забезпечення з урахуванням сучасних тенденцій розвитку цієї сфери 

суспільного життя. Інформаційно-аналітичне забезпечення публічного 

управління у цій сфері розглядається як поєднання всієї інформації, що 

використовується, специфічних засобів і методів її опрацювання, а також 

діяльності фахівців щодо ефективного використання даних, відомостей та знань 

в організації публічного управління даною сферою. Наголошено, що 

продуктивне інформаційно-аналітичне забезпечення складається тільки з 

об’єктивних, своєчасних і достовірних відомостей, які оцінюються як корисні 

знання (інформація), а із загального потоку даних виокремлюються лише ті 

відомості, які потрібні для певного рівня публічного управління, зрозумілі 

цьому рівню і зменшують його невизначеність. 

Розділ 3 «Напрями вдосконалення адміністративно-правових засад 

публічного управління у сфері пенсійного забезпечення в Україні» 

складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Напрями імплементації закордонного досвіду реалізації 

адміністративно-правових засад публічного управління у сфері пенсійного 
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забезпечення в Україні» узагальнено шляхи запозичення досвіду реалізації 

адміністративно-правових засад публічного управління у сфері пенсійного 

забезпечення зарубіжних країн. Розглянуті особливості реалізації 

адміністративно-правових засад публічного управління у сфері пенсійного 

забезпечення у різних державах, визначено основні тенденції еволюції сфери 

пенсійного забезпечення в сучасному світі, з’ясовано сутність міжнародних 

стандартів сфери пенсійного забезпечення. На прикладі Сполучених Штатів 

Америки, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, 

Французької Республіки, Федеративної Республіки Німеччина та країн 

Латинської Америки проаналізовано прогресивні інновації реалізації 

адміністративно-правових засад публічного управління у сфері пенсійного 

забезпечення. На основі аналізу іноземного досвіду зроблено висновок про 

необхідність підвищення рівня життя населення шляхом оптимізації процесу 

публічного управління у сфері пенсійного забезпечення. Запропоновано 

авторський варіант методологічних положень щодо порядку імплементації 

зарубіжного досвіду інших країн у контексті вдосконалення процесу реалізації 

адміністративно-правових засад публічного управління у сфері пенсійного 

забезпечення в Україні. Незважаючи на багатоплановість організації реалізації 

адміністративно-правових засад публічного управління у сфері пенсійного 

забезпечення, основним критерієм ефективності має стати повне та всебічне 

забезпечення інтересів і потреб людини, яка є носієм культури та центральним 

елементом загального цивілізаційного прогресу людства. Наголошено на тому, 

що для нашої країни це положення має стати основним ідеологічним 

підґрунтям у процесі ефективної реалізації реформ у сфері пенсійного 

забезпечення. 

Підрозділ 3.2 «Напрями вдосконалення законодавчої бази реалізації 

адміністративно-правових засад публічного управління у сфері пенсійного 

забезпечення в Україні» присвячений дослідженню проблем кодифікації 

вітчизняного законодавства у сфері пенсійного забезпечення. Наголошено, що 

однією із найбільш нагальних наукових та практичних проблем вдосконалення 

законодавчої бази реалізації адміністративно-правових засад публічного 

управління у сфері пенсійного забезпечення в Україні є її кодифікація. 

Відзначені позитивні та негативні аспекти кодифікаційних процесів 

законодавства у сфері пенсійного забезпечення. Підкреслено, що кодифікація 

пенсійного законодавства – це складний процес систематизації законодавства, 

що базується на Національній стратегії пенсійної реформи, у тому числі 

міжнародних (європейських) соціальних стандартах, дієвості, доступності 

права на пенсійне забезпечення, інших тісно пов’язаних із ним прав, та полягає 

у розробці і прийнятті парламентом єдиного, стабільного кодифікованого 

закону про пенсійне забезпечення. Зроблено висновок, що новітня концепція 

вдосконалення законодавчої бази реалізації адміністративно-правових засад 

публічного управління у сфері пенсійного забезпечення в Україні має 

передбачати: розробку Національної стратегії пенсійної реформи, на підставі 

якої слід визначити концепцію кодифікації вітчизняного законодавства у сфері 

пенсійного забезпечення, з урахуванням досягнень науки адміністративного 
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права, позицій експертів, інститутів громадянського суспільства, а також 

