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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Життєво серед важливих політичних , соціально-

економічних проблем, що домінують у вітчизняному інформаційному просторі, 

важливе місце посідає пенсійному забезпеченню. 

У кожній країні пенсійне забезпечення – це важлива складова державної 

соціальної політики, що важливою мірою домінує виконання державою свого 

соціального визначення та в значній мірі обумовлює ланку стабільного 

суспільства. Пенсійні системи усіх країн світу здійснюються у стані постійного 

реформування, що зумовлено необхідністю вирішення проблем, які виникають 

внаслідок існування низиків протидій у теорій та практиці ссоціальногоо 

захисту населення, поганого розвитку головних інститутів та ресурсних сфер 

суспільства, змінами соціально-демографічні структури населення. В процесі 

Європейської інтеграції України стало обов’язковим  виконання норм 

відповідно до міжнародних стандартів щодо забезпечення кращого життя 

пенсіонерів. 

 Проблеми пенсійного забезпечення значною мірою знайшли висвітлення 

у працях із загальних проблем в теорії та практиці державного управління і 

соціальної і політичної політики важливих в працях вітчизняних учених О. 

Данилюк [47], О. Линдюк [48], М. Папієв [49], М. Ріппа [50], В. Роїк [18], В. 

Толуб’як [51], Ф. Харлашин [52]. Зокрема,  Д. Ермакова [54, с. 421, О. 

Данилюка [47], В. Загорського [56],   А. Соловйов  [57]. 

Вивченню основні теорії пенсійних систем присвячені праці таких 

зарубіжних учених, роботах Г. Вайса [20], Л. Котликоффа, С. Бернса [21] Г. Мак 

Таггарта [21− 352 с.], М. Свєнчіцкі [22], доповнювався пропозиціями щодо 

реформування пенсійних систем, наданих дослідниками Н. Барром [23], Л. 

Гененчером [24], Э. Уайтхаузом [25], Р. Хольцманом, Р. Хинцем [26], Баніт 

Ю.В. [68]), Світовий банк, Н. Бауерса, В.Г. Берроу, П. Болле, В.С. Андрєєва. 
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Віддаючи належне працям зазначених авторів щодо проблем розвитку 

пенсійної системи слід зауважити, на сьогодні до кінця не вирішені, потребують 

поглибленого всесвітнього вивчення та збалансування концептуальних підходів 

до реформування саме в контексті здійснюваних інституціональних трансфузій, 

з урахуванням зарубіжного досвіду і національних традицій. 

Таким чином, актуальність дисертаційної роботи полягає передусім в 

необхідності теоретичного дослідження процесів, під впливом яких 

відбувається виникнення, функціонування та удосконалення пенсійної системи. 

України в історичній перспективи і освітлення місця та ролі державного 

управління у формуванні напрямів її розвитку на сучасному етапі 

національного державотворення. 

Мета дослідження. Метою роботи є визначення основних етапів 

існування пенсійної системи в Україні і теоретичне обґрунтування напрямів її 

розвитку з урахуванням світового досвіду та вітчизняних традицій. 

Завдання дослідження: 

– проаналізувати поняття-регіональний апарат науки державного 

управління у афері пенсійного забезпечення та узагальнити наявні теоретичні 

розвідки в процесі його дослідження; 

– дослідити етапи становлення національної пенсійної системи, вплив 

національних традицій на розвиток пенсійного забезпечення та проаналізувати 

методи і інструменти державного управління розбудовою пенсійної системи в 

Україні; 

– охаректизувати пенсійне забезпечення в країнах Європи: Польші та 

Великобританії; 

– поріняти Пенсійне забезпечення України та Євроаейських, країн. 

Об’єкт досліджнення – система пенсійнного забезпенчення. 

Предмет досліджнення – система пенсійнного забезпенчення в Україні та 

Європейнських странах: порівнянльний аспект. 
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Методи дослідження. Для вирішення визначених завдань 

використовувались такі основні методи наукового дослідження: метод 

комплексного анализу (що убумовлено вивчення предмета дослідження); 

методи порівняння (у процесі формування теоретичної бази дослідження на 

основі аналізу зарубіжного досвіду Польші і Великобританії, дослідження та 

оцінки показників розвитку пенсійної системи України); метод 

історіографічного аналізу (тут мета опрацювання історико-культурних традицій 

у сфері пенсійного забезпечення, набуття його стану та визначення напрямів 

подальшого розвитку); метод абстрактно-логічного аналізу (тут здійснені 

результати дослідження та вироблення рекомендацій щодо розвитку пенсійної 

системи України).  

Наукова новизна одержаних результатів. Магістерська робота є 

дослідженням, обумовлено обґрунтуванням теоретики, сукупність яких 

визначає концептуальні підходи до розвитку пенсійної системи в Україні на 

сучасному етапі національного державотворення згідно з основними 

принципами побудови пенсійних систем розвинених країн. В результаті 

проведеного дослідження: вперше: на основі методології системного аналізу в 

науці державне управління розроблено таку модель пенсійної системи з 

визначенням за принципом функціональності підсистем визначенням їх 

взаємозв’язку і ступеня впливу економічних, політичних, організаційних, 

інформаційних та інших дій, що дало можливість сформулювати такі пропозиції 

для законодавчої та виконавчої влади в процесі проведення пенсійної реформи в 

Україні. Удосконалено: методику ретроспективного аналізу розвитку 

пенсійного забезпечення в Україні в частині структуризації основних етапів 

його становлення і функціонування з урахуванням наявних традицій у системі 

соціального захисту держави; типологічну класифікацію пенсійних систем, що 

існують у зарубіжних країнах, з урахуванням етапів їх розвитку, що дає 

можливість створення теоретичної бази для проведення інституціональних та 
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структурних перетворень у соціальній сфері країни; теоретичні підходи до 

систематизації чинників впливу, що забезпечують стабільність розвитку 

світової пенсійної системи з виділенням демографічних, соціально-

економічних, трудових, політико-правових та психологічних показників. 

Наукова новизна одержаних результатів. Магістерська робота є 

комплексним дослідженням, що полягає в сутності теоретичних положень, 

існування яких визначає підходи , мотивації до розвитку пенсійної системи в 

Україні на сучасному етапі національного утворення державою згідно з 

основними принципами побудови пенсійних систем розвинених країн. 

В результаті проведеного дослідження: вперше: на основі методології 

системного аналізу в науці державне управління розроблено морфологічну 

модель пенсійної системи з виділенням за принципом функціональності її 

складових (підсистем), визначенням їх взаємозв’язку і ступеня впливу 

економічних, правових, політичних, організаційних, інформаційних та інших 

чинників, що дало можливість сформулювати конкретні пропозиції для 

законодавчої та виконавчої влади в процесі проведення пенсійної реформи в 

Україні. Удосконалено: методику аналізу розвитку пенсійного забезпечення в 

Україні в структурі його частині основних етапів становлення і функціонування 

з урахуванням наявних традицій у системі соціального захисту держави; 

типологічну класифікацію пенсійних систем, що існують у зарубіжних країнах, 

з урахуванням тенденцій їх розвитку, що дає можливість створення такої бази 

для проведення інституту та структурних здійснень у соціальній сфері країни; 

теоретичні підходи до систематизації чинників впливу, що забезпечують 

стабільність розвитку національної пенсійної системи з виділенням 

демографічних, соціально-економічних, трудових, політико-правових та 

психологічних показників. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні 

теоретичні положення та висновки магістерської роботи доведені до рівня 
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конкретних пропозицій, зокрема щодо уточнення окремих положень Стратегії 

розвитку пенсійноїсистеми в Україні та законодавчих актів.  

Апробація результатів дослідження здійснювалась через публікацію 

матеріалів магістерської роботи. Основні положення, висновки науково- 

педагогічного пошуку доповілись на засіданні науково-практичної Міжнародної 

конференції «Ольвійський форум- 2018:стратегії країн причорноморського 

регіону в геополітичному просторі» (м. Миколаїв) та наукової конференції 

«Формування професійних компетентностей учнівської та студентської молоді 

в межах STEM-світи» в рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Могилянські читання»-2018. Досвід та тенденції розвитку суспільства в 

Україні:глобальний, національний та регіональний аспекти» (м. Миколаїв, 

2018). 

Публікації. Основні положення й висновки магістерської роботи 

висвітлено в 1 одноособній публікації автора у молодіжному науковому 

журналі Студентські наукові студії. Миколаїв: вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 

2019-Вип.35(79). 

Структура та обсяг магістерської роботи. Магістерська складається із 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. 

Повний обсяг магістерської роботи складає – 104 сторінки, у тому числі 

основного тексту – 90 сторінки. Список використаних джерел із 93 

найменувань, викладених на 10 сторінках. Магістерська робота містить 6 

таблиць, 1 додаток на двох сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ 

 

1.1. Система пенсійного забезпечення. 

 

Поняттю «пенсійна система» визначено таке поняття кількість в теоретикі 

працювань у науковій літературі, проте рослідження тривають, оскільки в 

процесі функціонування в модел забезпечення пенсійної системи тає є уявлення  

постійного вдосконалення і, як вважалось, її зміст наповнюється та змінюються 

за своїм змістом. Тому, з метою найбільш у повному розкритті її сутності 

сукупності в поняття «пенсійна система» необхідно проводять впровадження 

наукових праць за темою дослідження. Одним із основних завдань соціальної 

політики держави є забезпечення матеріальної підтримки громадян у похилому 

віці. Потреба людини в соціальному їх захисті обумовлена з багатьох факторів: 

природою людини, оговорено умов праці у рівні доходу, у режимі праці та 

відпочинку людей що за потрібне їм), виробничим в середовищі, трудовими 

відносинами, природними та в технологічії обставинами, а також багатьма 

іншиит обставинами [16]. Тому пенсійна система виділяє важливу роль у 

процесі соціального захисту населення, і необхідність її розвитку необхідна. 

Таке поняття як суспільством категорій знедолених, нещасних та незахищених, 

обніщавших людей похилого віку, які потребують стабільного матеріального 

забезпечення, слід вважати таким розвитком цивільного розвитку. Дослідження 

сутті проблем пенсійної системи в цілому та з чого вони складаються стали 

предметом наукового розгляду наприкінці ХІХ століття Тому в працях 

політичних науковців таких як В. Петті, А. Сміта, Т. Мальтуса, К. Маркса,                 

А. Маршалла в них знаходяться такі основні теорії в підході, які в XX столітті 

отримали подальший розвиток у роботах таких науковців Дж. М. Кейнса,                  

Т. Шульца, В. Вайсброда Г. Беккера, А. Ланкастера, Ф. Махлупа, Э. Россета [17; 
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18; 19]. Значення важливе присутнє для розбудови пенсійної системи мали 

роботи О. фон Бісмарка і У. Беревіджа. Завдяки такому зростаючому 

дисбалансу в пенсійній системі вибухнула оговорення експертів Світового 

банку та фахівців Міжнародної організації праці. У роботах вчених таких, як            

Г. Вайса [20], Л. Котликоффа, С. Бернса [21], Г. Мак Таггарта [21− 352 с.],             

М. Свєнчіцкі [22] розкритикувати та в подальшому критикували пенсійну 

систему і вводили ж такі пропозиції щодо формування та реформування 

пенсійної системи, а такі вчені, як Н. Барром [23], Л. Геренчером [24], Э. 

Уайтхаузом [25], Р. Хольцманом, Р. Хинцем [26], а також  юристи, урядовці, 

науковці, працівники засобів масової інформації вживають поняття «пенсійна 

система» не тотожнім, прямо протилежним. Не дають конкретного визначення й 

інші профільні закони та підзаконні акти, що є додатковим мотивом на користь 

наукового опрацювання та деталізації змістовних характеристик цієї складної 

наукової категорії з глибоким соціальним змістом. Зародження пенсійної 

системи як соціального інституту відбулося досить давно. На думку Е. Гайдара 

[27], сучасна історія пенсійної системи розпочинається з XVIII-XIX., коли 

відбувся перехід від державного забезпечення окремих категорій державних 

службовців до механізмів пенсійного забезпечення, що охоплюють всіх 

громадян країни. Вчений приділяли увагу на тому факті, що наприкінці XIX 

століття та на початку XX століття у приймуще розвинених країнах почався 

процес формування національних пенсійних систем, який висвітлив важливий 

етап історії людства, коли поняття «старість» перестало бути синонімом 

поняттю «бідність», хоча в теперешній час все ж таки, але не для всіх, і є 

старість, значить бідність. Це повязано з тим що у пенсіонерів мінімальні пенсії 

на котрі не можливо жити людям. Ім потрібно завжди і постійно працювати, але 

ж не всі в похилому віці можуть працювати. Досвід зарубіжних країн дозволяє 

говорити, що ринкові відносини визначають необхідність створення 

соціального захисту населення, яке втратило працездатність з віком, а також у 
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зв’язку з інвалідністю чи втратою годувальника. Основні принципи цього 

складного соціальноекономічного процесу такі: нестабільність у суспільстві 

вимагає створення певної системи, що забезпечує стабільні матеріальні гарантії 

длага людям похилого віку; в процесі придбання доходів призводить до 

необхідності подальшого справедливого їх перерозподілу; інфляція  до 

регулювання цін; безробіття  до забезпечення тимчасової компенсації 

втраченого заробітку та інше [28; 29; 30]. Тому пенсійна система стає важливим 

інструментом, який забезпечує баланс таких же соціальних інтересів у 

суспільстві. Таким чином, у першу чергу з’ясуємо сутність поняття «пенсійна 

система». Зазвичай, для дослідження сутності пенсійної системи 

використовують системний та інституціональний методи. Суспільні 

перетворення, що відбуваються в Україні, потребують системного підходу до 

аналізу пенсійної системи, нових підходів до наукового дослідження її 

функціонування та реформування. Систематизація складових пенсійної 

системи, її елементів та їх взаємозв’язків має фундаментальне, теоретичне і 

методологічне значення. Життєздатність, розвиненість та стійкість та фінансова 

стабільність пенсійної системи напряму залежать від ряду факторів таких, як: 

якость елементів її складових, характер їх свідомого співвідношення та 

взаємодії [31]. Саме державно-управлінський підхід надає змогу системно 

оцінити та проаналізувати вплив комплексу зовнішніх (політичних, духовних, 

економічних, соціальних, демографічних), та внутрішніх (організаційних, 

нормативних) чинників на розвиток пенсійної системи. Основною складовою 

поняття «пенсійна система» є саме «система». Етимологічний зміст поняття 

«система» (від. гр. systemа) − це об’єднання самостійних елементів, кожна з них 

обов’язково володіє хоча б однією для цього властивістю, що забезпечує 

досягнення мети всієї системи [32]. Принципами, які об’єднують велику у 

своєму значені пенсійну систему в єдине ціле, є:  єдина мета, оскільки 

діяльність пенсійної системи в цілому, і кожного напряму окремо 
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підпорядковані єдиній меті  забезпеченню гідного такого людського життя, 

рівня життя громадян пенсійного віку;  єдина правова база  на всій території 

України діє єдина нормативноправова база, яка регламентує права, обов’язки та 

відповідальність всіх суб’єктів пенсійної системи, порядок формування та 

використання фінансових ресурсів цієї системи, а також – контроль за 

ефективним її функціонуванням;  єдина структура органів регулювання та 

контролю в процесі функціонування цієї системи. Важливою ролю пенсійної 

системи є реалізація у повному обсязі загальнодержавних інтересів у сфері 

соціального захисту. 

Поняття інститут можна охаректизувати як поведінку людей, з межами 

вхаємодії, які люди для себе створюють, устої, яких люди дотримуються. У 

працях багатьох дослідників зустрічаються різні поняття та висвітлення терміну 

«інститут» [36]. Д. Норт, Г. Шмоллер, Дж. Ходжсона [37; 38] це поняття 

визначаються як правила гри в суспільстві, або вигадані людьми певні 

обмеження, які спрямовують людську взаємодію у певне русло. У межах такого 

аналізу потрібно використовувати таке поняття як «інституціоналізм» за 

допомогою якого забезпечується існіванням інститутів сучасної пенсійної 

системи. Термін «інституціоналізм» Д. Фролова, вважає що такий заснований на 

поняттях «інституція», це значить звичай, заведений порядок та «інститут» що 

значить порядок, закріплений у формі закону або установи [39]. Російські вчені 

Ю. Ольсевич та В. Мазарчук [40] розглядають інститут як поєднання стійких 

норм і правил та теж зазначають в ньому поведінку людей. Інститут 

охарактерізовується, як об’єктивно необхідна рушійна сила будь-якої діяльності 

та як базова категорія інституціональної теорії.  

Ухвалюються нові закони – змінюється пенсійна система. Так, пенсійні 

закони 2003 року в Україні, Один із важливих, на ньому і базується пенсійне 

забезпечення, він є основою для працездатності Пенсійного фонду це закон 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» [42] та закон «Про 
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недержавне пенсійне забезпечення» [43], кардинально змінили інститут 

пенсійної системи. В. Зотов, В. Пресняков і В. Розенталь інститути розуміють, 

як «звичаї, традиції, правила та норми соціальної поведінки, згідно з якими 

люди діють у різних сферах життя суспільства (у тому числі – в пенсійній 

системі) саме через свою причетність до інститутів» [44, с. 45], а інститути 

розглядаються ними, як «специфічні організаційні й функціональні форми 

колективної діяльності, які є сталими структурними утвореннями» та 

забезпечують реалізацію системних функцій економіки. На думку                                

А. Астаповича, інституціональний роздум у своєму розумінні надає висвітлені 

зазначеної системи міждисциплінарний характер, зважаючи на комплексний 

вплив і взаємодію соціальних, політичних, демографічних та інших факторів 

[46]. О. Данилюк [47], О. Линдюк [48], М. Папієв [49], М. Ріппа [50], В. Роїк 

[18], В. Толуб’як [51], Ф. Харлашин [52]. Зокрема, М. Ріппа [50] досліджували 

поняття «пенсійна система» і вважають, що «пенсійна система за за своїм 

змістом та структурою є складним і специфічним комплексом економічних 

відносин та фінансових механізмів, за допомогою яких здійснюється 

формування та використання пенсійних таких значних фондів і створюються 

такі собі постійні умови для пенсійного такого великого забезпечення 

відповідних таких категорій значущого населення».  

Пенсійна система, як складне та багатогранне явище та має містити в собі 

також відповідні адміністративні інституції, Пенсійний фонд як цільовий 

позабюджетний фонд й інші суб’єкти солідарної та накопичувальної пенсійної 

системи. Більш комплексним і науково коректним визнаємо погляд М. Папієва, 

який стверджує, що «пенсійна система є складним комплексом інститутів, 

відносин і механізмів, за допомогою її таких,яких формуються пенсійні фонди 

та створюються відповідні великиї істотнихумови для пенсійного такого 

забезпечення непрацездатного населення» [53]. Його доповнює погляд                     

М. Ріппи, у вказаному вище такого, як визначених присутнє також поняття 
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«інститути». На думку М. Папієва, з функціонального погляду основу пенсійної 

системи становлять її інститути, які розподіляються на дві групи: перша – це 

комплекс ідеологічних настанов, принципів, формальних і неформальних 

правил, правових їх норм права, процедур управління та інформаційних рядів; 

друга – це сукупність державних і недержавних великих та значних фондів, 

об’єднань, інших суб’єктів громадянського вличезного суспільства, які 

забезпечують функціонування пенсійної  такої системи [49, с. 7-8]. 

Сконцентрованість приділяє визначення та вказівки Д. Ермакова [54, с. 421], 

про комплексну систему, що регулює: – формування та діяльність певних 

пенсійних фондів, за рахунок яких виплачуються пенсії та здійснюються інші 

соціальні виплати, управління й організацію такого суспільного пенсійного 

забезпечення. Пенсійна велика система об’єднує в собі окремі такі собі  

самостійні підсистеми. Доречне трактування О. Данилюка [47] щодо пенсійної 

систему він розглядає, як комплекс інститутів, відносин і механізмів, за 

допомогою яких здійснюється формування фінансових ресурсів та їх розподіл 

серед непрацездатного населення при настанні виплат у вигляді пенсій. Також 

розглядає пенсійну систему В. Роїк [18], він вносить розглядати пенсійну 

систему не лише як обов’язкові та додаткові пенсійні програми, але й розглядає 

в її складі інші системи, які дадуть змогу підтримувати певний рівень та 

стандарти життя пенсіонерів. При цьому, джерелами доходів пенсіонерів 

можуть бути доходи від власності, а також – внутрішні сімейні обі такі 

трансферти міх собою. Це можливо при другому рівні пенсійного забезпечення, 

де люди накопичують таку собі виплату на пенсію, але ж скористатись можливо 

тільки, коли настає право на отримання таких виплат. Узагальнюючий такий 

собі на мій погляд підхід, перш за все, говорить про необхідність виявити такі 

собі інших так званих компонентів системи, що опіовують життєзабезпеченням 

осіб похилого віку. Дослідження В. Куценка говорить, що пенсійна система як 

складову частину державного соціального забезпечення в основі покладено 
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забезпечити ефективне функціональне такого значного одного з секторів 

соціальної чогось про сфери суспільства [18, с. 26]. На думку І. Загорулько [55, 

с. 373] відносно того, що «пенсійну політику потрібно розглядати як складову 

таку собі частину соціальної політики держави». Під державною соціальною 

політикою, на думку  В. Загорського [56] є діяльність таких, як органів 

державної влади, органів таких реорганізуючих місцевого такого 

самоврядування, а також діяльність їхніх підпорядкованих партій, громадських 

їїх організацій, їх об’єднань, державних їхніх установ і їх таких організацій, яка 

відноситься до законадавчиї та утвердженими нормативними актами, регулює 

взаємовідносини в нашому суспільстві для забезпечення достойного та значного 

рівня життя нашого населення. Оприлюднення соціальної політики держави 

передбачає: – наукове втручання концепції та формування мети, ствердження в 

перспективі цілі і завдання; – обговорення  засобу і методу в меті його.  

