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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 1.1. Електронне наукове періодичне видання “Вісник науки та освітиˮ 

(далі – Електронне наукове видання)  започатковано з метою розвитку 

вітчизняного наукового потенціалу в галузі  філології, соціології, педагогіки, 

історії, археології, культури та мистецтва, а, також, його інтеграції у світовий 

науковий простір шляхом оприлюднення результатів досліджень. Засновниками 

Електронного наукового видання є Видавнича група «Наукові перспективи» та 

громадська організація «Християнська академія педагогічних наук України». 

1.2. Електронне наукове видання сформоване згідно із законами України  

“Про видавничу справу”, “Про авторське право і суміжні права”, Порядком 

формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом 

МОН України від 15.01.2018 № 32, наказом МОН України «Про внесення змін до 

Порядку формування Переліку наукових фахових видань, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2018 року № 32» від 18.11.2020  

№ 1437, цим Положенням та іншими документами. 

1.3. Опублікування матеріалів у Електронному науковому виданні 

здійснюється за умови дотримання авторами редакційних вимог, що висуваються 

до наукових фахових видань України. 

 

2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ЕЛЕКТРОННОГО 

НАУКОВОГО ВИДАННЯ 

 

2.1. Присвоєння ISSN-номера Електронному науковому виданню; 

2.2.Присвоєння кожному опублікованому матеріалу міжнародного цифрового 

ідентифікатора DOI (Digital Object Identifier); 

2.3. Наявність web-сайта Електронного наукового видання з українським та 

англійським інтерфейсами; 

2.4. Забезпечення якісного складу редакційної колегії та здійснення 

незалежного рецензування поданих для публікації матеріалів згідно «Порядку 

формування Переліку наукових фахових видань України», затвердженого 

Наказом МОН від 15.01.2018 № 32 та наказу МОН України «Про внесення змін 

до Порядку формування Переліку наукових фахових видань, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2018 року № 32» від 

18.11.2020  № 1437. 

2.5. Дотримання періодичності виходу Електронного наукового видання: 1 

раз на місяць. 

 

 

3. ОБОВ’ЯЗКИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ ЕЛЕКТРОННОГО 

НАУКОВОГО ВИДАННЯ 

 

3.1. Для забезпечення чіткої координації діяльності, пов’язаної з випуском 

Електронного наукового видання, створюється Редакційна колегія.  

3.2. Редакційна колегія здійснює попередній розгляд статей, поданих до 
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опублікування, визначає їх науковий рівень, відповідність тематиці 

Електронного наукового видання та встановленим вимогам, забезпечує 

внутрішнє і зовнішнє рецензування статей, приймає рішення про рекомендацію 

статей до розміщення  та поширення через мережу Internet, формує змістовне 

наповнення кожного номеру. 

4. ОПИС ЕЛЕКТРОННОГО НАУКОВОГО ВИДАННЯ ТА ПОРЯДОК 

ЙОГО ФОРМУВАННЯ 

 

4.1. Структуру Електронного наукового видання складає: 

обкладинка; 

титульний аркуш: 

склад редакційної колегії; 

зміст номера, в якому подається перелік статей поточного номера; 

повні тексти статей; 

вихідні дані номера. 

4.2. Підготовка наукової статті. 

Стаття має бути написана на актуальну тему, містити результати глибокого 

наукового дослідження та обґрунтування отриманих наукових результатів 

відповідно до мети статті, що раніше не публікувалась в інших виданнях і не 

розглядається редакційними колегіями інших видавництв. 

Вимоги щодо оформлення статті: 

 у лівому верхньому кутку першої сторінки, з абзацу, зазначається шифр 

УДК (курсивом); 

 наступний рядок - прізвище, ім'я, по-батькові (повністю) автора, науковий 

ступінь, вчене звання, повна назва посади та установи, де працює, або 

навчається, автор (співавтори), адреса місця роботи, телефон, е-mail 

та ORCID у форматі - https//orcid.org/0000-0000-0000-0000; 

 нижче по центру наводиться назва статті (напівжирним шрифтом, 

заголовними літерами); 

 далі - анотація обсягом не менше 1800 знаків, включаючи ключові слова. 

Вище зазначена інформація подається окремими блоками українською та 

англійською мовами перед статтею. 

Текст статті повинен бути структурований (обов'язкові структурні 

елементи виділяються напівжирним шрифтом): 

 постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими 

науковими, чи практичними, завданнями; 

 аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання 

даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше 

частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; 

 мета статті (постановка завдання); 

 виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів; 

 висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 

напрямі; 
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 література; 

 references (транслітерація). 

