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Анотація. В статті обґрунтовується 
необхідність реформування пенсійної системи 
України шляхом реформування солідарної си-
стеми, створення накопичувальної системи, 
розвитку системи добровільного пенсійного за-
безпечення, а також необхідність підвищення 
її фінансової стійкості і пошуку нових джерел 
фінансування. 

Аннотация. В статье обосновывается не-
обходимость реформирования пенсионной 
системы Украины путем реформирования со-
лидарной системы, создания накопительной си-
стемы, развития системы добровольного пен-
сионного обеспечения, а также необходимость 
повышения ее финансовой устойчивости и по-
иска новых источников финансирования.

Ключові слова: пенсійна система України, пенсійне забезпечення, дефіцит, пенсійний фонд, солідарна система, реформування, пенсії, 
державний бюджет.

Ключевые слова: пенсионная система Украины, пенсионное обеспечение, дефицит, пенсионный фонд, солидарная система, реформирование, 
пенсии, государственный бюджет.

Постановка проблеми. Сучасний стан пен-
сійної системи в Україні є вкрай незадовільним, 
насамперед через недостатнє фінансування для 
її ефективного функціонування. Для виведення 
пенсійної системи України з кризового стану не-
обхідно реформувати солідарну систему, створи-
ти накопичувальну систему та сприяти розвитку 
системи добровільного пенсійного забезпечення.

Мета статті полягає у обгрунтуванні напря-
мів удосконалення функціонування пенсійної 
системи України.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Для України проблема пенсійного за-
безпечення є надзвичайно актуальною, тому що 
на даному етапі відбувається такий процес як 
«старіння нації», що призводить до збільшення 
кількості людей пенсійного віку та зростання 
пенсійного навантаження на працюючих. В ре-
зультаті маємо незбалансованість доходів і ви-
трат Пенсійного фонду. Тому необхідно з’ясувати 
шляхи реформування пенсійної системи України, 
опираючись на досвід інших країн з розв’язання 
цього питання.

Питання розвитку пенсійного забезпечення 
завжди були актуальними та висвітлювались у 
працях провідних світових і вітчизняних еконо-
містів таких як: Г. МакТаггарта [4, с. 10], Л. Бат-
ченко, М. Дєліні [1, с. 188], І. Гнібиденко [2, с. 4], 
В. Мельничук [5, с. 66], А. Скрипник, Л. Ліхтенш-
тейн [8, с. 138].

Пенсійна система України – сукупність ство-
рених в Україні правових, економічних і органі-
заційних інститутів і норм, метою яких є надання 
громадянам матеріального забезпечення у вигля-
ді пенсії. 

На сьогодні пенсійна система України знахо-
диться у кризовому стані, який характеризується 
такими проявами:

- значний дефіцит коштів Пенсійного фонду, 
що призводить до посилення залежності від дер-
жавного бюджету;

- тінізація заробітної плати громадян;
- демографічна криза – значне перевищення 

кількості пенсіонерів над кількістю громадян, які 
працюють.



64

ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР     № 1 (21) 2016

З цього року в Україні діє трирівнева систе-
ма пенсійного забезпечення. На даний час вона 
складається з першого рівня (солідарної системи 
загальнообов’язкового пенсійного страхуван-
ня), другого рівня (накопичувальної системи 
загальнообов’язкового пенсійного страхування) 
і третього рівня (системи добровільних пенсій-
них заощаджень). Усі три рівні активно реформу-
ються. Проте, останніми роками процес загаль-
мувався: реформування першого рівня досі не 
завершено, другий рівень досі не введено, третій 
рівень  повільно розвивається без державної під-
тримки [9, c. 25].

В Україні другий рівень пенсійної системи 
планувалось ввести з 2007 року, проте це й досі 
не зроблено. Третій рівень – добровільна не-
державна система пенсійного забезпечення – це 
приватне страхування пенсій через добровільне 
залучення коштів громадян і організацій у не-
державні пенсійні фонди (НПФ), страхові ком-
панії і банківські установи. Наразі третій рівень 
повільно розвивається і обсяг пенсійних виплат, 
що здійснює НПФ є ще невеликим. Позитивною 
рисою НПФ є те, що навіть в умовах кризи вони 
здійснювали пенсійні виплати вчасно і в повному 
обсязі.

Аналізуючи функціонування пенсійної сис-
теми України, необхідно враховувати світовий 
досвід. Розглянемо пенсійні системи найбільш 
розвинутих країн світу: Франції, Німеччини 
та Великої Британії. В Німеччині виконується 
принцип солідарності поколінь. Пенсійна систе-
ма трирівнева: обов’язкове державне пенсійне за-
безпечення, пенсійне страхування на підприєм-
ствах, приватні фонди страхування. Трудова база 
відрахування до пенсійних фондів 5-35 років. 
Пенсійний вік для чоловіків – 65 років, для жі-
нок – 60 років. Середня пенсія становить 70 % від 
заробітної плати (для чоловіків – 950 євро, для 
жінок – 500 євро) [9, c. 45]. У Великобританії пен-
сійне забезпечення має назву «Національна сис-
тема страхування». Пенсійний вік для чоловіків 
65 років і 60 років для жінок. Існує два види пен-
сій: державна базова (однакові розміри для усіх) 
і державна страхова (25 % від розміру заробітної 
плати). З 2010 року трудовий стаж став 30 років 
для усіх. Середня пенсія становить 95,25 фунтів 
стерлінгів на тиждень [9, c. 46]. У Франції замість 
накопичувального фонду є спеціальний фонд, у 
який кожен особисто вкладає стільки грошей, 
скільки хоче. Держава заохочує недержавні пен-
сійні фонди, звільняючи їх від сплати податків. 
Проте, недержавні пенсійні фонди охопили лише 

невелику частину французьких пенсіонерів. Пен-
сії складають 50 % від середньої заробітної пла-
ти за останні 11 трудових роки. Пенсія у Франції 
складає 6 тис.-12 тис. Євро [9, c. 47].