А. Соловйов сказав, що особливий акцент робиться на суб’єктах відносин 

у пенсійній системі. Він  під пенсійною системою розуміє «сукупність 

правових, організаційно управлінських, фінансово-економічних відносин між 

найманими працівниками та приватними підприємцями, іншими категоріями 

громадян, діяльність котрих спрямована на отримання прибутку  – з однієї 

сторони, працедавців – із другої, а також всіх інших категорій громадян, які не 

беруть участь у господараькій діяльності, та держави – з третьої» [57, с. 133]. 

Існують інші визначення поняття пенсійної системи. Зокрема, Ф. Харлашин [53] 

вважає, що термін «пенсійна система» означає сукупність правових і 

фінансових відносин, а також – організаційних заходів, метою яких є зниження 

рівня бідності, матеріальне забезпечення громадян у випадку втрати постійного 

доходу внаслідок втрати працездатності при досягненні похилого віку, а також 

− в інших, визначених законом, випадках.  В. Толуб’як [51] пенсійну систему 

трактує, як механізм забезпечення гарантованого та стабільного рівня життя 

людей похилого віку та осіб, які втратили працездатність. Основна діяльність 



15 
 

цієї системи здійснюється за допомогою державних механізмів регулювання.           

О. Линдюк [48] трактує пенсійну систему як комплексну, яка охоплює пенсійне 

страхування та пенсійне забезпечення з метою забезпечення осіб пахилого віку 

адекватним, реальним, доходом при настанні певного виду соціального ризику. 

Проведений аналіз існуючих підходів до визначення пенсійної системи 

дозволяє дійти висновку, що більшість авторів цілком справедливо вважають її 

сукупністю певних елементів, але самі елементи трактують по-різному: 

відносини, механізми, інструменти, інститути, правила, принципи, настанови, 

об’єднання, інші суб’єкти. О. Коваль пропонує вважати що пенсійна система 

розглядається у двох аспектах – за своїм змістовим та побудовою [58]. 

Структурування за змістом ґрунтується на відокремленні її складників 

(державні фінанси, фінанси суб’єктів господарювання та домогосподарств), 

беручи за основу факт специфічності форм відносин, на що вказують автори, що 

були цитовані вище. Таке відображує об'єктну сутність пенсійної системи. 

Суб’єктна її побудова характеризується комплексом установ та інституцій, що 

забезпечують функціонування самої пенсійної системи. 

В Україні історично склалась однорівнева система пенсійного 

забезпечення на засадах солідарності поколінь, яка певним чином 

узгоджувалася з командно-адміністративною системою [15, с. 210]. За ринкових 

умов вона не забезпечує громадянам адекватного заміщення пенсією заробітку, 

втраченого ними у зв’язку із старістю, та запобігання бідності серед людей 

похилого віку. Внаслідок цього діючою пенсійною системою незадоволені як 

платники пенсійних внесків, так і переважна більшість пенсіонерів. Зволікання з 

усуненням зазначених суперечностей може призвести до гострої й затяжної 

соціальної напруженості, тому й діть постійні реформи. 

Виходячи із завдань пенсійної реформи, визначених у «Посланні 

Президента до Верховної Ради і Уряду» [14], яке на сьогодні є основоположним 

документом у роботі Пенсійного фонду, в Україні запроваджується трирівнева 
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пенсійна системи, до якої належить загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування і недержавне пенсійне забезпечення. Загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування у свою чергу складається з двох рівнів: 

реформована солідарна система і накопичувальна частина загальнообов’язкової 

системи. 

Світова практика доводить, що таке поєднання є оптимальним, оскільки 

забезпечує соціальні гарантії та фінансову стабільність пенсійної системи. Адже 

солідарна й накопичувальна системи залежить від впливу різних ризиків: перша 

вразлива щодо демографічних ризиків і досить стійка до інфляційних, а друга 

— навпаки. Крім того, слід звернути увагу, що при реформуванні солідарна 

складова буде враховувати інтереси малозабезпеченого населення, а 

накопичувальна — стимулюватиме до пенсійних заощаджень усіх громадян, 

особливо із середніми та високим доходами. 

Система пенсійного забезпечення в Україні складається з таких рівнів [1]: 

1) солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного 

страхування; 

2) накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного 

страхування;  

3) система недержавного пенсійного забезпечення. 

Перші два рівні належать до загальнообов'язкового державного 

пенсійного страхування. Другий та третій рівні становлять систему 

накопичувального пенсійного забезпечення. Громадяни України можуть бути 

учасниками одночасно різних рівнів пенсійної системи. [1] 

Перший рівень - солідарна система загальнообов'язкового державного 

пенсійного страхування. Пенсії виплачуються з коштів державного Пенсійного 

фонду, а їх розмір залежить від розміру заробітної плати, з якої сплачувалися 

страхові внески, та страхового стажу. [11] 
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Солідарна пенсійна система передбачає забезпечення мінімальної та 

гарантованої пенсії, яка надається державою. Її метою є гарантування кожному 

громадянину отримувати мінімальний дохід після виходу на пенсію. Така 

система належить до соціального захисту. Кошти для фінансування пенсійних 

виплат надходять до Пенсійного фонду України шляхом обов'язкових 

відрахувань від заробітної плати громадян. [1]  

Пенсія нараховується тільки за ті роки (місяці), коли працівник та 

підприємство, де працює працівник, фактично сплачували пенсійні внески із/на 

заробітну плату розмір якої становив не менше мінімальної встановленої 

урядом. Розрахунок величини пенсії проводиться не за трудовим, а за страховим 

стажем, тобто за період, коли громадянин виплачував обов'язкові платежі до 

Пенсійного фонду.  

Проте солідарна система забезпечує лише мінімальні виплати 

пенсіонерам. Як правило, вони досягають не більше 30–35 відсотки від 

середнього доходу працівника, що він одержував до виходу на пенсію. [1]  

Внесок до пенсійного фонду береться з єдиного соціального внеску 

(ЕСВ), який сплачує підприємство на заробітну плату працівника. 

Єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування (скор. ЄСВ) — це консолідований страховий внесок в Україні, збір 

якого здійснюється в системі загальнообов'язкового державного страхування в 

обов'язковому порядку та на регулярній основі. 

 З 1 січня 2019 року зріс розмір мінімальної зарплати (4173 грн), а отже 

змінюється мінімальна та максимальна сума ЄСВ. 

Мінімальний страховий внесок з ЄСВ у 2019 році становить 4173 х 22 

відсотки = 918,06 грн. 

З 2018 року максимальна база нарахування ЄСВ дорівнює 15 розмірам 

мінімальної зарплати, з 01.01.2019 р. – це 62 595 грн. Тож максимальний 

страховий внесок у 2019 році становить 13770,90 грн. 
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Другий рівень - накопичувальна система загальнообов'язкового 

державного пенсійного страхування Вона ґрунтується на засадах накопичення 

коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді на індивідуальних 

пенсійних рахунках. Ці кошти інвестуються в економіку країни з метою 

отримання доходу. Всі накопичені кошти е власністю громадян, а виплати з 

Накопичувального фонду здійснюються додатково до загальнообов'язкових 

пенсійних виплат. [11] 

Третій рівень - система добровільного недержавного пенсійного 

забезпечення. Вона здійснюється недержавними пенсійними фондами, 

страховими компаніями та банками. Розмір пенсійних виплат залежить від 

розміру пенсійних внесків, терміну, протягом якого ці внески накопичувалися і 

розміру отриманого на них інвестиційного доходу. Ці виплати здійснюються 

незалежноо від отримання виплат за загальнообов’язковим державним 

пенсійним страхуванням. [11] 

З прийняттям законів України «Про загальнообов'язкове державне 

пенсійне страхування» [4] і «Про недержавне пенсійне забезпечення» [5] в 2004 

році розпочато впровадження пенсійної реформи, сутність якої полягає в 

переході до трирівневої пенсійної системи. Але, ці нововведення так і 

залишилися тільки на папері. Передбачалось, що другий рівень 

накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного 

страхування буде введено в дію у 2012 році. Частина обов'язкових пенсійних 

відрахувань (до 7 відсотки від заробітної плати працівника) буде спрямовано на 

персональні рахунки громадян. Ці кошти мали інвестуватися в українську 

економіку, а інвестиційний дохід збільшувати розмір майбутніх пенсійних 

виплат.  

Вважається, що одночасне функціонування цих рівнів забезпечує 

стабільність пенсійної системи, оскільки сприяє вирівнюванню ймовірних 

демографічних та фінансових ризиків. Проте, в нашій країні трирівнева 
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пенсійна система існує тільки на папері, другий і третій рівні здійснюються на 

добровільних засадах. І це є основною причиною недосконалості пенсійної 

системи та нестачі коштів для забезпечення пенсій. 

Через економічні проблеми, відсутність інфляційних індексацій пенсій та 

заробітних плат та відсутність довіри до банківської системи, в громадян просто 

не має коштів  для участі в другому та третьому рівнях. Тому, другий рівень 

поки так і не запрацював, третій - все ще незначний в обсягах, ним користуются 

якщо не вистачає стажу для виходу на пенсію отже, переважна частина пенсій в 

Україні нараховується і виплачується за рахунок коштів Пенсійного фонду. А 

солідарна система самостійно не може впоратися з існуючими в країні 

фінансовими і демографічними негативними фактарами.  

Стан пенсійної  системи  та  перспективи  її розвитку великою мірою 

визначаються й демографічною ситуацією.  

Для України,  як  і  для  більшості  країн  світу,   головною 

демографічною  тенденцією  поточного  століття  є  процес старіння населення,  

що виявляється у зростанні частки осіб похилого  віку. [3]  Вже  нині  у  

пенсійній  системі України на 10 платників страхових внесків припадає  13  

пенсіонерів. При такій ситуації пенсійний фонд буде постійно на дотаціях 

держави.   

Вікова структурс та сумарне навантаження населення Таблиця 1. 1. 

Рік  15 – 59 років 60 років і старше Сумарне 

навантаження 

2005 29656,3 9779,4 3,033 

2006 29812,1 9528,8 3,129 

2007 29799,8 9447,8 3,154 

2008 29738,5 9382,8 3,169 

2009 29586,0 9372,4 3,157 
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2010 29328,6 9471,4 3,097 

2011 29090,1 9532,4 3,052 

2012 28842,2 9618,0 2,999 

2013 28622,9 9702,1 2,95 

2014 28372,5 9753,3 2,909 

 

Розглянувши таблицю, ми бачимо стійку динаміку скорочення вікової 

категорії населення  «15-59 років», порівняно з 2007 роком, коли ця категорія 

мала найбільший показник кількості, вона зменшилась на 4,79 відсотки. В 

категорії  «60 років і старше» кількість зменшувалась лише до 2009 року, а з 

2010 року вона починає зростати, і в 2014 році категорія майже досягла рівня 

2005 року, а в порівнянні з 2009 роком категорія зросла на 4,06 відсотки. Отже, 

звісно навантаження на працездатне населення не зменшується, а поступово, 

особливо починаючи з 2012 року, зростає, що є несприятливим фактором для 

пенсійної системи України. 

Основні показники фінансової забезпеченості населення Таблиця 1. 2. 

Рік Пенсія min 
Пенсія 

mаx 

Прожитковий 

мінімум 

Мінімальна 

заробітна 

плата 

Максималь -

на заробітна 

плата 

2011 750 7500 894 941 14115 

2012 822 8220 1017 1073 18241 

2013 894 8940 1108 1147 19499 

2014 949 9490 1176 1218 20706 

2015 949 10740 1176 1218 23426 

2016 1208 10740 1496 1550 40000 

2017 1373 10740 1373 3200 44050 

2018 1497 14970 1853 3723 55845 



21 
 

2019 1638 16380 2102 4173 62595 

З таблиці  ми бачимо, що пенсія, як і заробітна плата поступово 

зростають. Але, нажаль, мінімальна пенсія значно нижча ніж загальний 

показник прожиткового мінімуму, та мінімальна заробітна плата. Так, в 2011 

році мінімальна пенсія складає всього 79,7 відсотки від мінімальної заробітної 

плати, а в 2015 році цей показник ще й падає до 77,91 відсотки. Існує дуже 

велика розбіжність і в розмірі мінімальної та максимальної пенсії, а саме у 10 

разів. 

Спостерігалась позитивна динаміка зросту максимальної заробітної плати 

до 2015 року. Так в 2011 році вона перевищила мінімальну заробітну плату в 15 

разів, а вже в 2012 році цей показник збільшився до 17 разів, таким він 

залишився до 2014 року. Ця динаміка сприятлива для наповнюваності 

Пенсійного фонду України. Але, як бачимо, в 2015 році показник впав, тобто 

внески до Пенсійного фонду значно зменшяться, а це дуже похитне і так вкрай 

нестабільну пенсійну систему України. 

Стосовно питання участі іноземців і осіб без громадянства в системі 

пенсійного забезпечення в Україні та участі громадян України в іноземних 

пенсійних системах регулюються Законом України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування», іншими законами з питань пенсійного 

забезпечення та міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України. 

Чинне пенсійне законодавство визначає основні суб’єкти вказаних 

інститутів. Суб’єктами солідарної системи є:  застраховані особи, а в окремих 

випадках, визначених чинним законодавством, − члени їхніх сімей та інші 

особи;  страхувальники;  

 Пенсійний фонд;  

 уповноважений банк;  
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 установи, підприємства, організації, що здійснюють виплату і доставку 

пенсій. Суб’єкти системи накопичувального пенсійного забезпечення:  особи, 

від імені та на користь яких здійснюється збір, накопичення та інвестування 

коштів; 

  накопичувальний фонд;  

 установи, організації та підприємства накопичувального пенсійного 

забезпечення;  

 зберігач;  

;юридичні особи, які здійснюють управління накопичувальним фондом та 

управління їх пенсійними активами;  

 страхові організації [59; 206].  

Питання розвитку пенсійної системи, нові відносини власноті, – 

виникнення нових інститутів − є досить актуальним із точки зору реалізації 

конституційного права громадян на соціальне забезпечення. Незважаючи на 

реформування так заних нститутів пенсійної системи, вона на сьогодні є 

державною, так як соціально ефективною може бути тільки та пенсійна система, 

гарантом якої виступає держава. Звичайним таким суб’єктом пенсійної системи 

виступає наша з вами держава, яка формує умови функціонування пенсійної 

системи. Діюча сьогодні система правил виходу на такий пенсію на сьгодні 

чином змінюється згідно реформ. Але все ж таки все повинно бути створено на 

блага людства, повинні враховуватись їх інтереси ці процеси покладен6о на 

даржаву.  

 

1.2. Поняття, завдання та види пенсійного забезпечення. 

 

Як вже зазначалось раніше в країні діє трирівнева система пенсійного 

забезпечення. Розглянемо що ж собою являє солідарна система та недержавне 

пенсійне забезпечення. 
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Солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування: суб’єкти, страховий стаж, пенсійні виплати та соціальні послуги 

Право на отримання пенсій та соціальних послуг із солідарної системи 

мають [2, ст. 8]: 

- громадяни України, які застраховані згідно із Законом України 1058 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та досягли 

встановленого цим Законом пенсійного віку чи визнані інвалідами в 

установленому таким законодавством порядку і мають необхідний для такого 

виду призначення відповідного відповідного виду пенсії страховий стаж, а в 

разі смерті цих осіб — члени їхніх сімей; 

- особи, яким до дня набрання чинності вказаним Законом була 

призначена пенсія відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення» 

(крім соціальних пенсій) або була призначена пенсія (щомісячне таке довічне 

грошове утримання) за іншими нормативними  законодавчими актами, але вони 

мали право на призначення пенсії за Законом України «Про пенсійне 

забезпечення» — за умови, якщо вони не отримують пенсію (щомісячне довічне 

грошове утримання) з інших джерел, а також у випадках, передбачених 

Законом, — члени їхніх сімей. 

- Особи, які не підлягають загальнообов’язковому державному 

пенсійному страхуванню, але добровільно сплачували страхові внески у 

визначеному парядку до солідарної системи та/або накопичувальної системи 

пенсійного страхування, мають право на отримання пенсії і соціальних послуг 

за рахунок коштів Пенсійнсго фонду та/або отримання довічної пенсії чи 

одноразової виплати за рахунок коштів Накопичувального фонду. 

- Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на 

законних підставах, мають право на отримання пенсійних виплат і соціальних 

послуг із системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування 
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нарівні з громадянами України, якщо інше не передбачено міжнародними 

договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

Пенсійний фонд є органом, який здійснює керівництво та управління 

солідарною системою, провадить збір, обліковує страхові внески, призначає 

пенсії та готує документи для її виплати, забезпечує своєчасне і в повному 

обсязі фінансування та виплату пенсій, допомоги на поховання, здійснює 

контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду, вирішує 

питання, пов’язані з веденням обліку пенсійних активів застрахованих осіб на 

накопичувальних пенсійних рахунках, здійснює адміністративне управління 

Накопичувальним фондом.  

Джерелами формування коштів Пенаійного фонду є: 

1) страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування, крім частини внесків, що спрямовується до Накопичувального 

фонду; 

2) інвестиційний дохід, який тримується від інвестування резерву коштів 

для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах; 

3) кошти Державного бюджету та цільових фондів, що перераховуються 

до Пенсійного фонду в випадках, передбачених Законом «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»; 

4) суми від фінансових санкцій, застосованих відповідно до цього Закону 

та інших законів до юридичних та фізичних осіб за порушення відповідно 

встановленого порядку нарахування, обчислення й сплати страхових внесків та 

використання коштів Пенсійного фонду, а також суми адміністративних 

стягнень, накладених відповідно до Закону на посадових осіб та громадян за ці 

порушення; 

5) благодійні внески юридичних та фізичних осіб; 

6) добровільні внески; 

7) інші надходження відповідно до законодавства. 
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Кошти Пенсійного фонду не включаються до складу Державного 

бюджету України і не підлягають оподаткуванню. 

Вони надходять на держівні рахунки та використовуються на: виплату 

пенсій; надання соціальних послуг; фінансування адміністративних витрат, 

пов’язаних з виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду; 

оплату послуг із виплати та доставки пенсій; формування резерву коштів 

Пенсійного фонду. 

Забороняється використання коштів Пенсійного фонду для оплати 

договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат та на цілі, не 

передбачені Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування». 

За рахунок коштів Пенсійного фонду в солідарній системі призначаються 

такі пенсійні виплати: 

1) пенсія за віком; 

2) пенсія у зв’язку з інвалідністю внаслідок загального захворювання (у 

тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства); 

3) пенсія у зв’язку з утратою годувальника. 

Особі, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, у зв’язку з 

інвалідністю, у зв’язку з втратою годувальника), призначається один із цих 

видів пенсії за її вибором [2, ст. 10]. 

У солідарній системі надаються соціальні послуги за рахунок коштів 

Пенсійного фонду. Зокрема, такою послугою є допомога на поховання 

пенсіонера. 

Для призначення пенсії у солідарній системі однією з умов є наявність 

визначеного Законом страхового стажу. Страховий стаж — період (строк), 

протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному 

страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, 

ніж мінімальний страховий внесок. 
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До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого 

обчислюється розмір пенсії у зв’язку з інвалідністю або у зв’язку з втратою 

годувальника, крім наявного страхового стажу, зараховується також на 

загальних підставах відповідно період з дня встановлення особі інвалідності до 

досягнення застрахованою особою пенсійного віку та період із дня смерті 

годувальника до дати, коли годувальник досяг би пенсійного віку. Страховий 

стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду за даними, що 

містяться в системі такого собі персоніфікованого обліку на кожну людину 

окремо , а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку — на 

підставі документів та в порядку відповідно до законів, визначеному 

законодавством, що діяло до набрання чинності Законом 1058 «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Такими документами є 

трудова книжка, така довідка з Пенсійного фонду, відомості про виплату 

заробітної плати і т. ін. [10]. 

Страховий стаж обчислюється в місяцях. Неповний місяць роботи, якщо 

застрахована особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному 

страхуванню або брала добровільну участь у системі загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування, зараховується до страхового стажу як 

повний місяць за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків є 

не меншою, ніж мінімальний страховий внесок. 

Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою, 

ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового 

стажу як повний місяць за умови здійснення в порядку, визначеному 

правлінням Пенсійного фонду, відповідної доплати до суми страхових внесків 

таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була 

не меншою, ніж мінімальний страховий внесок. 

У разі якщо зазначену доплату не було здійснено, до страхового стажу 

зараховується неповний період, який за допомогою 3 рівня пенсійного 
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забезпечення можливо докупити, заключивши договір відповідний в 

Пенсійному фонді на доплату. 

Періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу 

роботи для призначення пенсії до набрання відповідно чинності Законом про 

пенсійне страхування, зараховуються до страхового стажу в порядку і на 

умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше. 

При цьому за кожний повний рік стажу роботи, до набрання чинності 

вказаним Законом, на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими й 

особливо важкими умовами праці за списком № 1 виробництв, робіт, професій, 

посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України [8], зайнятість 

на яких давала право на пенсію на пільгових умовах, до страхового стажу 

додатково зараховується по одному року. Тут можна доповнити , що для 

підтвердження льгот за списком потрібна справка, що людина дійсно працює в 

шкідливих умовах і перебуває візначений час у ціх шкідливих умовах. 

Щодо отримання пенсії у зв’язку з інвалідністю в солідарній системі, то 

підставою для її призначення є чітко виражена непрацездатність громадянина. 

Підставою для встановлення інвалідності є стійке порушення функцій 

організму, яке ставить хворого перед необхідністю припинити професійну 

діяльність чи значно змінити її умови. Встановлення інвалідності проводять 

медико-соціальні експертизи (МСЕК) така собі справка з лікарні  на підставі 

Порядку і організації та проведення МСЕК лікарняне, затвердженого 

Постановою КМУ від 4 квітня 1994 року. Тут можна зазначити, що для 

отримання пенсії по інвалідності повинен бути теж визначений стаж, згідно віку 

якому він йде на цю пенсію, згідно закона «Про загальнообовязкове пенсійне 

страхування» 

Пенсії у зв’язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного 

випадку на виробництві або професійного захворювання, призначаються 

відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
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страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності». 

Пенсія у зв’язку з утратою годувальника призначається в розмірі: на 

одного непрацездатного члена сім’ї — 50 відсотків пенсії за віком померлого 

годувальника; на двох та більше непрацездатних членів сім’ї — 100 відсотків 

пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними 

частками. 

Дітям-сиротам пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається 

виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків. 

Допомога на поховання пенсіонера 

У разі смерті пенсіонера особам, які здійснили його поховання, 

виплачується допомога на поховання пенсіонера в розмірі двомісячної пенсії, 

яку отримував пенсіонер на момент смерті[4, ст. 53]. 

Види пенсійних виплат із коштів Накопичувального фонду: 

Застрахована особа в разі досягнення пенсійного віку має право на 

отримання довічної пенсії або одноразової виплати за рахунок коштів 

Накопичувального фонду, облікованих на її накопичувальному пенсійному 

рахунку. 

Страхування й виплата довічної пенсії здійснюється згідно із Законом 

України «Про страхування» страховою організацією, обраною застрахованою 

особою. 

Розмір довічної пенсії розраховується страховою організацією відповідно 

з конодавством, виходячи з вартості оплаченого договору страхування довічної 

пенсії, з урахуванням майбутнього інвестиційного доходу, забезпечуваного 

страховою організацією, видатків, пов’язаних із подальшим інвестуванням 

зазначених сум, та з урахуванням середньої для чоловіків і жінок величини 

тривалості життя. 
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Виплата довічної пенсії здійснюється у строки і в порядку, що визначені 

договором страхування довічної пенсії. 

Одноразова виплата застрахованій особі з коштів Накопичувального 

фонду здійснюється територіальним органом Пенсійного фонду. 

Пенсійні виплати, що здійснюються застрахованим особам за рахунок 

коштів Накопичувального фонду, підлягають оподаткуванню відповідно до 

законів України про оподаткування. 

Договір страхування довічної пенсії укладається між застрахованою 

особою та страховою організацією відповідно до законодавства про страхову 

діяльність після досягнення застрахованою особою пенсійного віку. 

Для укладення договору страхування довічної пенсії застрахована особа 

подає страховій організації протягом місяця до досягнення пенсійного віку 

заяву за формою, встановленою страховою організацією. 

Застрахована особа повідомляє до органу Пенсійного фонду про обрану 

нею страхову організацію та подає письмову заяву про перерахування коштів 

для оплати договору страхування довічної пенсії до цієї страхової організації. 

Відповідний орган Пенсійного фонду зобов’язаний не пізніше ніж через 

десять календарних днів із дня отримання такої заяви забезпечити перерахунку 

коштів такої застрахованої особи в сумі, облікованій на її накопичувальному 

пенсійному рахунку, до обраної нею страхової організації. 

У разі неподання застрахованою особою такої заяви протягом місяця з дня 

досягнення нею пенсійного віку територіальний орган Пенсійного фонду 

зобов’язаний з’ясувати причини неподання заяви та запропонувати 

застрахованій особі укласти договір страхування довічної пенсії. 

У разі відмови застрахованої особи від укладення цього договору, крім 

випадків відмови у зв’язку з виявленням бажання працювати і одержувати 

пенсію за віком із більш пізнього строку, коли орган Пенсійного фонду 

самостійно укладає договір страхування довічної пенсії з установленим 
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періодом на користь цієї застрахованої особи та перераховує страховій 

організації кошти в сумі, облікованій на її накопичувальному пенсійному 

рахунку. При цьому така вартість оплати договору до страхування довічної 

пенсії з установленим періодом не повинна перевищувати середню вартість 

оплати договорів страхування довічної пенсії цього виду для осіб відповідного 

пенсійного віку. Така середня вартість оплати договору страхування довічної 

пенсії визначається виходячи з останньої інформації про вартість оплати 

договорів страхування довічних пенсій, опублікованої страховими 

організаціями. 

Відповідний орган Пенсійного фонду має право відмовити застрахованій 

особі в перерахуванні коштів страховій організації у випадках: 

якщо договір страхування довічної пенсії укладено з особою, яка не має 

права на одержання довічної пенсії; 

якщо договір страхування довічної пенсії укладено зі страховою 

організацією, яка не відповідає вимогам, установленим відповідно такого 

Законом для страхових організацій, які можуть здійснювати страхування й 

виплату довічних пенсій, передбачених Законом «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування»; 

якщо договір страхування довічної пенсії укладено з порушенням або не 

співпадає з вимогами цього Закону та іншим нормативно-правовим актам; 

якщо територіальним органом Пенсійного фонду або застрахованою 

особою вже укладено договір страхування довічної пенсії; 

якщо сума пенсійних активів, облікованих на накопичувальному 

пенсійному рахунку застрахованої особи, є меншою від мінімальної суми 

коштів, необхідних для оплати договору страхування довічної пенсії. 

В інших випадках відмова в перерахуванні коштів для оплати договору 

страхування довічної пенсії не допускається. 
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Відомості про укладення договору страхування довічної пенсії, про 

перерахування коштів для оплати цього договору вносяться до системи 

персоніфікованого обліку. 

Порядок вибору та зміни страхових організацій, із якими укладаються 

договори страхування довічної пенсії, встановлюється Кабінетом Міністрів 

України. 

У разі якщо сума належних застрахованій особі на момент набуття права 

на пенсію пенсійних активів не досягає такої передбаченої кожного року різну 

мінімальної суми коштів, необхідної для оплати договору страхування довічної 

пенсії, визначеної Державною комісією з регулювання ринків фінансових 

послуг України, то ця особа (а в разі її смерті — члени її сім’ї чи спадкоємці 

при) має право на отримання одноразової виплати. 

На вимогу застрахованої особи одноразова виплата здійснюється в разі 

виїзду цієї особи за кордон на постійне місце проживання. 

Якщо застрахована особа визнана інвалідом першої або другої групи і 

коли згідно законодавства набуває права на пенсію у зв’язку з інвалідністю 

відповідно до Закону, належні їй пенсійні активи використовуються за її 

вибором у такому порядку: 

на отримання одноразової виплати незалежно від достатності суми коштів 

для оплати договору страхування довічної пенсії; 

на оплату відповідних договорів страхування так званої довічної пенсії 

після досягнення нею відногопенсійного віку в разі достатності суми коштів для 

оплати договору страхування довічної пенсії. 

Пенсійні активи, належні застрахованій особі, визнаній інвалідом третьої 

групи, залишаються в Накопичувальному фонді, а після досягнення нею 

пенсійного віку використовуються на оплату договору страхування довічної 

пенсії, а в разі недостатності суми коштів для оплати такого договору — на 

отримання одноразової виплати. 
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У разі смерті застрахованої особи до досягнення нею пенсійного віку 

належні їй пенсійні активи у спадщену в порядку, визначеному Цивільним 

кодексом України, якщо застрахована особа не визначила конкретних осіб, які 

мають право на їх отримання. 

Застрахована особа має право у будь-який час визначити конкретних осіб, 

які мають право на отримання коштів у сумі, облікованій на її 

накопичувальному пенсійному рахунку, в разі її смерті, та визначити, в яких 

частках повинні бути розподілені між ними зазначені кошти. 

Особи, які мають право на отримання у спадщину коштів у сумі, 

облікованій на накопичувальному пенсійному рахунку померлої особи, і не 

досягли пенсійного віку, можуть подати заяву про спрямування цих коштів до 

Накопичувального фонду та облік на їхньому накопичувальному пенсійному 

рахунку. При цьому зазначені кошти не оподатковуються. 

У разі відсутності в померлої застрахованої особи спадкоємців належні їй 

пенсійні активи враховуються у складі інвестиційного доходу 

Накопичувального фонду, про що робиться позначка в її персональній обліковій 

картці в системі персоніфікованого обліку та надається повідомлення зберігачу. 

Для отримання одноразової виплати застрахована особа або члени її сім’ї 

чи спадкоємці подають до територіального органу Пенсійного фонду заяву та 

документи, що підтверджують їх право на отримання цієї виплати. 

Одноразова виплата здійснюється протягом п’яти робочих днів після 

отримання заяви та необхідних документів. 

Основу системи недержавного пенсійного забезпечення становлять 

недержавні пенсійні фонди. Згідно цієї системи працівники матимуть 

можливість, тільки в разі бажання майбутнього пенсіонера, додатково 

перераховувати внески до недержавного пенсійного фонду. Система 

недержавних пенсійних фондів дасть можливість залучати і кошти роботодавців 

до формування пенсійних заощаджень їхніх працівників. Розмір пенсії у такій 
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системі залежатиме від розміру страхових внесків, терміну, протягом якого ці 

внески накопичувались, та розміру отриманого на них інвестиційного доходу. 

Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» встановлено жорсткі 

вимоги до процедури заснування недержавних пенсійних фондів. Окреслено і 

вимоги до банків-зберігачів, визначено їхні функції та межі відповідальності за 

цільове використання добровільних пенсійних заощаджень. 

 

 

1.3. Основні питання реформування пенсійної системи в Україні. 

 

Пенсійна система в кожній країні - це важлива складова соціального 

захисту населення. Від ефективності цієї системи залежить добробут населення 

та рівень стабільності у суспільстві. Проте пенсійна система України не 

відповідає вимогам сьогодення. Недосконалість пенсійної системи України, на 

жаль, на сьогодні є надзвичайно актуальним питанням, адже створення 

належної трирівневої системипенсійного забезпечення так і не відбулося. За 

сучасних умов розвитку ринкових відносин, Євроінтеграційні орієнтири 

України вимагають, щоб соціально-економічна політика держави була 

направлена на досягнення європейських життя. Цього входить надійний 

соціальний захист населення і належнепенсійне забезпечення. Необхідність 

реформування пенсійного забезпечення викликане низкою об’єктивних 

факторів: економічних, демографічних, соціально – політичних. Хоча напрямки 

реформування пенсійної системи в Україні були визначені більше 10 років, 

реформа системи пенсійного забезпечення впроваджується до сьогодні в 

Україні. В нашійц країні є безліч факторів, за допоиогою яких все зразу не 

запрацьовує. 

В Україні пенсійна реформа розпочалася у 2004 році. Хоча все 

формувалося і перетворювалося зггідно закододавства України у 2003 року це 
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закони «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» і «Про 

недержавне пенсійне страхування». Вони набули чинності після майже 

п’ятирічного розгляду проектів законів про реформування пенсійної системи. У 

2004 року в Україні почалося широкомасштабне реформування системи 

пенсійного забезпечення. Воно здійснюється на засадах, що вже іспитані в ряді 

країн СНД. Це, по-перше, відмова в перспективі від розподільних принципів 

пенсійного забезпечення як основної пенсійної системи. По-друге, перехід на 

трирівневу систему пенсійного забезпечення, що поєднує принципи 

солідарності і накопичення. По-третє, обрання накопичувального принципу як 

функціонального для побудови пенсійної системи. По-четверте, розвиток 

добровільного пенсійного забезпечення і страхування та створення відповідних 

фінансових інститутів. Характерною такої віжливою особливістю є те, що 

зберігається солідарна система з такими значними виплатами, але в подальшому 

з поступовим розширенням елементів накопичувальної системи, які 

доповнюються її професійними обов’язковими або добровільними 

недержавними системами. Головні завдання пенсійної реформи в Україні такі: – 

підвищення рівня життя пенсіонерам; – посилення залежності розміру пенсій 

від розміру заробітку і тривалості трудового стажу; – забезпечення фінансової 

стабільності пенсійної системи; – заохочення громадян до заощадження коштів 

на старість; – створення ефективнішої системи адміністративного управління в 

пенсійному забезпеченні[60]. Законом «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» у 2004 році в Україні встановлюється трирівнева така в 

Україні система пенсійного забезпечення. Перший рівень – солідарна система 

загальнообов’язкового страхування, яка базується на засадах солідарності та 

субсидірування із здійснення цього виду виплати пенсій та надання соціальних 

послуг за рахунок коштів нашого Пенсійного фонду. Другий рівень – 

накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування, яка базується на засадах обов’язковогонакопичення пенсійних 
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коштів і здійснення фінансування витрат на оплатудоговорів страхування 

довічних пенсій і одноразових виплат на умовах та впорядку, передбаченому 

законом. Третій рівень – система недержавного пенсійного забезпечення, яка 

ґрунтується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх 

об’єднаньу формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами 

пенсійних виплат, що буде доповненням до пенсійних виплат з першого та 

другого рівнів. Усі наведені вимоги та розгалужена інфраструктура системи 

спрямовані назабезпечення належного рівня захисту пенсійних заощаджень і 

майнових прав застрахованих осіб у системі обов’язкового та добровільного 

пенсійного страхування[61]. Солідарна система загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування – база чинного пенсійного забезпечення в 

Україні, яка склалась у попередньому періоді і яку передбачалось (як звичну 

для громадян) зберегти в майбутньому на невизначений термін до вичерпання 

нею потенційних спроможностей. В основі солідарної системи пенсійного 

забезпечення функціонує давно відомий принцип солідарної відповідальності, 

який вперше введено в пенсійну систему німецьким канцлером О. Бісмарком. 

Цей принцип полягає в тому, що поточні виплати пенсій пенсіонерам, 

громадянам, що втратили працездатність за похилим віком здійснюються із 

коштів поточних страхових внесків працюючих громадян. Дійсно, в основі 

пенсійної системи України лежить солідарна система. Ураховуючи сучасні 

фактори соціально-економічного розвитку країни, можна констатувати, що 

система вже віджила себе, і ризик невиплати пенсій є досить високим[62]. Так 

ми й зараз залишаємося на дотаціях. Система непогано функціонувала, доки 

кількість працюючих була великою, а пенсіонерів – незначною. Та в 1980–1990 

роках ситуація в Україні змінилася: зросла кількість пенсіонерів; зменшилася 

чисельність працюючих. І хоча система давала збої, це не завадило її 

«вдосконаленню» вже в роки незалежності шляхом запровадження спеціальних 

пенсій для державних службовців, суддів, прокурорів, народних депутатів, 
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митників, журналістів державних ЗМІ та ін. [63]. Виходить що у наших 

пенсіонерів, які працювали роками мінімальна пенсія, а суддів велика, згідно до 

закону, довічного утримання суддів. Хоча законом буде передивляться така 

система виплат пенсій. Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 загальнообов’язкове 

накопичувальне пенсійне забезпечення полягає в тому, що частина 

обов’язкових внесків до Пенсійного фонду України буде направлена в 

державний Накопичувальний пенсійний фонд України, внески матимуть 

персоніфікований характер і обліковуватимуться на індивідуальних пенсійних 

рахунках. Кошти Накопичувального фонду вкладуються в економіку України з 

метою захисту їх від інфляції, одержання вкладного доходу, забезпечення 

потреб держави у джерелах фінансування довгострокових вкладних проектах. 

Усе це повинно сприяти загальному економічному покращенню. Виплати з 

Накопичувального пенсійного фонду України будуть здійснюватися додатково 

до солідарної пенсії довічно або одноразово. У кризових умовах 

функціонування пенсійної системи України з метою визначення заходів 

подальшого її реформування та збалансування пенсійного страхування Урядом 

було запропоновано наступний етап реформування – розроблено проект Закону 

України «Про заходи щодозаконодавчого забезпечення реформування пенсійної 

системи» № 7455 від 13.12.2010, який був підписаний Президентом України як 

Закон «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної 

системи» № 3668-VI від 07.07.2011 Законом пропонується здійснити низку 

заходів для формуванняобов’язкової накопичувальної системи пенсійного 

страхування[61]. У 2015 році Кабінетом Міністрів України утвердив проект 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій» та внесено на 

розгляд Верховної Ради України, який зареєстровано 30.04.2015 р. за № 2767. З 
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1 січня 2017 року передбачалось запровадити другий рівень системи пенсійного 

забезпечення. Учасниками накопичувальної системи пенсійного страхування 

будуть особи, яким на вказану дату виповниться не більше 35 років. Поряд з 

цим, застрахованим особам, яким станом на 1 січня 2017 р. виповниться не 

більше 55 років, надається право добровільно прийняти рішення щодо участі у 

накопичувальній системі пенсійного страхування. Розмір внеску у перший рік 

становитиме 2 відсотка та щороку збільшуватиметься на один відсоток, до 

досягнення 7 відсотків у 2022 році[64]. Однак для запровадження і 

функціонування обов’язкової накопичувальної системи в Україні необхідним є 

забезпечення таких умов: – першочерговим і об’єктивним завданням є 

підвищення рівня заробітної плати застрахованих осіб і її детінізація. Оскільки 

внески до Накопичувального фонду відраховуватимуться безпосередньо із 

заробітної плати громадян, це неповинно негативно вплинути на реальний 

рівень доходів, що може бути забезпечено лише за рахунок зростання таких 

доходів; – забезпечення економічного зростання в країні при щорічному 

збільшенні ВВП не менше ніж на 2  відсотки; – виплата пенсій у солідарній 

системі пенсійного страхування на рівні прожиткового мінімуму; – 

збалансованість бюджету Пенсійного фонду України – є однією із вимог 

Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, видатки на виплату пенсій у 

солідарній системі мають забезпечуватися за рахунок власних надходжень 

Фонду, тобто передбачають його бездефіцитність та ін. Криза, яку переживає 

державна пенсійна система сьогодні значною мірою криється в самій системі 

пенсійного забезпечення, а також в законодавстві, яким вона закріплюється. До 

проблем пенсійного забезпечення на сьогодні можна віднести: – недосконалість 

взаємовідносин пенсійного і державного бюджетів; – індексація пенсій, що не 

враховує наявність фінансових джерел; – нераціональна структура пенсійних 

прав, у яких значну долю займають пільги для безлічі професій[65]. При тому, 

що пенсії для абсолютної більшості людей в Україні залишаються мізерними 
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(середній розмір місячної пенсії сьогодні становить 1580 грн і лише 3 відсотки 

отримують пенсії більші за 3500 грн), кошти, яких потребує її виплата в 

масштабі країни, величезні, а їх сума з року в рік зростає темпами, несумісними 

з можливостями економіки. На сьогодні більшість пенсіонерів отримують 

пенсію в розмірі 2000 гривень, а є багато й таких, що не отримують навіть і їх, 

розмір пенсії в них 1700. Дуже складно жити пенсіонерам на ці кошти, якщо 

людина не працює, інших коштів в них немає, як тільки пенсія. Дуже складна 

така система. Але ж і коштів в державі немає, завжди на дотаціях державних 

коштів. 

Головними завданнями пенсійної реформи в Україні є: – підвищення 

рівня життя пенсіонерам; посилення залежності розміру пенсій від величини 

заробітку і тривалості трудового стажу;заохочення громадян до накопичувань 

коштів на старість; створення спростовної ефективнішої системи 

адміністративного управління в пенсійному забезпеченні[62]. Пенсійна реформа 

не лише в нашій країні є важливою складовою економічних реформ, реформ 

охорони здоров’я та соціального страхування. До п’ятірки найбільш великих 

ризиків вперше увійшли проблеми зволікання з проведенням пенсійних реформ. 

П’ятим за значимістю став ризик «неадекватного управління процесом старіння 

населення», з яким зараз стикаються практично всі провідні економіки. 