Технічні вимоги: текст статті повинен бути набраний на комп'ютері 

(редактор WORD (версія 1998-2003) for WINDOWS) шрифтом Times New Roman 

14 з міжрядковим інтервалом 1,0, а література та references - шрифтом Times New 

Roman 12 з міжрядковим інтервалом 1,0. 

 Не допускається використання в матеріалах сканованих, або 

сфотографованих, схем, малюнків, таблиць і т.д. 

Оформлення списку літератури: 

1. Літературні джерела, що цитуються, повинні бути пронумеровані 

відповідно до порядку звернення до них в тексті. Посилання на джерело 

подається в квадратних дужках, наприклад: «... відомо з [4]. ... » або « ... 

розглянуто в [4, С. 203] ... »; 

2. Список літератури подається в кінці статті згідно з порядком звернення по 

тексту мовою оригіналу та відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та 

документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила 

складання». 

Для опублікування статті автору необхідно подати до Редакційної 

колегії такі супроводжувальні матеріали: 

1. Стаття (див. Додаток 1). 

2. Відомості про автора і співавторів (див. Додаток 2). 

3. Заява (див. Додаток 3). 

4. Рецензія на статтю (для авторів без наукового ступеня). 

Статті, оформлені з порушенням зазначених вимог до розміщення не 

приймаються. 

Відповідальність за зміст поданих матеріалів несе автор. 
 
 

 
 
 

 

 
 

http://perspectives.pp.ua/public/site/doc1.doc
http://perspectives.pp.ua/public/site/doc3.doc
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ДОДАТКИ 
 

Додаток 1 
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ  

 

УДК 354:328.185 

 

Романенко Євген Олександрович, доктор наук з державного управління, 

професор, Заслужений юрист України, Президент Всеукраїнської асамблеї 

докторів наук з державного управління, Проректор, Міжрегіональна Академія 

управління персоналом, 03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2, тел.: (044) 

264-52-54, e-mail: poboss1978@gmail.com, https//orcid.org/0000-0003-2285-0543 

 

В УКРАЇНІ З'ЯВИТЬСЯ НОВЕ ПЕНСІЙНЕ ВІДОМСТВО 

 

Анотація. Реформування української економіки, а саме перехід її від 

планової, централізованої, до ринкової і такої, що виступає в світі в якості 

повноцінної функціонуючої системи, передбачає створення в ній ряду 

ефективних механізмів соціального захисту громадян. В цьому контексті, 

найважливішим завданням, що стоїть перед державою є питання пенсійного 

забезпечення громадян. Протягом останніх 30 років у багатьох країнах cвітy 

розпочалися соціальні реформи, складовою яких е реформування пенсійних 

систем. Метою соціальних та пенсійних реформ е підвищення ефективності 

державного соціального захисту i соціального страхування населення, у тому 

числі, забезпечення фінансової стабільності фондів обов'язкового соціального 

страхування та пенсійних систем. Останнє необхідно для захисту майбутніх 

пенсіонерів від стрімкого зменшення розміру державних пенсій у майбутньому. 

Час, коли держава несла повну відповідальність за вирішення практично 

всіх соціальних проблем своїх громадян, минув. У результаті проведення 

зазначених вище реформ у країнах з'являються нові види як державних, так i 

недержавних, але публічних фондів. Це - фонди обов'язкового соціального стра-

хування населення (які, за своєю економічною природою, є так званими 

"солідарними" фондами) та накопичувальні пенсійні фонди, (які за своєю 

економічною природою, є так званими "накопичувальними" фондами). 

Необхідність ефективного регулювання відносин щодо утворення, 

управління, розподілу та використання коштів нових видів публічних фондів 

вимагає чіткого вирішення багатьох практичних та теоретичних проблем, а 

також створення відповідного нового законодавства. 

Зазначено, що для відновлення належного рівня пенсійного забезпечення 

в Україні необхідним є впровадження обов’язкового накопичувального 

пенсійного забезпечення як додаткового елемента пенсійної системи (так званого 

другого рівня), з метою формування пенсійних накопичень та збільшення 

сукупного коефіцієнта заміщення як головного індикатора достатності пенсійних 

виплат. 

Ключові слова: пенсійне відомство, механізми соціального захисту 

mailto:poboss1978@gmail.com


 

7 
 

громадян, накопичувальні пенсійні фонди, соціальне страхування населення. 