міжнародних пенсійних стандартів; проведення громадських, науково-правових 

слухань та експертиз; розробку проєкту Пенсійного кодексу України на основі 

Національної стратегії реформи сфери пенсійного забезпечення. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання, що полягає у визначенні теоретичних та теоретико-

прикладних аспектів адміністративно-правових засад публічного управління у 

сфері пенсійного забезпечення в України. За результатами дисертаційної 

роботи сформульовано такі основні висновки: 

1. Сформульовано авторську дефініцію публічного управління у сфері 

пенсійного забезпечення, під яким запропоновано розуміти регламентовану 

нормативно-правовими актами діяльність відповідних суб’єктів, спрямовану на 

реалізацію норм правових актів, що регламентують сферу пенсійного 

забезпечення, шляхом прийняття адміністративних рішень та надання 

встановлених законодавством адміністративних послуг. Визначено, що 

об’єктом публічного управління у даній сфері виступають суспільні відносини 

з приводу: створення правових норм, спрямованих на встановлення загального 

правового режиму функціонування сфери пенсійного забезпечення; визначення 

адміністративно-правового статусу учасників адміністративно-охоронних 

відносин; реєстрацію суб’єктів, діяльність яких пов’язується зі сприянням 

громадянам у реалізації наданих останнім прав у сфері пенсійного 

забезпечення; запобігання порушенням у сфері пенсійного забезпечення; 

припинення порушень у сфері пенсійного забезпечення; притягнення до 

юридичної відповідальності за порушення у сфері пенсійного забезпечення.  

Наголошено, що управлінський вплив на зазначені об’єкти публічного 

управління здійснюється з використанням адміністративно-правових методів, 

які неодмінно втілюються в певній формі публічного управління. 

2. Встановлено, що сфера пенсійного забезпечення як об’єкт публічного 

управління являє собою складне та багатогранне явище, яке, окрім комплексу 

відносин, має містити в собі також відповідні адміністративні інституції та 

інших суб’єктів солідарної та накопичувальної пенсійної системи. Наголошено, 

що термін «сфера пенсійного забезпечення» означає сукупність правових 

відносин та організаційних заходів, метою яких є зниження рівня бідності, 

матеріальне забезпечення громадян у разі втрати постійного доходу внаслідок 

втрати працездатності при досягненні похилого віку. Визначено, що її 

структурування за змістовим наповненням ґрунтується на виокремленні її 

складників, що відображає об’єктну сутність сфери пенсійного забезпечення. 

Наголошено, що суб’єктна її побудова характеризується комплексом установ та 

інституцій, що забезпечують функціонування самої сфери пенсійного 

забезпечення. Зроблено висновок про сферу пенсійного забезпечення як 

сукупність правових, організаційних інститутів і норм, а також спеціалізованих 

організаційних структур, метою яких є надання визначеним законом категоріям 
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непрацюючих громадян матеріального забезпечення у вигляді пенсії, а також 

зниження рівня бідності внаслідок позитивних впливів на такі соціальні ризики, 

як досягнення похилого віку, настання інвалідності, втрата годувальника. 

3. Доведено, що наявність у державі сучасної системи суб’єктів публічного 

управління у сфері пенсійного забезпечення з чітко визначеним 

адміністративно-правовим статусом елементів її структури виступає 

вирішальним фактором забезпечення ефективної реалізації завдань публічного 

управління у цій сфері. Акцентовано увагу на тому, що процес становлення 

такої системи в Україні все ще далекий від свого завершення. Насамперед це 

стосується визначення особливостей адміністративно-правового статусу 

суб’єктів публічного управління у сфері пенсійного забезпечення. Ці суб’єкти 

становлять окрему категорію державних органів, адміністративно-правовий 

статус яких характеризується такими рисами: вони здійснюють державно-

владний вплив на об’єкти публічного управління, їхньою головною ознакою є 

наявність у них певної компетенції і владних повноважень, які дозволяють їм 

втілювати власну волю у формі публічно-управлінських рішень, обов’язкових 

для виконання, а правовою основою діяльності суб’єкта публічного управління 

у сфері пенсійного забезпечення здебільшого стають норми адміністративного 

права, і в процесі своєї діяльності дані суб’єкти використовують форми та 

методи публічного управління. 