Затягування процесу проведення пенсійних реформ загрожує подальшим 

зростанням бюджетного дефіциту. На сьогодні багато сподівань що якось 

вирішиться вітчизняна пенсійна криза, науковці та практики – фахівці у галузі 

пенсійного забезпечення сподіваються на системи недержавного пенсійного 

забезпечення.У процесі аналізу реформування пенсійної системи в сучасних 

умовах суспільно-економічного розвитку можна говорити про необхідність 

коригування процесів подальшого проведення пенсійної реформи з 

урахуванням соціально-економічного становища в нашій країні. Вирішення 

зазначеного питання неможливе без значного та складного підходу, коли темпи 
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пенсійної реформи мають бути узгоджені з темпами економічного розвитку 

держави, громадян України, реформами рівня життя і доходів населення, 

податкової реформи, розвитком фондового ринку та багато чого іншого. Але 

вже зміни в законі 1058 «Про загальнообовязкове державне страхування 

існують про збільшення пенсійного віку та співвідношення страхового стужу 

для виходу на пенсію. Розглянемо таблицю 3.1 За посиланням 

www.lawportal.com.ua 

Таблиця 3.1. Співвідношення віку та стажу для виходу на пенсію. 

         Вік виходу на пенсію та кількість необхідного мтрахового стажу  

Рік виходу на 

пенсію 

60 років 63 роки 65 років 

2018 25 15-25 15 

2019 26 16-25 15-16 

2020 27 17-27 15-17 

2021 28 18-28 15-18 

2022 29 19-29 15-19 

Продовження таблиці 3.1. 

         Вік виходу на пенсію та кількість необхідного мтрахового стажу  

Рік виходу на 

пенсію 

60 років 63 роки 65 років 

2023 30 20-30 15-20 

2024 31 21-31 25-21 

2025 32 22-32 25-22 

2026 33 23-33 25-23 

2027 34 24-34 25-24 

2028 35 25-35 15-25 

 

З таблиці бачимо реформи діють, з кожним роком добавляється стаж. Вже 

й на зараз не вистачає людям стажу, які йдуть на пенсії. Отут вже буде діяти 
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третій рівень загальнообовязкового державного страхування, або ж чекати таді 

до до 63 а той до 65 років там стаж зменшується. Або ж люди йдуть і 

звертаються до соцзахисту, але і на тепер мало того, що ці виплати невеликі, тай 

ще треба доказувати постійно свої доходи. Бо якщо доходи отримуєшь, той на 

таке собі право на соціальну пенсію втрачаєшь.  

Так можливо що реформи може і добре бо пенсії теж потрібно з чогось 

виплачувати, якщо за все життя не напрацював страхові внески не 

сплачувались, той звідки ж на нього взяти гроші на пенсію. Отак, потрібно це 

обдумувати це дуже складне питання  як для держави так і для суспільства. Бо ж 

і в державі таке становище що й працювати немає де. Якщо брати період 

раніше, коли працювали заводи, підприємства при чому крупні державні, де 

було все офіційно та діяв так званий соц пакет, на лікарняний, на відпустку, 

якісь оздоровчі заходи, тож всі люди працювали, а ті що йшли на пенсії так для 

держави мождиво не так було складно пенсії людям виплачувати. А як зараз то 

й що, роботи немає, люди відїздять за кордон, залишаються люди інваліди і 

пенсіонери. Як знаємо що йдуть реорганізації в Пенсійному фонді , і дуже скоро 

все буде в електронному варіанті, призначення пенсії буде в Київі, то уявіть собі 

наскільки буде скорочення, В мене виникає питання де ж ці люди будуть 

працювати? Як наробляти собі стаж і за які кошти потім його купувати, як буде 

потрібно йти на пенсію. Дуже складне питання.Треба якось проводити реформи, 

але не так боляче щоб було і для суспільства. Треба зважувати людське життя, і 

норми по яким живае країна, так треба брати досвід з Європейських країн, але 

це треба приміряти в нашому суспільстві, а підійду воно нам. Насамперед 

держва повинна піклуватись про сві народ зважувати інтереси свої громадян, 

зважувати їх можливості, та  все ж таки нашу особливість. 
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РОЗДІЛ 2 

ЄВРОПЕЙСЬКІ ПІДХОДИ ТА МЕХАНІЗМИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ 

 

2.1. Системи пенсійного забезпечення: огляд світового досвіду. 

 

За теперішніх складних умов, у багатьох країнах світу, навіть 

найуспішніших, виникають проблеми із належним пенсійним забезпеченням. У 

одних країнах таке пенсійне забезпечення є несправедливе, занадто дорого 

обходиться як державі, так і населенню, у інших — розроблені такі механізми, 

запроваджені такі реформи, які сприяють подоланню проблем належного 

пенсійного забезпечення. В цілому держави по-різному намагаються 

забезпечити гідну старість своєму населенню: одні справляються із завданням 

краще, інші —не справляються, їм гірко. Безумовно на забезпечення пенсією у 

будь-якій країні впливає сукупність чинників: рівень економічного розвитку 

країни, маленької заробітної плати, наявність та розвиненість фінансових 

інструментів для здійснення пенсійних накопичень, пенсійне законодавство. 

Проблеми пенсійного забезпечення гостро обговорюються між відомими 

науковцями: І. Я. Чугунов [66], О.В. Насібова, І. О. Корчинський [67], а також 

зарубіжний досвід проведення пенсійних реформ Петрушка О.В., Баніт Ю.В. 

[68]). 

У світівеличезною є багаторівнева система пенсійного забезпечення 

шляхом сплати податків, заощадження грошей, а також солідарна система. 

Вибір цих способів такого собі пенсійного забезпечення у кожній країні 

здійснюється по-різному і залежить, найперше, від особливостей розвитку 

країни, а також від специфічних поглядів на роль держави у забезпеченні 

соціального захисту населення. 
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У розвитку пенсійного забезпечення спостерігаємо різного плану 

направлення на ряд виконань з одного боку, це збільшення активності 

населення до накопичень, які представлені різними фінансовими 

інструментами. Так, рівень успішності такого населення у розвинутих країнах 

зростає, зокрема вартість фінансових активів у світі у 2014 році зросла на 7,1 

відсотки. Таке зростання забезпечується за ра хунок збільшення активності 

населення в частині накопичень, зокрема найбільше спостерігається в країнах 

Азії та Америки [69, с. 28]. 

З іншого боку, у світі загострюються демографічні проблеми, які 

проявляються у старінні населення, міграційних процесах, що, безумовно, 

впливає на роль держави у розвитку пенсійного забезпечення. 

Основна загроза полягає у старінні населення, що призводить до 

посилення залежності пенсіонерів від працюючих. У більшості країн світу 

старіння населення викликає велике занепокоєння та є серйозним фінансовим 

навантаженням на економіку країни. Так, у Європі в 2013 році на чотири 

працівника припадав один пенсіонер, за прогнозами — до 2060 року кількість 

працюючих, що припадатиме на одного пенсіонера, зменшиться до двох. В 

Україні ситуація ще гірша: у 2014 році співвідношення між працюючими та 

пенсіонерами було один до одного, до 2050 року на одного працюючого 

припадатиме 1,2 пенсіонери. 

Ця серйозна загроза підтверджується наведеними статистичними даними 

у таблиці 1 щодо збільшення середньої тривалості життя населення у різних 

країнах, що впливає на збільшення тривалості періоду виплати пенсій. 

Представлені дані засвідчують, що очікуване збільшення середньої 

тривалості життя призводить до підвищення відповідальності держави перед 

населенням —зростає тривалість виплат з настанням пенсійного віку громадян. 

Збільшення тривалості життя, у свою чергу, призводить до старіння нації, 

внаслідок чого частина доходів молодого покоління використовується на 
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користь існуючих пенсіонерів. Існує така проблема , як бідність населення (рис. 

1.1). Під поняттям «бідне населення» розуміється населення із доходами, що 

нижчі, ніж 50 відсотки середнього доходу по країні. В Україні, так само як і в 

інших країнах світу «бідного населення» стільки ж, скільки у багатьох 

розвинених країнах світу. Так, у Ізраїлі — 24 відсотки, Швейцарії — 23 

відсотки, США — 22 відсотки, Україні — 21 відсотки, Італії, Німеччині, 

Угорщині — 9 відсотки, Польщі— 8 відсотки [7]. 

Ще одна загроза, яка має негативний вплив вже на економічну безпеку 

країн — співвідношення пенсійних виплат до ВВП(валовий внутрішній 

продукт) у більшості країн досягло критичного значення. Зокрема у багатьох 

країнах (Франції, Німеччині, Польщі) співвідношення видатків на пенсії до ВВП 

перевищило 10 відсотків, що негативно впливає на економіку країн. Згідно із 

статистичними даними Міжнародної організації праці очікується, що відсоток 

ВВП, який витрачається на здійснення виплат по державному пенсійному 

страхуванню у більшості країн світу буде збільшуватися і до 2050 року 

становитиме близько 15 відсотків від загального обсягу ВВП цих держав [70]. 

Тому держави у різний спосіб розвивають багаторівневість пенсійного 

забезпечення,зокрема у багатьох країнах приватні видатки на пенсії є 

порівнюваними з державними видатками на такі цілі. Ці загрози впливають на 

постійні зміни у системі пенсійного забезпечення. Основні напрями таких змін, 

що найчастіше спостерігаються є такими: 

 збільшення пенсійного віку; 

стимулювання більш пізнього виходу на пенсію; 

 зростання відрахувань до державних пенсійних фондів; 

 відмова від індексації пенсій (у країнах, де індексація існує) та 

запровадження механізму індивідуального перерахунку пенсій; 

 стимулювання накопичень у недержавних пенсійних фондах та 

одночасне зниження видатків на управління пенсійними активами. 
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У кожній країні, сформована власна модель пенсійного забезпечення, яка 

поєднує як солідарну, так і накопичувальну системи. Як результат, пенсіонер 

отримує пенсію від держави, пенсію від роботодавця, особисту накопичену 

недержавну пенсію. У кожній країні функціонує перший рівень пенсійного 

забезпечення — державне обов'язкове пенсійне забезпечення, внески 

формуються як відсоток від заробітної плати і кожна країна встановлює своє 

значення або як фіксована величина. На цьому рівні держава забезпечує лише 

мінімальну пенсію. Це засвідчують дані частки витрат пенсійного фонду у ВВП 

каїни. Аналіз встановлених внесків на державне пенсійне страхування 

представлений у таблиці 2. Слід зазначити, що лише в двох європейських 

державах тариф на державне пенсійне страхування перевищує 30 відсотки: в 

Італії — 

32,7 відсотки та в Нідерландах — 31,1 відсотки. 

У багатьох країнах встановлюється кількість років сплати пенсійних 

внесків для отримання мінімальної пенсії від держави: у Словенії, Туреччині, 

Іспанії, Португалії — 15 років; Італії, Угорщині — 20 років; Польщі —25 років; 

Бельгії, Аргентині — 30 років; Чехії — 35 років. Варто наголосити, що для 

окремих категорій населення застосовують або дещо вищий тариф, або нижчий. 

Ще одна особливість з представлених даних — у низці країн існує 

перерозподіл навантаження між роботодавцем та працівником. Це здійснюється 

з метою посилення мотивації в економічних суб'єктів до участі у державному 

пенсійному забезпеченні. Серед представлених країн є й такі, у яких внески на 

однаковому рівні встановлені як для роботодавців, так і найманих працівників. 

Основними перевагами такого механізму є: посилення особистої 

відповідальності кожної особи за свій майбутній пенсійний захист, збільшення 

активності учасників системи пенсійного забезпечення. 

У більшості розвинених країн право на пенсію визначається двома 

умовами — наявністю певного страхового стажу (тобто тривалістю виплати 
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страхових внесків) і досягненням пенсійного віку. У більшості країн 

законодавство встановлює найменший дозволений страховий стаж, що дає 

право на пенсію: У Швейцарії — один рік, Великобританії і Норвегії — три 

роки, США — вісім, у більшості країн Захід-ної Європи — 15 років, Японії — 

20 років. Такий стаж дає право на мінімальну пенсію. Наприклад, для Данії ще 

починаючи з кінця 60-х років ХХ ст. законодавством передбачено, що всі 

громадяни країни при досягненні 67 років одержують пенсію, сума якої не 

залежить від стажу, рівня попереднього заробітку і є за розміром однаковою для 

усіх. Для одержання максимальної пенсії страховий стаж повинен бути: в Італії і 

Норвегії — 40 років, Австрії —45, Швейцарії — 44 роки. Відповідно до 

згаданих Конвенцій Міжнародної Організації Праці, розмір пенсії має бути не 

менше 40 відсотки від середнього заробітку і 45 відсотки від середнього 

заробітку, при наявності 30 років внесків, а також 20 років проживання в країні 

— при схемі соціальної допомоги або схемі універсальних виплат. 

У Бельгії, Німеччині, Японії, Великій Британії та деяких інших країнах 

розмір пенсій розраховується за весь період роботи, у Франції — за 10 найбільш 

сприятливих років роботи, в Австрії — за 5 років, у Канаді — за 1 рік, у США 

— за 25 років за вибором працівника з 30 років його трудового стажу. 

Ще одна особливість — у західноєвропейських країнах при зміні місця 

роботи пенсійні рахунки цілком зберігаються і переводяться на нове місце 

роботи працівників. У США в такому разі працівник може зберегти лише 50 

відсотки від суми нагромадженого пенсійного рахунку, якщо він до виходу з 

компанії працював у ній 10 років. Увесь нагромаджений пенсійний рахунок 

зберігається, коли його стаж перевищує 15 років. 

Оцінюючи зарубіжний досвід, необхідно вказати й на таку ознаку — для 

всіх розглянутих систем обов'язкового пенсійного накопичення відсутні які-

небудь пільги для окремих категорій працівників, як за розмірами внесків, що 

сплачуються, так і за умовами надання і виплати. Лише у професійних 
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пенсійних системах таких як обов'язкових, так і добровільних, пенсійний вік 

може встановлюватися нижче за вік, прийнятий для усіх осіб. При цьому 

розміри таких пенсій цілком залежать від величини внесків, що спрямовуються 

на оці цілі. Більшу частину пенсій у зарубіжних країнах особи формують за 

накопичувальним принципом. Накопичувальні пенсійні фонди активно почали 

створюватися в кінці 80-х років, початку 90-х років ХХ століття, за досить 

короткий час успішно вирішили проблеми пенсійного забезпечення громадян та 

акумулювали довгострокові інвестиційні ресурси великих обсягів, які активно 

пра цюють на національну економіку, використовуються на розвиток реального 

сектору економіки, соціальної інфраструктури та економічного зростання 

загалом. 

Основними позитивними властивостями накопичувальної системи 

пенсійного забезпечення є можливість посилити мотивацію населення до участі 

в них. У цій системі наявний набагато тісний зв'язок між здійсненими внесками 

та одержаними пенсійними виплатами, аніж у солідарній пенсійній системі. 

Крім цього, накопичувальна пенсійна система служить потужним 

регулятором фінансової системи та ринку інвестиційних ресурсів в країні. 

Проведений аналіз зарубіжного досвіду пенсійного забезпечення у країнах 

передбачає, що величина пенсій має бути достатньою, щоб зберегти рівень 

життя осіб похилого віку на рівні, який максимально наближений до обсягу 

передпенсійного доходу. Взагалі, за обсягом і якістю споживання ця мета 

досягається. Більша детальна інформація щодо обсягів активів накопичувальних 

пенсійних фондів у країнах-світових лідерах представлена у таблиці 3.1. 

У більшості розвинених країн пенсійний дохід становить приблизно 50 

відсотки від середньої заробітної плати по країні. Так, в Італії пенсія становить 

49 відсотки від заробітної плати (ця країна також витрачає найбільшу частку 

ВВП на утримання пенсіонерів), Швеції — 54 відсотки, Німеччині — 46 

відсотки, Франції — 56 відсотки, Бельгії — 63 відсотки, Іспанії —34 відсотки, 
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Австрії і Данії — 40 відсотки, Японії — 54 відсотки, Нідерландах — 39 

відсотки, Канаді — 33 відсотки, Великій Британії — 23 відсотки, США і 

Австралії — 30 відсотки, Ірландії — 25 відсотки. Низький показник — 23 

відсотки від заробітної плати — у Великій Британії пояснюється тим, що 

пенсіонери більшу частину своєї пенсії одержують через розвинену систему 

приватних пенсійних фондів. 

Аналіз встановлених внесків на державне пенсійне страхування у низці 

європейських країн дає змогу зробити висновок про те, що в нашій державі 

відсутні резерви його збільшення в майбутньому з огляду на те, що це 

погіршить конкурентоспроможність вітчизняної економіки. Крім цього, 

можливе підвищення внесків на державне страхування призведе до зростання 

нелегальної зайнятості та неофіційної виплати заробітної плати. 

Внескам, що перераховуються на державне пенсійне страхування, 

належить найбільше значення у складі нарахувань на фонд оплати праці в 

Україні. При цьому наявне фіскальне навантаження на фонд оплати праці 

слугує важливим чинником тінізації заробітної плати. 

Досвід розвинутих країн переконує, в Україні важливо змінити структуру 

внесків на пенсійне забезпечення, що передбачає збільшення навантаження на 

працюючих осіб і зменшення навантаження на роботодавців. Це буде сприяти 

розвитку накопичувального пенсійного забезпечення.  

 В Україні дуже важливо та необхідно запровадження недержавного 

пенсійного забезпечення як одного із ключових елементів пенсійного 

забезпечення громадян. Це дасть змогу накопичувати свої пенсії та реально 

підняти рівень пенсійного забезпечення. У розвинутих країнах недержавні 

пенсійні фонди є важливим соціальним інститутом, який характеризується 

високим рівнем довіри до них. Їх діяльність чітко регулюються в країнах, 

стимулюється та удосконалюється. Зокрема організація економічного 

співробітництва та розвитку ухвалила Рекомендації щодо управління 
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пенсійними фондами. Кожен пенсійний фонд має мати орган управління або 

адміністратора, який би відповідав за адміністративне управління фондом, а 

також брав відповідальність за виконання умов пенсійних контрактів та захист 

інтересів учасників пенсійного забезпечення. 

Таблиця 1.1.Прогноз збільшення тривалості життянаселення у деяких 

країнах світу 

Країни 
2020 2030 

Прогноз 

збільшення 

частки населення 

старше 65 років до 

працездатного 

населення,  

відсотки 

чоловіки жінки чоловіки жінки 2020 2030 

Німеччина 78 83 79 84 35,5 47,6 

Франція 79 85 81 86 33,9 40,9 

Великобританія 78 82 79 84 28,9 33,6 

США 78 82 79 83 24,9 31,7 

Нідерланди 79 83 80 84 30,8 39,8 

Данія 77 82 78 83 31,8 37,5 

Польша 73 81 74 82 27,2 34,7 

Україна 65 75 67 76 25,2 31,2 

 

Таблиця 1. 2. Внески на державне пенсійне страхування, відсотки 

Країна Величина внеску 

разом роботодавці наймані 

Австрія  22,8 12.55 10,25 
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Продовження таблиці 1. 2.  

Країна Величина внеску 

разом роботодавці наймані 

Бельгія  16,36 8,86 7,5 

Греція  20,92-23.12 14,25 6,67-8,87 

Іспанія  28,3 23,6 4,7 

Італія  32,7 23,81 9,19 

Швеція 18,5 16,0 2,5 

Німеччина  19,9 9,95 9,95 

Норвегія  21,9 14,1 7,8 

Польща  19,52 9,76 9,76 

Португалія  24,4 16,7 7,7 

Словаччина  24 17 7,0 

Угорщина  26,5 18 8,5 

Франція  24,0 17,45 6,55 

Чехія  28,0 21,5 6,5 

 

Таблиця 1. 3.Обсяги активів пенсійних фондіву країнах-лідерах, млрд дол. 

Країни 1997 2007 2012 2014 2017 

США  7,893 15,330 16,848 21,708 25,411 

Японія  1,901 3,002 3,166 2,693 3,054 

Велика 

Британія 

1,050 2,686 2,879 3,272 3,111 

Канада   436 1,209 1,421 1,611 1,769 

Нідерланди   365 1,058 1,252 1,415 1,568 

Швейцарія  294 539 736 788 906 

Австралія   193 1,086 1,476 1,548 1,924 
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2.2. Пенсійна система в Польші. 

 

Пенсійне забезпечення відіграє важливу роль в економічному, 

суспільному, політичному житті та фінансово-бюджетній сфері держави. 

Світовий досвід накопичив значну кількість варіантів ефективної побудови 

пенсійної системи. Незважаючи на відмінності, усі вони базуються на загальних 

принципах надійності накопичення та збереження заощаджень учасників.  

З 1 лютого 2014 року в Польщі набрав чинності новий закон про пенсійну 

систему, відповідно до якого обов’язковий другий рівень індивідуальних 

рахунків стає добровільним для всіх нових учасників ринку трудових відносин. 

Цей закон дозволяє діючим учасникам відмовитися від другого рівня та 

перерахувати кошти на рахунках до державного першого рівня, тобто програми 

з номінально фіксованими внесками.  

У дослідженні розглянуто особливості пенсійних накопичень за типами 

пенсійних схем – професійних програми ппенсійного страхування та 

індивідуальних пенсійних рахунків.  

Також проаналізовано систему податкових пільг, які застосовуються в 

Польщі в системі недержавного пенсійного страхування, та визначено 

принципи функціонування недержавних пенсійних фондів, які поділяються на 

два основні типи – відкриті та професійні. 

У 1999 році Польща реформувала пенсійну систему, запровадивши три рівні та 

замінивши стару пенсійну систему зі схеми встановлених виплат  на обов’язкові 

визначені внески, на основі яких створюються умовні персональні рахунки.  