 

Romanenko Yevhen Oleksandrovych, Doctor of Science in Public 

Administration, Professor, Honored Lawyer of Ukraine, President of the Ukrainian 

Assembly of Doctors of Science in public administration, vice-rector, Interregional 

Academy of Personnel Management, 03039, Kyiv, Str. Frometivska, 2, tel.: (044) 

264-52-54, e-mail: poboss1978@gmail.com, https//orcid.org/0000-0003-2285-0543 

 

A NEW PENSION AGENCY WILL EMERGE IN UKRAINE 
 

Abstract. The reform of the Ukrainian economy, namely its transition from a 

planned, centralized, to a market economy and one that acts as a fully functioning 

functioning system in the world, requires the creation of a number of effective 

mechanisms of social protection for its citizens. In this context, the most important task 

facing the state is the issue of pension provision for citizens. In the last 30 years, social 

reforms have begun in many countries of the world, which are part of the reform of 

pension systems. The purpose of social and pension reforms is to increase the 

effectiveness of public social protection and social insurance, including ensuring the 

financial stability of compulsory social security funds and pension systems. The latter is 

necessary to protect future retirees from the rapid reduction of public pensions in the 

future. 

The time when the state was fully responsible for solving virtually all social 

problems of its citizens has passed. As a result of the above-mentioned reforms, new 

types of state and non-state but public funds are emerging in the countries. These are 

compulsory social insurance funds of the population (which by their economic nature 

are so-called "solidarity" funds) and accumulative pension funds (which by their 

economic nature are so-called "savings" funds). 

The need for effective regulation of relations regarding the formation, 

management, distribution and use of funds of new types of public funds requires clear 

resolution of many practical and theoretical problems, as well as the creation of 

appropriate new legislation. 

It is noted that in order to restore an adequate level of pension provision in 

Ukraine, it is necessary to introduce a mandatory funded pension provision as an 

additional element of the pension system (the so-called second level), in order to form 

pension savings and increase the aggregate replacement rate as the main indicator of 

adequacy of pension payments. 

Keywords: pension agency, mechanisms of social protection of citizens, 

accumulative pension funds, social insurance of the population 

 

Постановка проблеми. Впродовж останніх 10 poків в Україні широко 

обговорюються   проблеми   реформування   системи   загальнообов'язкового 

державного соціального страхування громадян взагалі та пенсійної системи, 

як її складової, зокрема.[1] Перші важливі кроки на шляху реалізації цих реформ 

були зроблені в 1998-2001 роках, коли Україна прийняла Основи законодавства 

України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.[2] 

mailto:poboss1978@gmail.com
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Відповідно до цих законів в Україні, як i в інших країнах Європи, з'явився новий 

вид публічних фондів – солідарні фонди загальнообов'язкового державного 

соціального страхування, які, за своїм правовим статусом, не є державними чи 

комунальними фондами, а також не є органами державної влади. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливі аспекти формування та 

розвитку сучасної пенсійної системи висвітлюються такими українськими 

ученими як І.Динь, Б.Зайчук, Б.Надточий, А.Нечай, В. Оверчук, В.Яценко. Однак 

впровадження обов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення тільки 

планується, тому питання управління цим процесом поки що не систематизовані і 

розроблені не в повному обсязі. 

Мета статті – дослідження особливостей та механізмів державного 

управління впровадженням обов’язкового накопичувального пенсійного 

забезпечення в умовах кризи чинної моделі пенсійного забезпечення в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Останні події новітньої епохи, активна 

громадянська позиція більшості українського народу привели до того, що 

Україна отримала унікальний історичний шанс поставити владу на службу 

кожному громадянину, збудувати справедливу і заможну європейську державу, 

яку шанують і цінують її власні громадяни, і до якої з повагою ставляться у світі.  

Світоглядний конфлікт між суспільством та владою, між інтересами 

громадян і реальними діями владних фінансово-політичних груп набув 

антагоністичних форм. Закритість інститутів влади від громадського контролю, 

корпоративність у прийнятті нею рішень породили в людей недовіру до влади. 

Офіційно деклароване зростання валового внутрішнього продукту не 

супроводжувалося адекватним зростанням реальних доходів громадян. 

Внаслідок непродуманої урядової політики в соціальній сфері, вперше за останні 

роки, Україна вступила у новий фінансовий рік із загрозливим дефіцитом 

бюджету Пенсійного фонду. 

…. 

Висновки. Упровадження обов’язкової накопичувальної системи та 

створення Пенсійного казначейства в Україні є нагальною потребою сьогодення, 

адже солідарна система є інституційно застарілою та економічно неефективною. 

З урахуванням демографічних тенденцій до постаріння населення України 

збереження солідарної системи призведе до значного навантаження на 

державний бюджет.  
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