4. Доведено, що під формами публічного управління у сфері пенсійного 

забезпечення необхідно розуміти зовнішньо виражену діяльність суб’єктів 

публічного управління, яка здійснюється останніми в межах їхньої компетенції 

і спрямована на виконання покладених на них завдань у сфері пенсійного 

забезпечення. Виявлено, що вся сукупність форм публічного управління у сфері 

пенсійного забезпечення поділяється на дві основні групи – правові та 

організаційні. Зазначено, що найбільш поширеною правовою формою 

публічного управління, що використовується у зазначеній сфері, є видання 

правових актів двох основних видів – нормативних та індивідуальних. 

Зроблено акцент на тому, що поряд із правовими формами публічного 

управління у сфері пенсійного забезпечення суб’єкти зазначеної діяльності 

використовують організаційні форми, які, на відміну від правових, не 

пов’язуються з реалізацією державно-владних повноважень суб’єктами 

публічного управління, а здебільшого сприяють їх здійсненню. Підкреслено, 

що організаційні дії не потребують видання спеціальних правових актів і 

здійснюються в процесі повсякденної управлінської діяльності, однак як 

передумови їх застосування, так і наслідки у певних випадках можуть отримати 

юридичну фіксацію. 

5. Наголошено, що специфіку діяльності суб’єктів публічного управління у 

сфері пенсійного забезпечення відображає сукупність методів, що 

застосовуються для її здійснення, – переконання та примусу. Виходячи з 

принципу спрямованості на захист прав і законних інтересів людей пенсійного 

віку, зроблено висновок про доцільність домінування методу переконання під 

час здійснення публічного управління у сфері пенсійного забезпечення. 

Встановлено, що серед методів, які використовуються у процесі діяльності з 
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публічного управління, виділяють методи переконання та примусу, але 

максимальна ефективність може бути досягнута за умови домінування методу 

переконання, вираженого як у прямому, так і у непрямому впливі. Зауважено, 

що поряд із переконанням у практиці діяльності суб’єктів публічного 

управління досить широко використовується і державний примус, який 

характеризується тим, що він є допоміжним та здійснюється на підставі 

переконання і тільки після застосування методів переконання. Наголошено, що 

мета застосування заходів адміністративного примусу зумовила відповідну 

класифікацію останніх, у межах якої виділяється три групи заходів 

адміністративного примусу: заходи адміністративного попередження; заходи 

адміністративного припинення; заходи адміністративного стягнення. 

6. Наголошено, що для реалізації мети і завдань публічного управління у 

сфері пенсійного забезпечення, з огляду на сучасні тенденції розвитку цієї 

сфери суспільного життя, все більшого значення набуває його інформаційно-

аналітичне забезпечення. Сформульовано визначення терміна «інформаційно-

аналітичне забезпечення публічного управління у сфері пенсійного 

забезпечення», під яким запропоновано розуміти поєднання всієї інформації, 

що використовується, специфічних засобів і методів її опрацювання, а також 

діяльності фахівців щодо ефективного використання даних, відомостей і знань 

в організації публічного управління в даній сфері. Доведено, що продуктивне 

інформаційно-аналітичне забезпечення складається тільки з об’єктивних, 

своєчасних та достовірних відомостей, які оцінюються як корисні знання 

(інформація), а із загального потоку даних виокремлюються лише ті відомості, 

які потрібні для інформаційно-аналітичного забезпечення певного рівня 

публічного управління, відповідають цьому рівню і зменшують його 

невизначеність.  

7. Зауважено, що аналіз зарубіжного досвіду реалізації адміністративно-

правових засад публічного управління у сфері пенсійного забезпечення 

дозволив виокремити три основні напрями його реформування. Перший напрям 

представлений параметричним підходом до реалізації адміністративно-

правових засад публічного управління у сфері пенсійного забезпечення та 

означає здійснення модифікацій елементів наявної розподільчої пенсійної 

підсистеми. Наступний напрям передбачає збереження основ розподільчої 

системи з введенням накопичувального компонента. Третій напрям 

реформування системи реалізації адміністративно-правових засад публічного 

управління у сфері пенсійного забезпечення передбачає повний перехід на 

накопичувальні принципи функціонування пенсійної системи всередині країни. 