Перший рівень (обов’язковий) – система, у межах якої було створено 

Державний фонд соціального забезпечення, що керується Інститутом 

соціального страхування. Інститут соціального страхування заснований на 
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обов’язкових внесках та індивідуальних рахунках, що забезпечують рівень 

дохідності.  

Доходи, отримані Інститутом соціального страхування, надходять 

переважно з внесків на соціальне страхування, коштів державного бюджету 

(плюс кошти на компенсацію частки загального внеску до другого рівня) плюс 

кошти від новоствореного Демографічного резервного фонду.  

Демографічний резервний фонд має статус спеціального фонду та 

створений для забезпечення стабільності державної пенсійної системи шляхом 

покриття резервних видатків за пенсіями за віком. Його доходи формуються з 

частини пенсійних внесків, надходжень від приватизації державних 

підприємств та повернення інвестицій. Для досягнення більшої дохідності Фонд 

інвестує в різні фінансові інструменти – облігації, акції, казначейські векселі та 

банківські депозити.  

Другий рівень (обов’язковий) – діє на основі принципу капіталу з 

відкритими пенсійними фондами, якими управляють приватні пенсійні 

компанії. Фінансування здійснюється шляхом обов’язкових внесків на 

індивідуальні рахунки застрахованих осіб. Внески накопичуються та 

інвестуються протягом строку служби застрахованої особи, а розмір пенсії 

другого рівня залежить від накопиченої суми та пенсійного віку. Відкриті 

пенсійні фонди контролюються Комітетом з фінансового нагляду . 

За умовами нової системи кожен, хто досягнув встановленого законом 

пенсійного віку (60 років для жінок та 65 років для чоловіків), може вийти на 

пенсію незалежно від тривалості служби, при цьому сума пенсії залежить в 

основному від накопиченого капіталу на пенсійних рахунках.  

Страховий внесок розміром 19,52 відсотки порівну розподіляється між 

працівником і роботодавцем у співвідношенні 50:50, при цьому 12,22 відсотки 

від загальної суми внесків (19,52 відсотки) йде на перший рівень, а 7,3 відсотки 

– на другий.  
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Відчуження частини внеску (7,3 відсотки) до другого пенсійного рівня 

дозволяє досягти скорочення коштів, необхідних Інституту соціального 

страхування для виплати поточних пенсій. Таким чином, держава рефінансує 

бюджет Інституту соціального страхування за рахунок сум, надісланих до 

відкритих пенсійних фондів.  

У 2011 році частка другого рівня у внеску зменшилася з 7,3 до 2,3 

відсотки, а решта 5 відсотки були перенаправлені до державної пенсійної 

системи на новостворені субрахунки. Індексація виплат з основних пенсійних 

рахунків залежить від рівня зайнятості та середньої заробітної плати.  

Такий спосіб індексації внесків, зарахованих на персональні рахунки, 

дозволяє уникнути ризиків для Інституту соціального страхування з фінансових 

наслідків погіршення демографічної ситуації (тобто в результаті зменшення 

рівня зайнятості індексація внесків буде нижчою, а Інститут соціального 

страхування витрачатиме менше грошей на пенсії, що сплачуються, коли 

страхувальник досягає певного віку).  

Для пенсіонерів, які народжені до 01.01.1948 року, застосовується 

пенсійне страхування за старою системою. Пенсіонери, які народилися між 

01.01.1948 та 31.12.1968 рр., мають можливість бути повністю застрахованими в 

новій системі визначених внесків (І рівень) або застрахованими за І та ІІ 

пенсійними рівнями. Для тих, хто народився після 31.12.1968 року, страхування 

за І та ІІ рівнем пенсійної системи обов’язкове.  

Станом на 1 лютого 2014 року участь у другому рівні пенсійної системи 

стала добровільною для всіх, народжених після 31.12.1968 року. До цього вона 

була обов’язковою. Усім новим учасникам ринку праці необхідно було 

визначитися з участю у відкритих пенсійних фондах. Для учасників, які раніше 

приймали участь у обов’язковій пенсійній схемі відкритого пенсійного фонду 

було дозволено відмовитися і перевести кошти зі своїх індивідуальних рахунків 

до державного пенсійного фонду.  



53 
 

Діючим учасникам відкритого пенсійного фонду було дозволено станом 

на 1 квітня 2014 року подати письмове повідомлення, чи хочуть вони 

продовжувати участь у другому рівні. Ті, хто не скористався цією можливістю 

до вказаної дати, автоматично припинили участь у другому рівні та продовжили 

пенсійне страхування в пенсійній системі, у якій виплати безпосередньо 

залежать від внесків, сплачуваних учасниками, де кошти з суб-рахунків 

першого рівня автоматично переводяться на перший рівень). Закон також 

передбачив для учасників другого рівня можливість відмови від участі в 2016 

році. У майбутньому така опція буде доступна кожні чотири роки.  

Третій рівень (добровільний) включає професійні пенсійні схеми та два 

види індивідуальних пенсійних рахунків. Одна людина може одночасно 

заощаджувати кошти в програми професійного пенсійного страхування, 

індивідуальні пенсійні рахунки та індивідуальні рахунки підвищеної безпеки з 

пенсійного забезпечення.  

Як і доходи другого рівня, фонди третього рівня управляються 

приватними установами. Усі працівники, у тому числі застраховані відповідно 

до положень старої системи, можуть робити заощадження за рахунок пенсійної 

системи третього рівня. (Додаток А). 

Добровільні пенсійні схеми в Польщі залежать переважно від готовності 

роботодавця сплачувати додаткові внески на соціальне забезпечення. Сума 

пенсії оцінюється на основі ставки заміщення (пенсія розраховується на основі 

останньої зарплати до виходу на пенсію). Коефіцієнт заміщення на першого та 

другого рівнях становить приблизно 30 відсотки14, тому для забезпечення 

належного рівня пенсії необхідно додатково здійснювати пенсійні заощадження 

на персональних пенсійних рахунках (IRА – Individuаl Retirement Ассоunts15) 

третього рівня пенсійної системи. 

У Польщі з 1999 року на третьому рівні кошти можуть зберігатися в 

колективних професійних пенсійних программах: програми професійного 
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пенсійного страхування або індивідуально за двома типами пенсійних рахунків 

індивідуальних пенсійних рахунках; програми професійного пенсійного 

страхування доступні з 1999 року; індивідуальні пенсійні рахунки (IKE, 

доступні з 2004 року); індивідуальні рахунки підвищеної безпеки з пенсійного 

забезпечення (IKZE, доступні з 1січня 2012 року); страхування вкладів фізичних 

осіб (доступне з 2004 року  

Особливістю професійних пенсійних програм програми професійного 

пенсійного страхування створених в 1999 році, є заощадження у групах. Ліміт 

річного платежу становить 1,2 раза від середньомісячної валової заробітної 

плати в країні за рік, але не менше суми ліміту попереднього року.  

Професійна пенсійна схема ініціюється укладанням двох контрактів – 

одного у компанії та іншого з фінансовими установами. Зазначена програма 

складається з договору про умови її функціонування між роботодавцем і 

представництвом працівників, а також договору роботодавця з обраною 

фінансовою установою, до якої будуть відраховуватися соціальні внески.  

Програма також повинна бути зареєстрована Комітетом фінансового 

нагляду. Для працівника важливим є узгодження основних положень контракту, 

який визначає форму професійної пенсійної схеми та умови, за якими вона 

виконується, у тому числі умови вступу та виходу з програми та суми основних 

внесків.  

Рішення із запровадження професійної пенсійної програми завжди 

ухвалюється роботодавцем, оскільки він несе відповідальність за сплату внеску 

до фінансової установи.  

Основний внесок не може перевищувати 7 відсотки від валової зарплати 

учасника, і точна сума є результатом рішення роботодавця і передусім 

наслідком його фінансового потенціалу. Як зазначемо планувалось і внас, але й 

так поки що не запрцювало. З іншого боку, добровільний внесок не може 

перевищувати розмір чистої місячної заробітної плати працівника, а в 
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календарному році сума цих внесків не може перевищувати квоти, еквівалентні 

не більш ніж до 4,5 разів від середньомісячної заробітної плати в країні за рік. 

Кошти, зібрані учасниками, можуть бути сплачені, перераховані або 

відшкодовані. Оплата накопичених заощаджень може відбутися у випадку: 

на прохання учасника, який досягнув легітимного віку (після 60 років); 

на прохання учасника, який досягнув віку від 55 років і йому було надано 

пенсійнийстатус; 

автоматично, коли учасник досягає 70 років (і ще не просив платіж); 

на вимогу уповноваженої особи у випадку смерті учасника. 

Система індивідуальних пенсійних рахунків створена в 2004 році. Для 

рахунків індивідуальні пенсійні рахунки передбачений річний розмір 

депозитного ліміту, який у три рази перевищує середньомісячну заробітну 

плату в країні на рік, але не менш ніж сума ліміту попереднього року. Внески 

оподатковуються податком на прибуток, що виплачується із зарплати. 

Заощадження звільняються від податку на приріст капіталу. Також неможливо 

для подружжя мати спільні облікові записи в межах третього рівня пенсійної 

системи в Польщі. Не можна мати спільний рахунок з дитиною. 

Неповнолітній, який досягнув 16 років, має право робити внески у свій 

обліковий запис індивідуальних пенсійних рахунки в календарні роки, коли він 

або вона працювали на основі трудового договору. Дорослі можуть робити 

внески, коли вони цього хочуть, до межі, визначеної для певного року. 

Внески в індивідуальні пенсійні рахунки можна робити вільно, немає 

обмежень до регулярності платежів.  

За період 2012–2017 рр. кількість учасників зросла в середньому на 10 

відсотки, при цьому розмір базового внеску залишився майже незмінним (темп 

росту – близько 1 відсотки), а додатковий внесок зменшився на 2 відсотки у 

2017 році порівняно з 2012 роком. 
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Окрім кількості учасників та їх внесків, для аналізу функціонування 

системи недержавного пенсійного забезпечення, зокрема професійних 

пенсійних схем, важливе значення має чиста вартість активів та кількість 

діючих рахунків. 

Зараз у Польщі пропонуються лише преференції щодо підвищення 

процентних ставок до вкладень у довгострокові пенсійні ощадні програми. 

Введення індивідуальних пенсійних рахунків збіглося зі змінами податку на 

приріст капіталу, який ще називають податком Бельки (автором був і в честь 

Марека Бельки, міністра фінансів у 2002 році). На момент впровадження цього 

податку база оподаткування стосувалася лише процентів за банківськими 

депозитами, а його ставка становила 20 відсотки. 

 

2.3. Огляд системи пенсійного забезпечення в Великобританії. 

У науковій літературі можна зустріти значну кількість наукових робот 

стосовно моделі пенсійного забезпечення у Великобританії, зокрема у роботах 

Н. Бауерса, В.Г. Берроу, П. Болле, В.С. Андрєєва, А.А. Берга, Н.В. Герасимова, 

В.С. Гойло, М.І. Альохіна, М.Е. Дмитрієва, П.Л. Каменського, М.С. Ланцева, 

А.В. Михайлова, В.І. Мудракова, С.Л. Кабалкіна,, В.Роїка, М.Рутковські багато 

інших вчених. 

Проте відсутнє комплексне теоретико-методологічне дослідження 

функціонування пенсійної системи Великобританії та складові частини 

трирівневої системи пенсійного забезпечення. 

Теоретична та практична значимість розробок у цій області зумовлює 

необхідність подальшого розширення та поглиблення наукових досліджень. 

Система пенсійного забезпечення у Великобританії по праву вважається однією 

із самих досконалих у світі. Фактично Великобританія - одна з небагатьох країн, 

на яку майже не вплинула криза пенсійних систем у Європі [82]. Британський 



57 
 

уряд у числі перших ввів в країні систему особистого пенсійного забезпечення й 

почав поступове скорочення державних пенсій. 

Проте уряд країни ні на хвилину не залишає без уваги пенсійну тематику: 

у цей час у Великобританії, як, втім, і в багатьох інших країнах світу, пенсійне 

реформування є одним з найважливіших політичних кроків в галузі соціальної 

політики. К зарубіжних країнах більш вдається втілити задум в життя і там біль 

є можливість піклування про свій народ. 

Пенсійна система у Великобританії, як у переважної більшості 

розвинених країнах, трирівнева й і складається з державних пенсій, державних 

пенсій за вислугою років та недержавних пенсій. 

Базовий перший рівень являє собою пенсії, які виплачуються та гарантовані 

державою. Вперше державні пенсії у Великобританії почали виплачувати в 

далекому 1908 році, у той час, коли в багатьох навіть дуже розвинених країнах 

питання пенсійного забезпечення населення навіть не стояло на порядку 

денному. 

Базові пенсії одержують усі без винятку британці по досягненні ними 

пенсійного віку (60 років для жінок та 65 років для чоловіків), який зараз 

пропонують збільшити ще на 5 років, до 70 [83]. Розмір такої пенсії - 

фіксований і не залежить ні від стажу роботи пенсіонера, ні від його трудових 

успіхів та зарплати, яка буде отримуватись протягом трудового періоду. Як 

правило, для заможного існування пенсіонера базових державних виплат 

недостатньо - встановлений державою розмір пенсії мінімальний: близько 3 тис. 

фунтів у рік для самотньої людини і близько 5 тис. фунтів для сімейної пари. За 

мірками Великобританії це зовсім невеликі гроші навіть для пенсіонерів. Таке 

значне підвищення пенсійного віку. Ну це теж скадно бо народ ще потрібен 

дожити до цього віку. 

Тому другий рівень державних пенсій, так званих державних пенсій за 

вислугою років, у грошовому сенсі набагато перевершує базовий. Але ця схема 
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та коефіцієнт виплати пенсії, що розраховується, на відміну від базової 

державної, вже залежить і від стажу, і від розміру заробітної плати. Таким 

чином, чим більше стаж службовця, тим більше його пенсійне забезпечення. 

Однак найбільшою популярністю серед населення користується третій 

рівень, що представляє собою недержавну пенсійну схему. Саме ця схема, на 

відміну від державної, дозволяє службовцям одержувати досить велику пенсію, 

розмір якої регулює сам службовець. Але, вже цілком і повністю зі своєї кошти. 

Незважаючи на те, що за цією схемою працюючі платять досить високі внески, 

особисте пенсійне забезпечення поступово витісняє державне: на сьогоднішній 

момент близько 70 відсотків від усього обсягу пенсій, які виплачуються у 

Великобританії доводиться саме на недержавні виплати. Також на третій рівень 

пенсійного забезпечення припадає найбільша частка у коефіцієнті заміщення, 

що показує скільки грошей у вигляді пенсії, порівняно з середньою зарплатою в 

країні, отримує людина. 

Зниження частки державних пенсій у загальному обсязі пенсійних грошей 

зрозуміло: незважаючи на те, що уряд країни регулярно індексує пенсії (правда, 

робиться це лише у випадку, якщо макроекономічні показники розвитку країни 

змінилися в той чи інший бік від того рівня, по якому індексувалися пенсії в 

попередньому році), цінова інфляція робить свою справу, і нині державна пенсія 

не тільки губить свої позиції в загальному обсязі усіх інститутів грошей, що 

виплачуються пенсіонерам, але й поступово втрачає позиції навіть у порівнянні 

із середнім рівнем зарплат у країні. Саме тому недержавне пенсійне 

забезпечення набирає все більші обороти у Великобританії, навіть незважаючи 

на те, що для тих пенсіонерів, які беруть участь у схемі недержавного 

пенсійного забезпечення, існують обмеження по виплаті державної пенсії: 

державна пенсія за вислугою років їм вже не надається.  

Таким чином, кожен британець може вибрати для себе одну, найбільш 

прийнятну для нього схему пенсійного забезпечення. Цікаво, що у 
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Великобританії фактично  виходить дворівнева система пенсійного 

забезпечення (якщо дивитися з боку пенсіонера). Ти або отримуєш гроші за 

вислугою років разом з базовою пенсією, або збираєш собі на старість за 

допомогою недержавних схем, розраховуючи при цьому на державу лише у 

частині базової пенсії. Як правило, третій рівень являє собою так звані 

професійні пенсії за вислугою років, які надаються роботодавцем для своїх 

службовців. Звичайний уряд заохочує роботодавців до введення професійних 

пенсійних схем, зокрема, надаючи тим компаніям, де діють такі схеми, різні 

податкові пільги. При цьому пенсійні внески за недержавною схемою можуть 

виплачуватися як роботодавцем, так і працівниками. 

Як вже зазначалося, вперше державні пенсії у Великобританії почали 

виплачувати ще на початку ХХ століття. І, хоча в країні функціонувало безліч 

інститутів соціального захисту населення, всі ці інститути дотепер виконували 

лише другорядну роль, надаючи додаткові пенсійні схеми. Основну ж частину 

пенсійного забезпечення у Великобританії становило державне соціальне 

забезпечення, фінансоване з бюджету країни. У цей час ситуація почала 

змінюватись - уряд скорочує розмір державних пенсій, заохочуючи населення 

брати участь у різних недержавних схемах. 

У теперішній момент система державного пенсійного забезпечення 

за вислугою років перебуває у стадії реорганізації. Нова схема буде відображати 

основну мету уряду Великобританії – забезпечення безбідної старості 

низькооплачуваним службовцям, тим, які на теперішній момент заробляють 

менш 9,5 тис. фунтів на рік. Як правило, ця категорія населення не може брати 

участь ні в якій іншій схемі пенсійного забезпечення, і, по суті, їхнім єдиним 

прибутком у старості будуть лише державні виплати. На початку нова схема 

другого рівня державного пенсійного забезпечення буде залишатися пов'язаної з 

розміром заробітної плати службовця. Так у  2006-2007 роках пенсія вже 

індексується, і для тих службовців, хто регулярно робив відповідні 
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відрахування в пенсійні фонди, її розмір зросте. Тому, на відміну від базового 

державного пенсійного забезпечення, розмір державної пенсії за вислугою 

років буде збільшуватися одночасно зі зростанням заробітної плати. 

Політика стримування росту розмірів державних пенсій актуальна практично у 

всіх європейських країнах. Тим більше цікаво, що уряд Великобританії в 

дійсності збільшує пенсійне забезпечення для більшої частини працюючого 

населення (хоча базова державна пенсія залишається дуже низкою), причому 

відбувається це за рахунок високооплачуваних службовців, що відраховують у 

пенсійні фонди більш високі внески, ніж їх менш оплачувані колеги. 

Політика стримування росту розмірів державних пенсій актуальна 

практично у всіх європейських країнах. Тим більше цікаво, що уряд 

Великобританії в дійсності збільшує пенсійне забезпечення для більшої частини 

працюючого населення (хоча базова державна пенсія залишається дуже 

низкою), причому відбувається це за рахунок високооплачуваних службовців, 

що відраховують у пенсійні фонди більш високі внески, ніж їх менш оплачувані 

колеги[84]. 

Безумовно, особисті пенсії займають одне із самих головних місць у 

пенсійній системі Великобританії. Частково це тому, що британці, які беруть 

участь у схемі особистого пенсійного забезпечення, як і ті, хто бере участь у 

схемах професійного забезпечення, мають ряд пільг і привілеїв - у першу чергу 

це стосується податкових пільг. Як правило, особисті пенсійні фонди у 

Великобританії формуються за рахунок внесків як роботодавців, так і самих 

працівників, причому внески в такий фонд звичайно не обкладають 

прибутковим податком. Однак, якщо в промисловій галузі розмір внесків 

службовців практично в три рази менше, ніж внески роботодавців, то в багатьох 

фінансових компаніях роботодавець звичайно повністю виплачує пенсійні 

внески, тим самим забезпечуючи своїх службовців професійними пенсіями. 
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Відзначимо, що участь населення в схемі другого рівня державного пенсійного 

забезпечення не є обов'язковим. Починаючи з 1978 року, з моменту становлення 

системи, кожен британець міг відмовитися від одержання додаткового 

забезпечення. Це так зване ігнорування державної схеми пенсійного 

забезпечення можливо здійснити як індивідуально, так і колективно. Однак 

справа в тому, що й фізичні особи, і колективи, які відмовляються від участі в 

цій системі, однаково повинні брати участь у якій-небудь схемі додаткового 

пенсійного забезпечення. Тому ті, хто не хоче брати участь у схемі державного 

пенсійного забезпечення за вислугою років, лише одержують можливість 

самостійно вибрати той інститут, що потім буде виплачувати їм пенсії. Треба 

відзначити, що умови відмови населення від державного 

пенсійного забезпечення за вислугою років переглядаються кожні п'ять років. 

Значну роль у системі пенсійного забезпечення Великобританії грають страхові 

компанії, надаючи безліч послуг по додатковому пенсійному забезпеченню 

населення, починаючи від особистого забезпечення службовців і закінчуючи 

пенсійним забезпеченням по професійним схемах. 

У цьому випадку страховики одержують страхову премію й далі 

управляють нагромадженнями. Крім того, великою популярністю у 

Великобританії, як й в інших розвинених країнах, користуються ануїтети. 

Як правило, додаткове пенсійне забезпечення надається недержавними 

пенсійними фондами. Взагалі пенсійних схем по недержавному забезпеченню 

існує безліч, з різними схемами накопичення коштів і схемами наступних 

виплат. Як правило, умови виплат по професійним схемах визначаються 

всередині компанії, і на практиці такими схемами дуже часто керують страхові 

компанії. Однак у системі професійного пенсійного забезпечення можуть брати 

участь лише ті службовці, які працюють протягом повного робочого дня, 

кількість службовців-учасників професійних схем з неповним робочим днем 

невелика. При цьому головна перевага професійних схем - гарантованість 
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виплат: у кожному разі пенсії забезпечить страхова компанія. Серед недоліків 

такої схеми можна назвати те, що фірма, у якій ідуть на пенсію одночасно 

багато службовців, часто зазнає фінансових труднощів. 

У цей час британський уряд перебуває в стадії завершення пенсійного 

реформування. По суті, уряд Великобританії намагається розширити діючу 

добровільну систему внесків пенсійних відрахувань у цінні папери за рахунок 

введення пайових схем. Ця схема – насамперед для тих, чий прибуток середній 

або нижче середнього й хто сьогодні готовий почекати з одержанням прибутку, 

здійснюючи стратегічні вкладення в пайові фонди. Мабуть, Великобританію 

можна назвати в цьому нововведенні піонером: рідкі країни регламентують на 

рівні пенсійного законодавства участь населення в такій схемі колективних 

інвестицій, як пайові фонди. Як показують дослідження, найпоширенішими 

мотивами людей при ухваленні рішення про вибір того або іншого пайового 

фонду є бажання створити резерв на «чорний день» і забезпечити собі безбідну 

старість. Як правило, ті службовці, які припускають створити собі основу для 

гідної старості, вибирають фонд корпоративних акцій. 

Треба відзначити, що становлення пайової схеми почалося ще чотири 

роки тому – тоді, перед приходом до влади в 1997 році, лейбористська партія 

дала обіцянку, що у випадку своєї перемоги вона введе нову схему особистого 

пенсійного забезпечення, так звані пайові пенсії. Головний принцип цієї схеми – 

дати службовцям можливість одержувати максимально можливу пенсію при 

відносно невисоких внесках. Система одержала схвалення від представників 

всіх зацікавлених партій, включаючи підприємців і службовців, і відповідно до 

прийнятого рішення практично всі роботодавці зобов'язані вводити для своїх 

службовців подібне забезпечення, що, швидше за все, буде діяти доти, поки 

вони не зможуть запропонувати їм яке-небудь інше альтернативне 

забезпечення, наприклад, професійні пенсії. 
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У відповідності з новою схемою обов'язки підприємця полягають у тому, 

щоб, з огляду на побажання своїх службовців, засновувати план по 

забезпеченню, забезпечити своїх службовців необхідною інформацією, 

установити схему відрахування внесків службовців і порекомендувати їм брати 

участь у запропонованій схемі. Фінансова установа, що надає пенсійне 

забезпечення (звичайно - банк або страхова компанія), є відповідальною за 

забезпечення членів системи й ознайомлення їх з усіма нюансами та деталями 

схеми. 

Однак роботодавець не є відповідальним ні за виконання схеми з боку 

банку або страхової компанії, ні за результат передачі внесків учасників схеми в 

альтернативні професійні пенсійні схеми, а участь у самій схемі службовця є 

строго добровільною. Система професійного пенсійного забезпечення 

регулюється британською владою, які забезпечують фінансову безпеку 

учасників схеми. 

Дана пенсійна система являє собою угоду із щорічними відрахуваннями 

не більше 1 відсотки від величини приватного пенсійного фонду. Однак у 

випадку малих 1 відсотки відрахувань не надаються й ніякі додаткові послуги і 

наприклад, якщо службовець сам не має можливості розібратися з умовами й 

має потребу у пораді професіонала, йому доведеться оплатити цю послугу 

додатково. Виплати відповідно до цієї схеми будуть проходити в такий спосіб: 

наприклад, щоб одержувати пенсійне забезпечення у розмірі 60 відсотки від 

заробітної плати протягом 20 років, службовцеві щорічно потрібно 

відраховувати 10 відсотки заробітної плати. 

Схема пайового пенсійного забезпечення, залишаючись добровільної для 

службовців, відповідно до постанови уряду Великобританії буде обов'язковою 

для більшості роботодавців. Всі керівники, чий штат службовців складається з 

п'яти або більше працівників, будуть зобов'язані ввести пайову пенсійну 

систему. Для тих підприємців, хто за якимись причинами не введе пайові 
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схеми, уряд передбачає штрафні санкції: компанії прийдеться заплатити 50 тис. 

фунтів. Відповідно до постанови схема пайового пенсійного забезпечення 

охопить усіх тих службовців, чий прибуток становить від 9 тис. до 20 тис. 

фунтів (однак, можливо, у схемі будуть брати участь і ті службовці, чий 

прибуток становить менш 9 тис. фунтів), а також тих працівників, чиї компанії 

дотепер не надають їм професійне пенсійне забезпечення. 

На думку Федерації підприємців малого бізнесу (FSB), все це у цілому 

зможе негативно позначиться на діяльності компаній малого бізнесу. 

Наприклад, крім того, що керівники таких компаній будуть постійно 

зіштовхуватися із проблемами керування паями, також різко зросте кількість 

судових позовів працівників проти своїх керівників. Це буде ставитися до 

випадків, коли ті програми пенсійного забезпечення, які запропонують 

роботодавці своїм службовцям, не виправдають очікувань деяких зайво 

вимогливих працівників. Тому не дивно, що, як вважають багато членів FSB, 

введення обов'язкового пайового пенсійного забезпечення створює підґрунтя 

для нездорового мікроклімату на фірмі. 

Однак введення нової пенсійної системи й не може відразу ж принести 

бажані результати: очевидно, що до того часу, коли службовці зможуть 

одержувати необхідне для заможного існування пенсійне забезпечення, повинен 

пройти якийсь час. Наприклад, відповідно до результатів одного з досліджень, 

проведеного постачальником консультаційних послуг з керування й 

інформаційних технологій СаpGeminiErnst&Yоung, компанії, відповідальні 

за пайове пенсійне забезпечення, не зможуть гарантувати одержання пенсій 

необхідного рівня аж до 2010 року. Тому, стає очевидним, що пайові пенсії 

найближчим часом просто не зможуть конкурувати з іншими популярними на 

сьогоднішній момент продуктами по пенсійному забезпеченню, такими, як 

страхування життя або пенсійне страхування. 
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Проте, уряд Великобританії затверджує, що введення пайових пенсій – 

необхідний крок у реформуванні всієї пенсійної системи. Адже основна мета 

введення такого забезпечення – надати можливість службовцям тих компаній, 

які за якимись причинами не забезпечують своїх працівників професійними 

пенсіями, одержувати пристойні гроші після виходу на пенсію. Тим більше, що 

сама пайова схема характеризується як високою надійністю (це досить істотний 

фактор, що, можливо, дозволить незабаром пайовим пенсіям конкурувати зі 

страхуванням життя й з пенсійним страхуванням), так і достатньою гнучкістю, 

надаючи сьогоднішнім службовцям набагато більше шансів на безбідну 

старість. 

В Україні найважливішою ланкою системи пенсійного забезпечення є 

державне соціальне страхування. Система пенсійного забезпечення в Україні 

пропонує підхід, коли соціальні пенсії виплачуються з поточних внесків і мало 

пов’язані з минулими внесками учасників [4]. В такому стані система нездатна 

автономно функціонувати і розвиватися, зокрема враховуючи демографічні 

проблеми. Для зміни пенсійного забезпечення необхідно провести реформу 

пенсійної системи та зробити, як якісні так і кількісні зміни, які б вплинули на 

базу розширення пенсійних внесків та їх розмірів, як за рахунок робітників так і 

роботодавців. 
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РОЗДІЛ 3. 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТОВИХ СИСТЕМ 

ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І СТРАХУВАННЯ 

 

 

3.1.Порівняння  Пенсійного забезпечення в Україні та Польші. 

 

Подальше проведення пенсійної реформи сьогодні є одним з основних 

напрямів вдосконалення систем соціального страхування як в Україні, так і в 

Польщі. Пріоритетом надання такої значимості реформуванню пенсійної 

системи зумовлена багатьма чинниками, зокрема такими явищами, як старіння 

населення, зростання дефіциту державного бюджету, зміни соціальних 

цінностей, високий рівень тіньової економіки тощо. Даними дослідженнями 

займається ряд науковців, такі як М. Вінер, Д. Возняк, Б. Зайчук, О. Зарудний, 

Е. Лібанова, Г. Мак-Тагарт, П. Пелч, Р. Петру, Д. Сандлер, М. Свєнчіцікі, М. 

Шаповал, А. Якимів і ін. Ще на початку 90-х років ХХ століття практично всі 

країни Центральної та Східної Європи починають реагувати на тиск, 

спричинений скороченням бази внесків та збільшенням чисельності 

пенсіонерів. У багатьох країнах зростаюча проблема несплати внесків ще 

більше загострила фіскальні та політичні проблеми. Ці економічні потрясіння 

були настільки глибокими, що країнам довелося вносити певні зміни до 

нормативно-правової бази, на яку спиралася існуюча система пенсійного 

забезпечення розподільчого типу. 

Наприкінці XX століття значно актуалізувалась проблема реформуванням 

світових пенсійних систем, в основі якої було покладено доповнення старих та 

малоефективних солідарних пенсійних систем накопичувальними складовими, 
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що передбачають капіталізацію сплачених внесків з метою одержання 

додаткових пенсійних виплат, які непідвладні демографічним чинникам. 

Головна причина необхідності пенсійних реформ – старіння населення, 

яке відбувається внаслідок зменшення народжуваності та збільшення середньої 

тривалості життя.  

У Польщі в 1999 р. стартувала пенсійна реформа. Уряд країни зіткнувся з 

тими ж проблемами, що і ряд сусідніх новоутворених держав, основною з яких 

була складна демографічна ситуація. За такого соціально-економічного стану 

Фонд Соціального страхування (ZUS) постійно був дефіцитним, оскільки 

фінансування за солідарним принципом не забезпечувало покриття усіх його 

видатків. Першим кроком реформування було здійснення реструктуризації як 

пенсійної системи, так і системи соціального страхування загалом. Вона 

передбачала розділення цієї системи на три рівні («філяри») [71, с. 121–122]. 

Перший рівень – солідарний, що представлений ZUS. Тут вкладники 

накопичують «віртуальний капітал», який індексуватиметься на темпи 

зростання заробітної платні (реальні кошти спрямовуються на виплату пенсій 

теперішньому поколінню). 

 Другий рівень– обов’язкова накопичувальна система. Його утворюють 

ліцензовані й регульовані державою капіталізовані приватні відкриті пенсійні 

фонди, які самостійно обираються вкладниками. Ці установи здійснюють 

інвестування сплачених пенсійних внесків з метою отримання інвестиційного 

прибутку, який спрямовується на збільшення суми коштів на накопичувальному 

рахунку особи. Ця діяльність строго контролюється зі сторони держави. Третій 

рівень – добровільна участь у накопичувальних програмах недержавних 

пенсійних фондів [71, с. 121–122]. 

Слід зауважити, що добровільне пенсійне забезпечення у Польщі уповноважені 

здійснювати такі фінансові установи: 

– компанії зі страхування життя; 
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– установи взаємного страхування життя; 

– інвестиційні фонди; 

– професійні пенсійні фонди [72]. 

Якщо працюючий громадянин Польщі братиме участь тільки у першому 

рівні, то розмір внеску становитиме 19,52 відсотки від його заробітної плати. 

Якщо ж – у першому і другому рівні, то розмір пенсійних відрахувань 

становитиме відповідно 12,22 відсотки та 7,3 відсотки. З 01.01.1999 року. 

роботодавці і працівники у рівних частинах почали сплачувати пенсійні внески 

по 9,76 відсотки, при цьому частина пенсійних платежів потрапляє до 

недержавного пенсійного фонду, який обирається індивідуально [73, с. 47]. 

Повертаючись до аналізу пенсійної системи в Польщі, за останній час вона була 

суттєво переформатована у порівнянні з початковим варіантом.  

Однак, 1 лютого 2014 року набрав чинності новий закон про пенсійну 

реформу, відповідно до якого обов'язковий другий рівень індивідуальних 

рахунків стає добровільним для всіх нових учасників трудової діяльності. 

Згідно цього облігації з відкритих пенсійних фондів (ОFE) будуть перенесені на 

спеціальний рахунок в Управління соціального страхування (ZUS), натомість 

акції залишаться у фондах. Протягом трьох місяців поляки повинні вирішити, 

чи залишати свої пенсійні заощадження у фондах, чи економити на пенсію лише 

в Управлінні. Якщо ж цього не зроблять – весь їхній пенсійний внесок 

передаватиметься в Управління соціального страхування [74]. За даними уряду, 

відповідні зміни гарантують працівникам стабільний дохід після виходу на 

пенсію і мають скоротити державний борг країни. За оцінками уряду, передача 

всіх інвестицій у державних облігаціях, які становлять близько 51,5 відсотки 

активів, що були у розпорядженні відкритих пенсійних фондів, зменшить 

державний борг приблизно на 9,3 відсотки від валового внутрішнього продукту 

у 2014 році [75]. В загальному, закон передбачає такі нововведення: 1) участь у 

другому рівні пенсійного забезпечення є добровільною; 2) можливість 
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відмовитись від участі у другому рівні для нинішніх учасників системи; 3) 

передача всіх інвестицій у державних облігаціях від відкритих пенсійних фондів 

другого рівня до ZUS та зміна інвестиційних можливостей для відкритих 

пенсійних фондів. І так, 3 лютого 2014 року уряд перерахував близько 153 

міліарді. злотих (50,71 міліардів дол. США) в активах від відкритих пенсійних 

фондів другого рівня до Державної установи соціального страхування;                       

4) поступова передача залишків активів другого рівня до першого рівня для 

осіб, які найближчим часом будуть виходити на пенсію (за 10 років перед 

виходом на пенсію) [76]. 

 Фактично уряд Польщі відмовився від фундаментального реформування 

пенсійної системи, обравши за альтернативу поточне коригування її основних 

параметрів (те саме, що до сьогоднішнього дня робилось і в Україні). З цього 

робимо висновок, що польська економіка у кризовий період не змогла 

«витримати» витрат перехідного періоду (часу, протягом якого накопичувальна 

пенсійна система запрацювала б на повну потужність). Такі зміни мають свій 

початок ще з 2011 р., коли урядом Польщі було прийняте рішення замість 

сплати пенсійних внесків до накопичувальної системи спрямовувати їх до 

першого рівня на так звані субрахунки (6,84 відсотки до програми з номінально 

фіксованими внесками та 2,92 відсотки на індивідуальні рахунки) [75]. 

Звичайно, що для польського громадянина передпенсійного віку участь лише у 

першому рівні надає кращі гарантії для його майбутньої пенсії, оскільки вона 

діє за принципом («pаy аs yоu gо» – «фінансування з коліс»). Кошти зі 

сплачених внесків мають цільове призначення та автоматично перераховуються 

на виплату пенсій. Уряд, на фоні збільшення державного боргу (близько 300 

млрд. злотих) також матиме суттєву економію через відмову від другого рівня. 

Позицію Дональда Туска підтримує ряд політичних діячів Польщі, зокрема 

депутат правлячої в Польщі Громадянської платформи Даріуш Росаті: 

«Одночасне фінансування внесків у Відкриті пенсійні фонди і виплата поточних 
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пенсій для нинішнього покоління працюючих поляків було подвійним 

навантаженням», лідер Союзу лівих демократів Лєшек Міллєр заявив: «Відкриті 

пенсійні фонди, після 13-ти років функціонування, дають 80 злотих (це менше 

20-ти євро) пенсії, збільшують трьохсотмільярдний державний борг, їх 

собівартість – це 17 мільярдів злотих. А 30 мільярдів злотих втратили 

безповоротно через невлучні інвестиції» [74]. Однак, капіталізовані пенсійні 

системи стають ефективними не менше ніж через 20 років, а найкращий варіант 

– участь у системі протягом 30–40 років, оскільки тут діє принцип складеного 

відсотка.  

Тому з економічної точки зору теперішні зміни у пенсійній системі 

Польщі – це лише перекладання збільшення пенсійних видатків на майбутні 

покоління поляків. Тому польські економісти виступають проти таких змін. Так, 

голова Товариства польських економістів Ришард Петру зазначає, що уряд 

руйнує відкриті пенсійні фонди, від цього не виграють поляки, а лише 

державний бюджет. Переведення облігацій в Управління, фактично, означає 

націоналізацію пенсійних заощаджень поляків. А економіст Вищої школи 

бізнесу у Новому Санчі Даріуш Возняк вважає, що це короткострокові зміни. Їх 

результати дещо поліпшать статистику: відношення боргу до виробництва, 

однак реформа фінансів у Польщі знову відкладеться [74]. Не на користь 

урядової реформи свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного 

влітку 2013 р. «GfK Pоlоniа» та опубліковані газетою «Rzeсzpоspоlitа». Зокрема, 

більше половини опитаних поляків не хочуть передавати заощадження від 

пенсійних фондів до Державного органу соціального забезпечення (ZUS). 

Кожен другий респондент підтримує існування другого рівня [77]. Ще одним 

важливим чинником, що за кілька десятків років може звести ці реформування 

нанівець – це демографічна проблема у Польщі. Так, чисельність населення 

Польщі при збереженні нинішніх темпів народжуваності до 2060 року знизиться 

майже на 8 мільйонів – з 38,3 до 30,6 мільйона осіб [78, с. 11]. Зараз на одну 
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польську жінку в середньому припадає 1,3 дитини, тобто має місце звужене 

відтворення населення. Якщо польський уряд негайно не розпочне ефективної 

демографічної політики, то за прогнозами фахівців із Державного органу 

соціального страхування (ZUS), в найближчі 50 років даний коефіцієнт буде 

варіюватись в діапазоні від 1,2 до 1,4 дитини, наслідком чого буде скорочення 

чисельності населення на 8 млн. Такі фахівці як Павел Насінські та Мірослав 

Зласа вказують, що у 2007 році на 1000 осіб працездатного віку в середньому 

припадало 248 осіб пенсійного віку, в 2035 році ця цифра становитиме 464, а в 

2060 – аж 772 [78, с. 11]. Зауважимо, що новою реформою польської пенсійної 

системи у зв’язку із загостренням демографічної ситуації передбачається 

поступове підвищення пенсійного віку до 67 років для обох статей (чоловікам – 

до 2020 р., а жінкам – до 2040 р.) [79]. На сьогоднішній день пенсійний вік у 

Польщі для чоловіків становить 65 років і 4 місяці та 60 років і 4 місяці – для 

жінок [18]. Фахівці відзначають, що чисельність непрацездатного населення, 

навіть з урахуванням підвищення віку виходу на пенсію до 67 років, все одно 

зросте на 52 відсотки – з 6,9 млн. до 10,5 млн. осіб [80]. Основні проблеми з 

реформуванням пенсійної системи України. При аналізі проблеми 

запровадження в Україні обов’язкової накопичувальної складової системи 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування використано 

результати досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, 

Аналітично-дорадчого центру Блакитної стрічки (ООН), Інституту демографії, 

погляди відповідних фахівців. Проблемою українського пенсійного 

забезпечення є те, що вже не перший рік виплати пенсіонерам були 

інструментом маніпуляцій політиків. Коли розміри пенсій зростають швидшими 

темпами від доходів платників внесків, це сприяє розбалансуванню бюджету 

ПФУ. Під впливом фінансово-економічної кризи в Україні з 2009 р. триває 

стагнація економіки, яка призвела до збільшення безробіття та скорочення 

доходів громадян. Як наслідок, у бюджеті ПФУ спостерігається таке явище як 
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дефіцит, покриття якого проводиться за рахунок коштів із державного бюджету, 

а це суттєво впливає на ефективність економічної системи в цілому. Розмір 

видатків бюджету ПФУ у різні роки становив близько 60 відсотки від видатків 

державного бюджету. Подальше ж зростання дефіциту фонду та складна 

демографічна ситуація постійно загострювали кризові явища в державі. 

Сьогодні в Україні мешкає 13,5 млн. пенсіонерів або 32 відсотки загальної 

чисельності населення (45,9 мілойнів). Тобто, практично кожна третя особа в 

країні – пенсіонер, основним показником якості та рівня життя якого є розмір 

пенсії. Зауважимо, що чисельність офіційно працевлаштованих платників 

страхових внесків в Україні складає 15,6 млн. осіб. Відтак, коефіцієнт 

демографічного навантаження пенсійної системи в Україні становить 0,87 

відсотка, тобто на 1000 працюючих припадає 870 пенсіонерів. За прогнозами 

аналітиків, до 2025 р. таке співвідношення може зрівнятись, а до 2050 р. на 1000 

платників припадатиме 1370 пенсіонерів [81, с. 10–12]. Нагадаємо, що у Польщі 

ситуація є значно кращою: сьогодні даний коефіцієнт навіть не сягає 0.3, ну а 

ситуація, що зараз є в Україні може мати місце аж після 2060 року. 