Зроблено висновок, що реформування реалізації адміністративно-правових 

засад публічного управління у сфері пенсійного забезпечення в розвинених 

країнах здійснюється на основі паралельного розвитку двох пенсійних 

підсистем: державної, яка гарантує пенсійне забезпечення для всіх громадян, та 

недержавної, яка передбачає додаткові надбавки до пенсій для робітників, а 

також інших категорій населення. 

8. Встановлено, що вдосконалення законодавчої бази реалізації 

адміністративно-правових засад публічного управління у сфері пенсійного 
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забезпечення є складним процесом систематизації законодавства. Зазначено, 

що соціально-правовим базисом реалізації адміністративно-правових засад 

публічного управління у сфері пенсійного забезпечення є конституційне право 

громадян на соціальний захист, що включає право на пенсійне забезпечення та 

окремі його види. Наголошено, що основними принципами кодифікації 

законодавчої бази реалізації адміністративно-правових засад публічного 

управління у сфері пенсійного забезпечення повинні стати: верховенство права; 

гуманізм; демократизм; пріоритетність права на пенсійне забезпечення та тісно 

пов’язаних із ним прав; обов’язковість урахування концепції кодифікації 

пенсійного законодавства; науковість кодифікаційного процесу; 

універсальність пенсійного забезпечення; доступність видів пенсійного 

забезпечення; доступність прав у сфері пенсійного забезпечення; доступність, 

зрозумілість норм; урахування результатів експертиз та обговорень; 

обов’язковість моніторингу, нагляду та контролю. Пенсійний кодекс України 

має бути ухвалений Верховною Радою України як єдиний та базовий 

кодифікований закон у сфері пенсійного забезпечення. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Гуменюк В.Є. Адміністративно-правові засади публічного управління у 

сфері пенсійного забезпечення в Україні. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; інформаційне право. – 

Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2021.  

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової 

проблеми щодо визначення сутності та особливостей адміністративно-правових 

засад публічного управління у сфері пенсійного забезпечення в Україні, що 

дозволило сформувати відповідну наукову концепцію, а також обґрунтувати 

низку нових положень і рекомендацій щодо подальших напрямів і перспектив 

функціонування та розвитку зазначеної діяльності.  

Сформульовано авторську дефініцію публічного управління у сфері 

пенсійного забезпечення. Визначено, що об’єктом публічного управління у 

даній сфері виступають суспільні відносини з приводу: створення правових 

норм; визначення адміністративно-правового статусу учасників 

адміністративно-охоронних відносин; реєстрації суб’єктів сприяння реалізації 

прав громадян у сфері пенсійного забезпечення; запобігання порушенням у 

сфері пенсійного забезпечення та їх припинення; притягнення до юридичної 

відповідальності за вчинення таких порушень.  

Доведено, що як об’єкт публічного адміністрування сфера пенсійного 

забезпечення являє собою сукупність взаємопов’язаних суспільно-правових 

інститутів, складовими елементами якої є: пенсійна система; суб’єкти права на 

пенсійне забезпечення; система законодавства у сфері пенсійного забезпечення; 

суб’єкти публічного управління у сфері пенсійного забезпечення; інститут 

юридичної відповідальності за порушення встановленого правового режиму 

публічного управління у сфері пенсійного забезпечення. Обґрунтовано тезу, що 

суб’єкти публічного управління у сфері пенсійного забезпечення становлять 

окрему категорію державних органів з особливим адміністративно-правовим 

статусом та притаманними їм ознаками: вони здійснюють державно-владний 
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вплив на об’єкти публічного управління; їхньою головною ознакою є наявність 

у них владних повноважень, які дозволяють втілювати власну волю у формі 

управлінських рішень; правовою основою їхньої діяльності стають норми 

адміністративного права; в процесі діяльності дані суб’єкти використовують 

форми та методи публічного управління.  

Доведено, що вся сукупність форм публічного управління у сфері 

пенсійного забезпечення поділяється на правові та організаційні, а специфіку 

діяльності суб’єктів публічного управління у цій сфері відображає сукупність 

методів, що застосовуються для її здійснення, – переконання та примусу. 