Тому польський уряд має більший діапазон для експериментів з 

реформуванням пенсійної системи. З огляду та таку ситуацію в Україні, з метою 

стабілізації пенсійної системи 1 жовтня 2011 р. вступив в дію Закон «Про 

заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» від 

08.07. 2011 р., який передбачав: 1) поступове підняття пенсійного віку для 

жінок до 60 років, аналогічно з чоловіками; 2) збільшено страховий стаж, при 

наявності якого особа набуває право на пенсію за віком з 5 до 15 років та 

загальний страховий стаж – жінкам з 20 років до 30 років, а чоловікам – з 25 до 

30; 3) з 60 до 62 років підвищено вік виходу на пенсію осіб, які отримують 

пенсії за спеціальними законами (державні службовці, науковці і ін.); 4) 

обмежено пенсії працівникам силових органів, прокуратури і ін.. В загальному, 

всі ці заходи мають на меті зменшити зростання видатків бюджету ПФУ в 
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середньостроковій перспективі, але цього замало для його збалансування. Ця 

реформа є швидше частковим коригуванням основних параметрів пенсійної 

системи, хоча за своєю сутністю ця система і надалі залишається практично 

незмінною. Дана ситуація в Україні дуже подібна до тієї, що є в Польщі. 

Основні ж проблеми в українській пенсійній системі і надалі є невирішеними: - 

накопичувальна складова не впроваджена; - тінізація ринку праці і надалі 

висока; - реальні доходи працюючих громадян не підвищились (у певних 

категорій – навіть знизились), а це ж база для формування пенсійних виплат; - 

система недержавного пенсійного забезпечення, як джерело внутрішніх 

інвестицій, з об’єктивних причин розвивається вкрай повільно і тому подібне. У 

порівнянні з Україною, окрім демографічної ситуації, польська економіка має 

значно кращий ступінь свого розвитку, з відповідним рівнем доходів громадян. 

Відповідно ситуація у пенсійній системі Польщі є дещо кращою. В Україні 

навпаки, вже друге десятиліття існує проблема «хронічної» нестачі коштів на 

пенсійне забезпечення, яка з кожним роком тільки загострюється. Аналіз 

показників бюджету ПФУ за 2009–2013 років вказує, що підтримання видатків 

на рівні загальнодержавних темпів економічного зростання вдавалось 

здійснювати лише завдяки щорічному збільшенню дотацій для фонду з 

державного бюджету. Окрім цього, через вплив фінансової кризи на українську 

економіку бюджет ПФУ не вдавалось збалансувати законодавчо встановленим 

механізмом (частина доходів ПФУ формується завдяки дотаціям із державного 

бюджету, але і цих ресурсів не вистачало), як наслідок – виникає дефіцит 

коштів солідарної системи  

Позитивним моментом у даній ситуації є спадна динаміка обсягів 

фінансування дефіциту бюджету ПФУ, що пов’язується із поступовою 

стабілізацією економічної кон’юнктури у державі. Однак, починаючи з 2012 р., і 

особливо у 2013 р. тенденція знову погіршується у бік збільшення бюджетних 

дотацій Фонду. Однією з причин зростання потреби у додатковому 
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фінансуванні Пенсійного фонду є реалізація соціальних програм Януковича, що 

передбачали додаткові надбавки для виплати пенсій. Однак, дані кроки 

абсолютно не вирішують основної проблеми солідарної пенсійної системи, а 

лише поглиблюють порушення страхового принципу фінансування бюджету 

ПФУ. Українська ж малоефективна та енергозатратна економіка не здатна до 

тривалого «проїдання» бюджетних коштів таких розмірів. Відтак, подальше 

здійснення фундаментальних реформ пенсійної системи шляхом впровадження 

обов’язкового накопичувального складника, як і подальший розвиток системи 

недержавного пенсійного забезпечення є вкрай необхідним. 

У порівнянні з Україною, окрім демографічної ситуації, польська 

економіка має значно кращий ступінь свого розвитку, з відповідним рівнем 

доходів громадян. Відповідно ситуація у пенсійній системі Польщі є дещо 

кращою. В Україні навпаки, вже друге десятиліття існує проблема «хронічної» 

нестачі коштів на пенсійне забезпечення, яка з кожним роком тільки 

загострюється. Аналіз показників бюджету ПФУ за 2009–2013 роки. вказує, що 

підтримання видатків на рівні загальнодержавних темпів економічного 

зростання вдавалось здійснювати лише завдяки щорічному збільшенню дотацій 

для фонду з державного бюджету. Окрім цього, через вплив фінансової кризи на 

українську економіку бюджет ПФУ не вдавалось збалансувати законодавчо 

встановленим механізмом де частина доходів ПФУ формується завдяки 

дотаціям із державного бюджету, але і цих ресурсів не вистачало, як наслідок – 

виникає дефіцит коштів солідарної системи 

Однією з причин зростання потреби у додатковому фінансуванні 

Пенсійного фонду є реалізація соціальних програм Януковича, що передбачали 

додаткові надбавки для виплати пенсій. Однак, дані кроки абсолютно не 

вирішують основної проблеми солідарної пенсійної системи, а лише 

поглиблюють порушення страхового принципу фінансування бюджету ПФУ. 

Українська ж малоефективна та енергозатратна економіка не здатна до 
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тривалого «проїдання» бюджетних коштів таких розмірів. Відтак, подальше 

здійснення фундаментальних реформ пенсійної системи шляхом впровадження 

обов’язкового накопичувального складника, як і подальший розвиток системи 

недержавного пенсійного забезпечення є вкрай необхідним. 

 

3.2. Порівняння  Пенсійного забезпечення в Україні таВеликобрітанії. 

 

Грег Мак Таггарт, керівник проекту «Впровадження пенсійної реформи в 

Україні» [86], досліджував досвід функціонування пенсійних систем у світі й 

неодноразово підкреслював, що будь-яка солідарна пенсійна система дуже 

залежить від демографічних ризиків. У більшості розвинених країн світу процес 

старіння супроводжується не тільки зниженням народжуваності, а й 

зменшенням смертності і, як наслідок, збільшенням тривалості життя. В Україні 

ж до останнього часу одночасно відбувалось зниження рівня народжуваності і 

підвищення рівня смертності. 

В Великобританії пенсійний вік - 60-65 років. Середній розмір пенсії 

складає - 1 590 фунтів в місяць (близько 2 000 доларів) Існує два типи пенсії в 

Великобританії і відповідно два способи їх отримання: Державна пенсія. Для 

оформлення подібного типу пенсії необхідно перераховувати фіксовану суму 

щомісяця до Пенсійного фонду не менше десяти років. Недержавний тип пенсії. 

Якщо ви хочете отримувати такий тип пенсії, вам необхідно самостійно збирати 

гроші на своєму власному пенсійному рахунку. Особливість цього типу в тому, 

що ви самостійно вибираєте розмір майбутньої пенсії. Унікальність пенсійної 

системи Якщо говорити про особливості пенсійної системи Великобританії, 

варто відзначити факт зміни правил нарахування пенсій. Зміни стосуються 

новоспечених пенсіонерів, які отримали цей статус після 6 квітня поточного 

року. Тепер вони мають право отримувати тільки одну пенсію від держави - 
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максимум 155,65 фунта в тиждень. Середній розмір державної пенсії складе 130 

фунтів на тиждень. А ось для тих, хто вже не перший рік отримує пенсію дали 

можливість отримувати базову пенсію від держави в розмірі максимум 119,3 

фунта на тиждень, а також додаткову пенсію, якщо вони відраховували гроші 

понад цього по системі Stаte Eаrnings Relаted Pensiоn Sсheme (максимум 160 

фунтів в тиждень). Новоспеченим пенсіонерам Великобританії варто зав'язати 

пояси тугіше, оскільки вони не зможуть отримувати більшу пенсію, на відміну 

від своїх попередників, дохід яких перевищував середню зарплату працюючого 

британця.[87 https://utekа.uа/uа/publiсаtiоn/news-14-delоvye-nоvоsti-36-interesnye-

fаkty-о-pensiоnnyx-sistemаx-v-rаznyx-strаnаx-mirа]. 

Аналіз питання пенсійної системи в різних далеких країнах, потрібно 

звернути увагу, що всі економічно розвинені країни у сфері приватного 

пенсійного забезпечення засвідчують ефективність функціонування таких 

суспільно-економічних утворень, як недержавні пенсійні фонди. Вони можуть 

стати важливим інструментом перетворень і української економічної системи. 

Важливими чинниками розвитку системи недержавних пенсійних фондів є 

темпи зростання економіки країни, політична стабільність у суспільстві, 

закріплення довіри населення до добровільного пенсійного забезпечення. 

Звичайно, що важливою ознакою сучасної соціально-економічної стратегії 

передових країн світу є ідея економічної забезпеченості гідного життя 

пенсіонерів. 

Недієздатність української пенсійної системи на ринку обумовлює 

необхідність вивчення світових правил пенсійних систем, оцінити те, що вже 

зроблено в країні і, можливо, відкоригувати з урахуванням закордонного 

досвіду. І пам'ятайте, що характер і стать будь-якої пенсійної системи залежить 

від статку традицій, стану національної економіки, суспільства та напрямів 

соціальної політики. 

https://uteka.ua/ua/publication/news-14-delovye-novosti-36-interesnye-fakty-o-pensionnyx-sistemax-v-raznyx-stranax-mira
https://uteka.ua/ua/publication/news-14-delovye-novosti-36-interesnye-fakty-o-pensionnyx-sistemax-v-raznyx-stranax-mira
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У світовій практиці існує три способи пенсійного забезпечення літніх 

людей: 

1) за допомогою податків;  

2) шляхом скопиченнягрошей; 

3) за солідарною системою, яку називають нефінансовою схемою - 

страхування, що означає купівлю зобов'язання щодо отри-мання частки в 

майбутньому періоді. За схемою фінансування працівники заощаджують 

частину своїх доходів і накопичують їх для використання після виходу на 

пенсію. Дві інші схеми - за допомогою податків та страхування – ґрунтуються 

на обміні між поколіннями, коли нинішні працівники сплачують за пен-сіонерів 

[88]. 

У різних країнах застосовуються як окремі схеми пенсійного 

забезпечення, так і їх комбінація. Деякі держави, наприклад, Велика Британія, 

покладається на системи «фіксованої ставки», які переважно фінансуються за 

рахунок податків, що забезпечує основний дохід незалежно від зарплати або 

сплачених внесків. 

Велика Британія розробила комбінацію звичайної системи, що базується 

на «фіксованій ставці» та обов'язкових або добровільних планах фінансування. 

Стоячи перед викликами змінами, проблемами старіння населення та 

безробіття, які разом ставлять фінансові труднощі на солідарну систему, багато 

країн запровадили обов'язкове страхування. До такого кроку вдалася і Велика 

Британія у 1988 році. 

В Україні впровадження накопичувальної компоненти пенсійного 

страхування й досі гальмується, насамперед через високий інвестиційний ризик 

та низький рівень заробітних плат. Варто зазначити, що дуже важливо між 

Україною та європейськими країнами є вітчизняний рівень доходів фізичних 

осіб, що значно відстає від закордонного і характеризується досить низьким 

рівнем. 
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Система пенсійного забезпечення Великоб-ританії базується на трьох 

«китах»: базовій державній пенсії, додатковій державній пе-нсії та пенсійних 

заощадженнях населення. Із реформою, яка розпочалась у квітні 1988 року, 

державні зобов'язання у солідарній системі скоротились, громадяни тепер мо-

жуть обирати, залишитись їм у державній системі чи переходити до 

недержавних пенсійних фондів, тому частина внесків спрямувалась до НПФ. 

Базова частина державної пенсії виплачується всім громадянам (12 відсотки 

середньої зарплати). Розмір додаткової пенсії залежить від суми накопичень пе-

нсійних платежів. В цілому вона досягає 50 відсотки заробітної плати 

працівника перед виходом на пенсію. Для цього використову-ються спеціальні 

рахунки в банку, договори страхування зі страховими компаніями про довічну 

сплату, приватні пенсійні фонди. Ці кошти, а також олзумний дохід, який 

накопичується в пенсійному фонді, не опо-датковуються. 

Приватні пенсійні фонди застосовують дві основні схеми – «зі 

встановленими внесками» та «зі встановленими виплата-ми». Послугами НПФ 

користується третина громадян країни. Подальший розвиток, во-чевидь, буде 

пов'язаний з розповсюдженням схем добровільного пенсійного забезпечення 

працівників з більш низьким рівнем зарплатні. Для них встановлюються 

пільгові податкові умови, обмежена плата за управління активами (1 відсотки 

внесків). 

Намагаючись у загальному вигляді використовувати принципи 

британської пенсійної системи, необхідно обов'язково враховувати головну її 

перевагу: націленість на підвищення рівня життя пенсіонерів. 

Сьогодні населення Великобританії майже на 100 відсотки охоплене 

базовими державними пенсіями, майже на 50 відсотки – системою професійних 

пенсій і приблизно 25 відсотки – схемою персональних пенсій [89]. В Україні 

державними пенсіями також охоплено 100 відсотки населення, проте схемою 

персональних пенсій за офіційною статистикою лише 7 відсотки [90]. Якщо 
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діють паралелі з українськими недержавними пенсійними фондами, то 

професійні пенсії Великобританії подібні до вітчизняних корпорації 

недержавних пенсійних фондів, а персональні – до відкритих. У першому 

випадку учасник фонду прив’язаний до свого працедавця, який здійснює 

відрахування до пенсійного фонду, а в другому – учасник за власні кошти може 

сам вибрати фонд, який йому більше до вподоби. 

Однак не всі країни задоволені ідеєю заміни солідарної системи на 

обов’язкове фінансування. Без сумніву, ефективна солідарна система має чималі 

переваги, чим пояснюються її тверді позиції в такій гарній Європі та країнах зі 

змішаною системою. Навіть старіння населення не послаблює солідарної 

системи. Ефективним, хоч і не дуже популярним рішенням може бути 

підвищення пенсійного віку. Перехід від солідарної системи до обов’язкового 

фінансування потребує величезних витрат державного бюджету. 

В Україні без підвищення віку виходу на пенсію накопичувальна система 

не буде добре працювати, тому що за трудовий період працівники не зможуть 

накопичити суму, достатню для одержання хоча б мінімальної пенсії. Особливо 

це відчутно для жінок, у яких пенсійний таких важливий період більший за 

трудовий. У цьому випадку такий стимул, як збільшення внесків, не спрацьовує, 

оскільки при цьому рівень пенсії все одно буде нижчим за мінімальний. 

На сьогоднішній день в Україні розглядається можливість встановлення 

розміру внеску в накопичувальний фонд на рівні 7 відсотки заробітної плати.   

Отже, слід зазначити, що нове пенсійне законодавство України визначає 

повний спектр питань щодо впровадження існування в державі теоретично 

ефективної трирівневої системи пенсійного страхування, яка дозволить 

розподілити ризики, пов’язані зі змінами демографічної ситуації (до чого більш 

вразливою є солідарна система) та з коливаннями в економіці і на ринку 

капіталів (що більше відчувається у накопичувальній системі) між трьома її 

складовими. Такий розподіл ризиків дозволить зробити пенсійну систему 
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фінансово більш збалансованою та стійкою, що застрахує працівників від 

зниження загального рівня доходів після виходу на пенсію і стане принципово 

важливим та вигідним для них. 

Аналіз зарубіжних пенсійних систем не буде повним, якщо не звернутися 

до прикладу країни, економіка якої багато років була єдиною з українською, - 

до Російської пенсійної системи, яка складається з базової пенсії для всіх 

громадян, а також додаткових пенсійних виплат, що формуються за рахунок 

номінального і реального інвестування внесків [91]. Одна частина другого рівня 

складається з умовно-накопичувальних внесків, а друга (для осіб віком до 50 

років) - з коштів від інвестування внесків, що здійснюється як недержавними 

пенсійними фондами, так і єдиним державним накопичувальним фондом, 

схожим на фонд у Казахстані [88].  

На відміну від Росії, де державна накопичувальна схема перебуває під 

управлінням лише одного суб’єкта, коштами такої схеми в Україні будуть 

управляти щоє меншим троє керівників [92]. За рахунок цього мають бути 

отримані вищі доходи від інвестування для українських громадян, оскільки між 

інвестиційними управляючими виникне конкуренція, а також існує можливість 

усунути того чи іншого управляючого за незадовільні результати діяльності. 

Отже, розглянувши досвід Великобританії та Польші робимо висновок про 

те, що для України буде гарним і доречним якнай швидше запровадити 

обов’язкове накопичувальне пенсійне страхування, створити умови для 

подальшого розвитку недержавного пенсійного забезпечення, яке починаючи з 

2004 року, досить повільно розвивається в Україні і, нарешті, переглянути вік 

виходу на пенсію і для чоловіків, і для жінок, економічно його обґрунтувавши, а 

не просто спираючись на досвід інших країн. 

Аналіз пенсійних систем, що використовується за кордоном, показав, що 

всі вони мають окремі недоліки. В сучасних умовах такої економіки України в 

найкращий спосіб змогла б досягти успіху пенсійного забезпечення змішана 
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трирівнева система, яка охоплює традиційну солідарну систему, обов’язкову 

накопичувальну пенсійну систему та добровільну систему особистих пенсійних 

заощаджень. 

З великої широкомаштабної точки зору, система що не розвивається 

недержавні пенсійні фонди та відсутність загальнообов’язкової накопчиння 

елементів в пенсійному такому страхуванні позбавляє економіку сильного 

фінансового ресурсу для фінансування. При цьому йдеться саме про 

довготривале інвестування. З точки зору ринку капіталів, нерозвиненість 

недержавних пенсійних фондів позбавляє ринок таких традиційних у 

розвинених країнах інституційних інвесторів, якими є недержавні пенсійні 

фонди.  

Враховуючи все вищезазначене, варто зробити висновок, що головною 

позитивною рисою накопичувальної пенсійної системи є те, що вона відчутно 

усуває вплив фактору старіння населення, який призводить до неспроможності 

солідарного принципу фінансування. Для нашої держави це питання є дуже 

актуальним тому, що демографічна ситуація в Україні - одна з найскладніших у 

Європі. Це засвідчують такі цифри: якщо в середині минулого сторіччя 

кількість населення України віком старше 60- років складало 11 відсотки від 

загальної чисельності населення держави, то сьогодні ця чисельність майже 

подвоїлась і, починаючи з 2011 року, почне стрімко зростати і може досягти 30 

відсотки. Навантаження людьми буде досягнуто у 30 роки XXI ст., коли на 10 

осіб працездатного віку припадатиме 11 пенсіонерів (тобто один працюючий 

утримуватиме одного пенсіонера). Підраховано, що через 50 років у світі понад 

40 відсотки усіх людей будуть пенсійного віку [93]. Крім того, запровадження 

накопичувальної системи пенсійного страхування сприятиме формуванню 

потужного джерела інвестиційних доходів для зростання національної 

економіки. Передбачається, що в недалекому майбутньому, починаючи з 2018 

року, громадяни матимуть право переводити кошти, накопичені на їх пенсійних 
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рахунках, з Накопичувального фонду до обраних ними недержавних пенсійних 

фондів. Таким чином, застраховані особи зможуть вирішувати, яка інвестиційна 

політика є найбільш прийнятною для інвестування їх пенсійних заощаджень. 

Загальне вищевизазначене, слід визнати, що в Україні необхідне в 

подальшому вдосконалювати  діяльность таких органів Пенсійного фонду 

України, яке передбачає такі моменти: 1) створення єдиного механізму 

розрахунку пенсії залежно від трудового внеску, тобто професійного рівня і, 

відповідно, одержуваної зарплати в період роботи, яка б відображала 

кваліфікацію кожної людини, значущість її діяльності для суспільства і стаж 

роботи; 2) розширення бази нарахування страхових внесків, у тому числі за 

рахунок легалізації зарплати та підвищення її рівня, скорочення неповної 

зайнятості та безробіття; 3) поступове зростання пенсійного віку з 55 та 60 років 

- відповідно для жінок і чоловіків - до 62 років для обох статей до 2013 року; 4) 

ліквідація пільг при сплаті внесків до бюджету Пенсійного фонду та 

впровадження ефективного механізму компенсації витрат Фонду; 5) сприяння 

підвищенню інвестиційної привабливості боргових зобов’язань і ліквідності 

акцій вітчизняних емітентів. Унаслідок виконання вищезазначених заходів 

очікується, що дані реформи поступово зменшать обсяг солідарної пенсійної 

системи, державний дефіцит, а також покращать діяльність органів Пенсійного 

фонду України. 

У результаті дослідження реформування пенсійних систем провідних 

європейських країн можна зробити висновок, що такі важні заходів з 

реформування має характер значне коригування, а не кардинальної зміни 

існуючих пенсійних систем. 

Підсумовуючи досвід багатьох європейських країн, слід відзначити, що, 

незважаючи на певні відмінності в організації та функціонуванні приватних 

пенсійних систем, вони мають багато спільного, передусім – створення умов 
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для забезпечення гідного добробуту населення у пенсійному віці та формування  

інвестиційного  ресурсу вітчизняної економіки. 

На основі аналізу пенсійних систем зарубіжних країн варто відзначити, що 

Україна вже почала використовувати позитивний досвід європейських країн і 

будувати свій економічний механізм пенсійного забезпечення, враховуючи такі 

основні принципи як рівень життя, дмографію ситуацію, інвестиційну частинуі 

пенсійну політику держави, а також ресурси і можливості вітчизняної 

економіки та довготривалу перспективу. Для успішного здійснення 

реформування вітчизняної пенсійної системи потрібен час і вирішення таких 

важливих питань, як зростання виробництва, нарощування фінансових 

можливостей пенсійної системи, розширення зайнятості працездатного 

населення, зменшення безробіття, підвищення заробітної плати, розширення 

бази сплати пенсійних внесків за рахунок охоплення пенсійним страхуванням 

усіх юридичних і фізичних осіб. 