Сформульовані конкретні пропозиції щодо стратегічних напрямів подальшого 

розвитку публічного управління у сфері пенсійного забезпечення в Україні 

шляхом вирішення трьох комплексів базових проблем – проблем нормативної, 

інституційної та інфраструктурної бази публічного управління у сфері, що 

досліджується. 

Ключові слова: адміністративно-правовий статус, адміністративно-

правові засади, державна політика, методи публічного управління, пенсійне 

забезпечення, право пенсійного забезпечення, право соціального забезпечення, 

публічне управління, суб’єкт публічного управління, сфера пенсійного 

забезпечення, форми публічного управління. 

 

Гуменюк В.Е. Административно-правовые основы публичного 

управления в сфере пенсионного обеспечения. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право, информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2021. 

В диссертации осуществлено теоретическое обобщение и новое решение 

научной проблемы по определению сущности и особенностей 

административно-правовых основ публичного управления в сфере пенсионного 

обеспечения в Украине, что позволило сформировать соответствующую 

научную концепцию, а также обосновать ряд новых положений и рекомендаций 

относительно дальнейших перспектив функционирования и развития данной 

деятельности. 

Сформулирована авторская дефиниция публичного управления в сфере 

пенсионного обеспечения. Определено, что объектом публичного управления в 

данной сфере являются общественные отношения по поводу: создания 

правовых норм; определения административно-правового статуса участников 

административно-охранных отношений; регистрации субъектов содействия 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения; предупреждения и 

пресечения нарушений в сфере пенсионного обеспечения; привлечения к 

юридической ответственности за совершение таких правонарушений. 

Отмечено, что особенностью этих отношений является их неоднородность по 

субъектному составу, содержанию, характеру, сферам проявления, а 

управляющее воздействие на указанные объекты осуществляется в 

определенных формах публичного управления. 
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Доказано, что как объект публичного управления сфера пенсионного 

обеспечения представляет собой совокупность взаимосвязанных общественно-

правовых институтов, составными элементами которой являются: пенсионная 

система; субъекты права на пенсионное обеспечение; система отечественного и 

международного законодательства в сфере пенсионного обеспечения; субъекты 

публичного управления в сфере пенсионного обеспечения; институт 

юридической ответственности за нарушение установленного правового режима 

публичного управления в сфере пенсионного обеспечения. Выяснено 

содержание государственной политики относительно публичного управления в 

сфере пенсионного обеспечения, ее цели, задачи, принципы и приоритетные 

направления. Отмечено, что сфера пенсионного обеспечения выполняет две 

основные функции, которые характеризуют его общие черты: 

распределительную и воспроизводящую. В процессе реализации этих функций 

необходимо согласовывать экономические интересы трудоспособных членов 

общества, которые создают материальные блага, и нетрудоспособных. 

Обоснован тезис, что субъекты публичного управления в сфере 

пенсионного обеспечения составляют отдельную категорию государственных 

органов с особым административно-правовым статусом и присущими им 

специфическими признаками: они осуществляют государственно-властное 

влияние на объекты публичного управления; их главным признаком является 

наличие у них властных полномочий, которые позволяют воплощать свою 

волю в форме управленческих решений; правовой основой их деятельности в 

большинстве случаев становятся нормы административного права; в процессе 

своей деятельности данные субъекты используют исключительно формы и 

методы публичного управления. Определён характер компетенции субъектов 

публичного управления в сфере пенсионного обеспечения, по объему которой 

они делятся на субъекты общей, отраслевой и специальной (функциональной) 

компетенции. 

Установлено, что субъекты общей компетенции осуществляют 

административно-правовую координацию подконтрольных им субъектов 

отраслевой или специальной (функциональной) компетенции, а их задачей 

является обеспечение реализации государственной политики в отдельных 

сферах управления. Очерчен круг субъектов общей компетенции публичного 

управления в сфере пенсионного обеспечения. Аргументировано утверждение, 

что их деятельность в большинстве случаев ограничивается созданием 

организационно-правового режима публичного управления в сфере 

пенсионного обеспечения, что достигается прежде всего путем издания 

правовых актов. Подчеркнуто, что следующий уровень публичного управления 

в сфере пенсионного обеспечения представлен деятельностью субъектов 

отраслевой компетенции, главная задача которых заключается в 

непосредственном обеспечении потребностей общества в функционировании 

сферы пенсионного обеспечения, и именно на эти субъекты возлагаются задачи 

реализации государственной политики в указанной сфере. Определена 

особенность этих субъектов, их главная задача, вертикальные правовые 
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отношения и отношения прямой подчиненности, складывающиеся между 

субъектами публичного управления и управляемыми ими объектами. 

Доказано, что вся совокупность форм публичного управления в сфере 

пенсионного обеспечения (внешне выраженная деятельность субъектов 

публичного управления осуществляется в пределах их компетенции и 

направлена на выполнение возложенных на них задач в сфере пенсионного 

обеспечения) делится на две основные группы – правовые и организационные, 

а специфику деятельности субъектов публичного управления в сфере 

пенсионного обеспечения отражает совокупность методов, применяемых для ее 

осуществления, – убеждения и принуждения. Сделан вывод о целесообразности 

доминирования метода убеждения при осуществлении публичного управления 

в сфере пенсионного обеспечения. 

Отмечено, что для реализации целей и задач публичного управления в 

сфере пенсионного обеспечения все большее значение приобретает его 

информационно-аналитическое обеспечение – сочетание всей используемой 

информации, специфических средств и методов ее обработки, а также 

деятельности специалистов по эффективному использованию данных, сведений 

и знаний в организации публичного управления в данной сфере. 

Сформулированы конкретные предложения о стратегических направлениях 

дальнейшего развития публичного управления в сфере пенсионного 

обеспечения в Украине путем решения трех комплексов базовых проблем – 

проблем нормативной, институциональной и инфраструктурной базы 

публичного управления в исследуемой сфере. 

Ключевые слова: административно-правовой статус, административно-

правовые основы, государственная политика, методы публичного управления, 

пенсионное обеспечение, право пенсионного обеспечения, право социального 

обеспечения, публичное управление, субъект публичного управления, сфера 

пенсионного обеспечения, формы публичного управления. 

 

Gumenyuk V.E. Administrative-legal principles of public administration in 

the field of pension provision in Ukraine. – Manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of legal 

sciences on a specialty 12.00.07 – administrative law and process; financial law, 

information law. – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2021. 

In the dissertation, theoretical generalization and a new solution to the scientific 

problem regarding the definition of the essence and features of the administrative and 

legal principles of public administration in Ukraine, which allowed to formulate a 

relevant scientific concept, as well as substantiate a number of new provisions and 

recommendations for further directions and prospects for functioning and the 

development of the specified activity. 

The author's definition of public administration in the field of pension provision is 

formulated. It is determined that the object of public administration in this area is 

social relations on the occasion: the creation of legal norms; determination of the 

administrative-legal status of participants in administrative and security relations; 

registration of subjects for promoting the rights of citizens in the field of pension 
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provision; prevention and termination of violations in the field of pension provision; 

attraction to legal liability for the commission of these violations. 

It is proved that as an object of public administration, the pension sphere is a set 

of interconnected socio-legal institutions, the components of which are: a pension 

system; subjects of law Pension provision; system of legislation in the field of 

pension provision; Subjects of public administration in the field of pension provision; 

Institute of Legal Liability for violation of the established legal regime of public 

administration in the field of pension provision. The thesis is substantiated that the 

subjects of public administration in the field of pension provision are a separate 

category of state authorities with a special administrative and legal status and 

inherent features: they exercise state-own impact on public administration objects; 

Their main features are the availability of power powers that allow them to realize 

their own will in the form of managerial decisions; the legal basis of their activities 

become the norms of administrative law; In the process of activity, these subjects use 

forms and methods of public administration. 

It is proved that the entire set of public administration forms in the field of 

pension provision is divided into legal and organizational, and the specifics of the 

activities of public administration subjects in this area reflects the set of methods used 

for its implementation – methods of conviction and coercion. Specific proposals for 

the strategic directions of further development of public administration in the field of 

pension provision in Ukraine are formulated by solving the three subsequent 

complexes of basic problems: problems of the normative, institutional and 

infrastructure base of public administration in the investigated field. 

Key words: administrative and legal principles, administrative and legal status, 

methods of public administration, pension provision, public administration, public 

administration, state policy, the right of pension provision, the right of social 

security, the sphere of pension provision, the subject of public administration.  
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