 

3.3. Шляхи вдосконалення і перспективи реформування пенсійного 

забезпечення в Україні. 

На сучасному етапі розвитку України пенсійне забезпечення є одним із 

найактуальніших питань в державі. Це пов’язано із кризою пенсійного 

забезпечення. До основних причин незадовільного пенсійного 

забезпеченнявідносяться: 

 неспроможність існуючої солідарної системи забезпечити гідний 

рівеньжиття пенсіонерів;  

 низький рівень заробітної платні; 

 демографічна причина; 

 рівень старіння населення України є найвищим у СНД (хоча й нижчим, 

ніж у більшості економічно розвинутих країн, але питомавага пенсіонерів 
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у складі населення країни перевищує не тільки східноєвропейські,а 

й західноєвропейські стандарти) 

Недооцінка важливого внеску заходів пенсійної реформи у стабілізацію 

ситуації впенсійної системи значно пов’язана з відсутністю інформації щодо 

досягнутого і майбутнього ефектів. Оцінка цих ефектів має бути спрямована не 

тільки на задоволення внутрішніх потреб соціального управління, ай 

на інформування широких кіл громадськості. [28, с.5] 

Оцінка такої ефективності має здійснюватися окремо за 

кожним реформаторським заходом, щоб можна було порівняти дієздатність різн

их інструментів. Однак для цього потрібна повна й докладна інформація, яка 

знаходиться в персоніфікованій базі Державного реєстру загальнообов’язкового 

державного соціального страхування, але недоступна для незалежних 

експертиз. 

За браком вихідних даних, наш аналіз обмежується оцінкою ефективності 

(івідповідно, можливих втрат у разі їх скасування) трьох найбільш масових 

за колом охоплення і резонансних за суспільним сприйняттям заходів щодо:  

поступового підвищення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років; підвищення 

необхідного страхового стажу для жінок з 20 до 30 років,для чоловіків з 25 до 

35 років; головною метою зміни зарплати у таких згідно законодавства 

розрахунку пенсії переходу відзаробітної плати, з якої сплачено пенсійні внески 

в минулому році, до заробітноїплати, з якої сплачено пенсійні внески у 

три попередні роки. 

Сьогодні фахівці обговорюють багато варіантів значного системи такого 

собі пенсійного забезпечення. Головними з них є: підвищення пенсійного віку 

для жінок; збільшення ставки внесків до пенсійного фонду; обмеження 

максимальних розмірів пенсій і пенсій працюючим пенсіонерам, дочасний вихід 

на пенсію тощо. 



85 
 

Так, підвищення щонайкраще пенсійного віку допоможе зменшити 

кількість пенсіонерів та збільшити обсяги надходження внесків, але водночас 

можуть виникнути проблеми з працевлаштуванням молоді та й абсолютно 

зрозуміло, що від такого діючого кроку не в захваті будуть самі пенсіонери. Не 

всі можуть працювати в похилому віку, а тут треба долізти до пенсійного віку 

та ще й мати достатньо стажу. 

Збільшення ставки внесків також не вихід, адже демографічні прогнози 

свідчать, що через 40 років на одного працюючого в Україні припадатиме два 

пенсіонери і збільшення ставки не тільки не забезпечить Пенсійний фонд 

необхідною сумою надходжень, а ще й посилить «тінізацію» оплати праці та 

трудових відносин загалом. І як вже зазначалося раніше працюючих людей все 

далі менше, за рахунок закриття підприємств, за рахуноок скорочення робочих 

місцью. Людям не має куди діватися і вони їдуть за кордон шпрацювати. 

Потрібно навпаки стаорювати робочі місця. Як раніше надавати людям повний 

соцпает, ще на зараз законів дотримуються тільки державні підприєвства та 

нажаль і тут методом реорганізації йде велике скорочення людей. Це складне 

питання потрібно дуже доцільно зважувати. 

Заборона працювати після досягнення пенсійного віку може спричинити 

істотну втрату кадрів, адже в Україні працює п’ята частина пенсіонерів із 

дебільшого це працівники галузі освіти та охорони здоров’я. 

Крім того, існують й такі проблеми, які ускладнюють процеси її 

модернізації: недосконалість старої пенсійної системи; непослідовність 

впенсійному законодавстві; відсутність правового поля додаткового пенсійного 

такого знчно забезпечена; незначна різниця розмірів пенсій залежно від стажу 

роботи івеличини заробітної плати; високе податкове навантаження на 

працівників і роботодавців; дуже високі пенсійні внески при низьких розмірах 

пенсій;недостатні обсяги страхових внесків для пенсійного забезпечення [12, 

с.94]. 
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Фактором, який ускладнює ситуацію у сфері пенсійного нашого 

забезпечення є наближення рівня кількості працюючих з пенсіонерами. 

 Враховуючи наявні проблеми, пенсійне забезпечення в Україні потребує 

значного удосконалення. Для покращення пенсійного нашого забезпечення в 

Україні доцільно: 

продовжувати роботу із вдосконалення пенсійного законодавства, 

особливо в частині впровадження нагромаджувального рівня 

пенсійногострахування; 

зменшити кількість пільг, створюючи окремі пенсійні програми для 

працівників шкідливих професій. Потрібно стимулювати працедавців 

покращувати такі добрі умови праці для запобіганням втрати здоров’я та 

продовження тривалості активного періоду життя працівників, ніж давати змогу 

виходу на пенсію раніше встановленого віку; 

вдосконалити існування індексації пенсій з метою підтримки купівельної 

спроможності доходів та запобігання бідності пенсіонерів; 

скасувати мінімальні гарантовані державою пенсії, що стають символом 

громадян відмовлятись від нелегальних зарплат в конвертах; 

заборонити раптове збільшення обсягу пенсій у час передвиборчої 

кампанії. 

Подолання зазначених безліч величезних проблем в сфері пенсійного 

забезпечення можна буде досягнути за рахунок: по-перше, підвищення 

фінансової платоспроможності пенсійної системи; по-друге, координально 

зменшення неофіційної зайнятості тобто коли люди працюють та не отримують 

заробітну офіційно, а в конвертах, згідно цього мали стаж тазменшенням 

прихованого безробіття; по-третє, підвищення рівня заробітної платита 

зменшення рівня безробіття; по-четверте, підвищення рівня пенсійного 

віку,враховуючи демографічну ситуацію в країні; по-п’яте, заборони 

впровадження нових пільг, не підкріплених належним фінансуванням; по-



87 
 

шосте, раціонального перерозподілу видатків між Пенсійним фондом, 

Державним бюджетом танедержавними соціальними фондами. 

Наразі необхідним є звернутися до зарубіжного досвіду формування 

систем пенсійного забезпечення. І так, опитування показало потребу в 

ефективній інформаційно-освітній роботі з пенсійних питань. Проте жоден з 

них не є досконалим, саме тому і перебуває тільки настадії обговорення. 

Політика, таке направлена на зміцнення пенсійної системи — 

зосередження уваги на стабілізації першого рівня — поділяється на три 

категорії. 

Перша, підвищення пенсійного віку, те що здійснюється в багатьох 

країнах. 

Друга, в багатьох країнах реформи солідарної системи спрямовані на те, 

щоббільш тісно пов’язати пенсійні виплати з внесками, зробленими протягом 

трудовоїдіяльності, які сплачує працівник, замість того, щоб рахувати роки в 

кінці трудової діяльності. 

В той час як схеми з визначеними внесками втрачають пенсійні 

заощадження, схеми з визначеними виплатами наражаються на ризик 

невиконання своїхнаступних зобов’язань. У деяких країнах уряди заморожують 

або зменшуютьчастину внесків, яка спрямовується до другого рівня, 

спрямовуючи їх назад до першого рівня. Такі заходи ефективно знімають 

фінансовий тиск на перший рівень фінансування, але в той же час створюють 

нові фінансові проблеми для схем з визначенимивнесками та їх учасникам. 

Заходи для мінімізації ризиків також заохочуються населенням. 

Серйозним стратегічним кроком було вдосконалення інформації про 

ризики та оповіщення про потенційну небезпеку певних дій для оточуючого 

середовища та більше розкриття інформації. Наразі в Угорщині приватні фонди 

повинні розкривати причину отримання низьких доходів, а Австрія запровадила

 новезаконодавство з розкриття інформації про винагороди керівництва фондів. 
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Підвищення вимог до пенсійних фондів також включає такі заходи, як 

підвищення рівня професійної підготовки 

Підвищення мінімальних пенсій в країнах згідно нашого закондавства, де 

бідність залишається соціальною проблемою серед пенсіонерів, є також 

політичним питанням, особливо, серед працівників та жінок з низькими 

доходами, оскільки вони можуть мати менший стаж роботи на право отримання 

пенсії. Однак, ці рішення підкреслюють характерний конфлікт між 

забезпеченням достойних мінімальних пенсійних виплат та уникненням такої 

ситуації, коли відсутні стимули до праці. Одним із способів протидії втраті 

стимула до продовження трудової діяльності може бути впровадження 

мінімальних пенсій, розмір яких зростає в результаті подовження трудового 

стажу. 

 Відповідно до Програми економічних реформ України на 2010-2019 роки 

визначають такі завдання: стабілізувати солідарну пенсійну систему; 

запровадити загальнообов'язкове накопичувальне й розвивати добровільне 

накопичувальне пенсійне страхування; поліпшити адміністрування пенсійної 

системи. 

 Для стабілізації солідарної пенсійної системи необхідно: 

 підвищити мінімальну тривалість страхового стажу для одержання пенсії 

за віком з поточних 5 до 15 років; 

вирівняти пенсійний вік для жінок і чоловіків (поступово з кроком 0,5 

року протягом 10 років); 

наблизити пенсійний вік до європейських стандартів (65 років) для 

учасників другого рівня пенсійної системи;   

стимулювати більш пізній вихід на пенсію шляхом підвищення 

нормативної тривалості стажу з 20-25 років до 30-35 років з одночасним 

збільшенням коефіцієнта обліку кожного року наднормативного стажу або 

кожного року від виходу на пенсію; звільнити солідарну систему від 
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невластивих для неї виплат (дострокові й пільгові пенсії); обмежити 

максимальний розмір пенсій, що виплачуються з солідарної системи або 

за рахунок коштів державного бюджету; здійснювати виплату пенсій за віком 

для всіх пенсіонерів, які працюють, у розмірах, визначених Законом про 

обов'язкове пенсійне страхування; поступово перерозподіляти частку внеску на 

пенсійне страхуваннявід роботодавця до працівника; визначення умов участі 

самозайнятих осіб у соціальному страхуванні, відокремлення внеску на 

соціальне страхування від єдиного податку; створення рівних умов індексації 

пенсій незалежно від закону, за яким призначена пенсія; скорочення пільг щодо 

дострокового виходу на пенсію й зі сплати внесків. 

Для введення й розвитку накопичувальних складових пенсійної системи 

необхідно: 

 уточнення умов становлення другого рівня (у т.ч. розмір внеску, 

оцінювання величини одного року стажу в солідарній системі для 

учасниківдворівневої системи тощо); 

передання Пенсійному фонду України функцій збирання й 

адміністрування коштів рівня пенсійної системи, ведення системи єдиних 

пенсійних рахунків; 

забезпечення можливості залучення приватних компаній для управління 

активами й спрямування внесків другого рівня до недержавних пенсійних 

фондів за бажанням і вибором застрахованих осіб; 

забезпечення виплат дострокових та підвищених пенсій для особливих 

категорій професій, пов’язаних з ризиком для життя, за рахунок запровадження 

професійних пенсійних схем;  

Для поліпшення в адмініструванні пенсійної системи необхідними є: 

запровадження єдиного соціального внеску; 

удосконалення регулювання діяльності накопичувальних 

пенсійних фондів; 
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         розмежування страхових і невластивих страхуванню видатків, посилення 

цільового використання страхових коштів; 

забезпечення регулярної звітності фондів обов'язкового соціального 

страхування; регулярне інформування громадян про їхні права щодо виплат 

зістрахових фондів. 

Отже, Україна потребує ефективної такої суті пенсійної реформи, яка 

буде посилатись соціальний захист осіб, що втратили працездатність, 

забезпечить гідний рівень  їхнього життя в результаті стійкого розвитку 

пенсійної системи, а досвід провідних країн світу допоможе вирішити цю 

проблему. 
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ВИСНОВКИ. 

За результатами проведеного дослідження сформульовано висновки, що 

мають теоретичне і прикладне значення для державних і громадських 

інституцій, які зацікавлені у вирішенні данного завдання. 

 Пенсійна система як складова системи соціального захисту є важливою 

частиною державної соціальної політики і надійним індикатором ступеня 

соціальної спрямованості держави та виконує ключову роль у реалізації 

соціальної та економічної політики держави. Аналіз вітчизняних і зарубіжних 

наукових джерел за темою дослідження засвідчив, що теоретичні і практичні 

проблеми пенсійного забезпечення є предметом розвідок фахівців різних 

галузей наукового знання. Продуктивне дослідження проблем вітчизняної 

пенсійної системи як специфічного об’єкту наукового пізнання можливе на 

основі сукупності взаємопов’язаних загальнонаукових та спеціальних методів 

наукового пізнання, а саме: системного, комплексного, інституціонального, 

методів аналізу теорії публічного управління тощо. 

Питання розвитку пенсійної системи, адекватної новим відносинам 

власності, – виникнення нових інститутів − є досить актуальним із точки зору 

реалізації конституційного права громадян на соціальне забезпечення. 

Незважаючи на реформування інститутів пенсійної системи, вона на сьогодні є 

державною, так як соціально ефективною може бути тільки та пенсійна система, 

гарантом якої виступає держава. З позицій інституціоналізму справжнім 

суб’єктом пенсійної системи виступає держава, яка формує умови 

функціонування пенсійної системи. Діюча сьогодні система правил виходу на 

пенсію та визначення обсягу пенсійних виплат залишається незмінною, 

еволюціонуючи лише в напрямку зміни параметрів пенсійної системи. Роль 

держави в регулюванні соціальних процесів є головною. Відповідальність за 
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соціальний захист громадян − конституційна, законодавча, фінансова, 

управлінська, координаційна – покладена на державу. 

Результати аналізу значних реформування пенсійної системи в сучасних 

умовах суспільно-економічного розвитку пенсії свідчать про необхідність 

скоригувати процеси подальшого проведення пенсійної реформи з урахуванням 

соціально-економічного становища в країні. Вирішення зазначеного питання 

неможливе без комплексного підходу, коли темпи пенсійної реформи мають 

бути погоджені узаконенз темпами економічного розвитку держави, реформами 

рівня життя і доходів населення, податкової реформи, розвитком фондового 

ринку тощо. Здійснення пенсійної реформи, насамперед державно-

управлінського впливу на інституційну сферу (створення та розвиток 

відповідної нормативно- правовоїбази й окремих суб’єктів процесу, посилення 

їхньої відповідальності тощо); соціально-економічній сфері (забезпечення 

ефективного розвитку економіки, фондового ринку, зменшення «тінізації» 

економіки тощо); у соціальній сфері(проведення інформаційно-роз’яснювальної 

роботи для різних вікових групнаселення, підвищення фінансової та правової 

обізнаності населення упитаннях пенсійного забезпечення, подолання недовіри 

до недержавногосегмента пенсійної системи тощо). 

В Україні найважливішою ланкою системи пенсійного забезпечення є 

державне соціальне страхування. Система пенсійного забезпечення в Україні 

пропонує підхід, коли соціальні пенсії виплачуються з поточних внесків і мало 

пов’язані з минулими внесками учасників [4]. В такому стані система нездатна 

автономно функціонувати і розвиватися, зокрема враховуючи демографічні 

проблеми. Для зміни пенсійного забезпечення необхідно провести реформу 

пенсійної системи та зробити, як якісні так і кількісні зміни, які б вплинули на 

базу розширення пенсійних внесків та їх розмірів, як за рахунок робітників так і 

роботодавців. 
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У порівнянні з Україною, окрім демографічної ситуації, польська 

економіка має значно кращий ступінь свого розвитку, з відповідним рівнем 

доходів громадян. Відповідно ситуація у пенсійній системі Польщі є дещо 

кращою. В Україні навпаки, вже друге десятиліття існує проблема «хронічної» 

нестачі коштів на пенсійне забезпечення, яка з кожним роком тільки 

загострюється. 

У результаті дослідження реформування пенсійних систем провідних 

європейських країн можна зробити висновок, що комплекс заходів з 

реформування має характер корегування, а не кардинальної зміни існуючих 

пенсійних систем. 

Підсумовуючи досвід європейських країн, слід відзначити, що, 

незважаючи на певні відмінності в організації та функціонуванні приватних 

пенсійних систем, вони мають багато спільного, передусім – створення умов 

для забезпечення гідного добробуту населення у пенсійному віці та формування  

інвестиційного  ресурсу вітчизняної економіки. 

На основі аналізу пенсійних систем зарубіжних країн варто відзначити, що 

Україна вже почала використовувати позитивний досвід європейських країн і 

будувати свій економічний механізм пенсійного забезпечення, враховуючи такі 

основні підвалини: рівень життя, демографічну ситуацію, інвестиційну складову 

і пенсійну політику держави, а також ресурси і можливості вітчизняної 

економіки та довготривалу перспективу. Для успішного здійснення 

реформування вітчизняної пенсійної системи потрібен час і вирішення таких 

важливих питань, як зростання виробництва, нарощування фінансових 

можливостей пенсійної системи, розширення зайнятості працездатного 

населення, зменшення безробіття, підвищення заробітної плати, розширення 

бази сплати пенсійних внесків за рахунок охоплення пенсійним страхуванням 

усіх юридичних і фізичних осіб. 
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ДОДAТОК A 

Концепт пенсійної системи в Польщі. 

Критерій  Знaчення  

Рік впровaдження реформи  1999 рік 

Тип пенсії (встaновлені пенсійні 

виплaти  aбо визнaчені пенсійні 

внески)  

Змішaний 

Структурa пенсійної системи (рівні)  Три рівні:  

1 – нa основі принципу пенсійної 

системa, у якій виплaти 

безпосередньо зaлежaть від внесків, 

сплaчувaних учaсникaми 

(обов’язкове)  

2 – нa основі принципу пенсійної 

системa, у якій виплaти 

безпосередньо зaлежaть від внесків, 

сплaчувaних учaсникaми 

(обов’язкове) тa кaпітaльних 

вклaдень (добровільне)  

3 – індивідуaльні пенсійні схеми 

(добровільне)  

Зaконодaвче зaбезпечення пенсійної 

системи  

 

1 рівень – Зaкон про систему 

соціaльного стрaхувaння від 13 

жовтня 1998 року  

2 рівень – Зaкон про оргaнізaцію тa 

функціонувaння пенсійних фондів 

від 20 квітня 1997 року  

3 рівень:  

- професійні пенсійні схеми – Зaкон 

про професійні пенсійні схеми від 

20 квітня 2004 року;  

-  індивідуaльні пенсійні рaхунки 

індивідуaльних пенсійних рaхунків 

– Зaкон про індивідуaльні пенсійні 

рaхунки від 20 квітня 2004 року;  

-  продукти привaтного стрaхувaння 

– Зaкон про здійснення стрaхової 

діяльності від 22 трaвня 2003 року  
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Продовження додaткa A 

Критерій  Знaчення  

Внески  Рaзом 1-й тa 2-й рівні – 19,52%  

Звільнення від оподaткувaння (для 

внесків aбо виплaт)  

 

У щорічній подaтковій деклaрaції 

соціaльні внески вирaховуються з 

бaзи оподaткувaння подaтку нa 

прибуток  

Aдмініструвaння (устaнови)  1 рівень: Інститут соціaльного 

стрaхувaння – Інститут соціaльного 

стрaхувaння (держaвний)  

2 рівень: Інститут соціaльного 

стрaхувaння – Інститут соціaльного 

стрaхувaння (держaвний) тa відкриті 

пенсійні фонди (привaтні)  

3 рівень: стрaхові компaнії, бaнки, 

інвестиційні фонди, пенсійні фонди 

(привaтні), які включaють професійні 

пенсійні схеми тa персонaльні 

пенсійні рaхунки.  

Плaтник 9,76% сплaчується прaцівником, 

9,76% – роботодaвцем  

Вік виходу нa пенсію  

 

З жовтня 2017 року – 60 років для 

жінок тa 65 років для чоловіків  

Коефіцієнт зaміщення  

 

Вaловий – 43,1% (для жінок тa 

чоловіків)  

Фaктори впливу нa рівень виплaт  

 

Сумa нaкопичених пенсійних внесків, 

a тaкож індексовaний почaтковий 

кaпітaл, середня тривaлість життя в 

місяцях  

Успaдкувaння виплaт  

 

Тільки нa 2-му (чaстково) і 3-му 

(повністю) рівнях  

Подaткові пільги нa третьому рівні  

 

Персонaльні пенсійні рaхунки – немa 

подaтку нa приріст кaпітaлу, плaтежі 

можуть бути вирaхувaні з подaткової 

бaзи;  немa подaтку нa приріст 

кaпітaлу (у випaдку додaткових 

внесків); усі прогрaми – річний ліміт 

нa внески / плaтежі  
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