Фактично сьогодні Україна послуговується 
пенсійною системою, основи якої були закладені 
у 1889 році в Німеччині канцлером Отто фон Біс-
марком та скальковані радянським керівництвом 
у часи УРСР (у 1956 році в СРСР уперше було 
введено пенсію для робітників та службовців, а 
в 1964-му – для колгоспників). Ідеться про солі-
дарну ПС, коли в Пенсійний фонд на користь ни-
нішніх пенсіонерів платять ті, хто працює, у надії, 
що в майбутньому на їхню користь платитимуть 
інші покоління.

Система непогано функціонувала, доки кіль-
кість працюючих була великою, а пенсіонерів 
– незначною. Та в 1980–1990-х роках ситуація в 
Україні кардинально змінилася: завершився де-
мографічний перехід до сім’ї з 1–2 дітьми; зросли 
тривалість життя й кількість пенсіонерів; змен-
шилася 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, митни-
ків, журналістів державних ЗМІ та ін.

При тому, що пенсії для абсолютної більшос-
ті людей залишаються мізерними (середній роз-
мір місячної пенсії сьогодні становить 1590 грн 
і лише 3% отримують пенсії більші за 3500 грн), 
кошти, яких потребує її виплата в масштабі краї-
ни, величезні, а їх сума з року в рік зростає темпа-
ми, несумісними з можливостями економіки. У 
2014-му частка пенсійних видатків сягала 16,4% 
ВВП (найвищий показник серед країн Європи), 
тоді як середня пенсія українця, навпаки, є най-
нижчою.

Попри те що пенсійний внесок в Україні є 
одним із найбільших у світі, Пенсійному фонду 
хронічно бракує власних грошей для виконан-
ня пенсійних зобов’язань, обсяг яких щороку 
зростає і на 2015-й становить 253 млрд грн. Пер-
манентні дефіцити Пенсійного фонду покрива-
ються трансфертами з бюджету, забираючи дер-
жавні ресурси від фінансування сфер охорони 
здоров’я, культури, освіти, оборони, будівництва 
доріг (у 2015 році для цього передбачено більш 
ніж 81  млрд грн; порівняймо: для Міноборони 
фактично у воєнний час – 40,5 млрд).

Якщо не вжити кардинальних заходів, ситуа-
ція лише загострюватиметься, оскільки вже сьо-
годні на одну особу, яка сплачує внески, припа-
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дає 1 пенсіонер, а з часом буде 1,4 пенсіонера, що 
може призвести до колапсу пенсійної системи, не 
залишаючи жодних шансів на забезпечену ста-
рість тим, хто сьогодні працює, особливо молоді 
[6].

Безперечно позитивними моментами вве-
дення пенсійної реформи в Україні спеціалісти 
називають: підвищення добробуту українських 
пенсіонерів; створення умов для забезпечен-
ня Пенсійного фонду необхідними для виплат 
коштами; гарантування стабільної виплати до-
стойної пенсії у майбутньому; виведення з тіньо-
вого сектору економіки великої частини пра-
цездатного населення, яке отримує зарплату «у 
конвертах», чим позбавляють себе можливості 
отримувати гідну пенсію; удосконалення поряд-
ку призначення, перерахунку пенсій. Необхідно 
відмітити, що, незважаючи на досить невеликий 
період функціонування третього рівня пенсійної 
системи, інвестиційний дохід, отриманий НПФ 
зростає (на 2014 рік він становив 317,1 млн.грн.), 
тому що НПФ вчасно виплачує пенсійні виплати.

Солідарна пенсійна система - існуючий пер-
ший рівень української пенсійної системи в умо-
вах демографічної кризи неспроможна фінансо-
во забезпечити гідний рівень життя пенсіонерів. 
Оскільки вона передбачає утримання громадян 
пенсійного віку наступними поколіннями пра-
цюючих, то може ефективно функціонувати 
лише за умови розширеного відтворення поко-
лінь. Для підвищення її фінансової стійкості і по-
шуку нових джерел фінансування потрібно: 

- розробити заходи, які прияли б призупи-
ненню процесів «тінізації» доходів населення;

- підвищити розмір заробітної плати та інших 
доходів населення. У сучасних умовах рівень за-
робітної плати працівників не повною мірою від-
повідає вартості робочої сили. Заробітки праців-
ників повинні надавати їм можливість не тільки 
сплачувати податки й страхові внески, підвищу-
вати рівень споживання, а й робити відповідні 
заощадження в банківських установах, формую-
чи тим самим фінансові ресурси для інвестуван-
ня національної економіки;

- залучити підприємців, які працюють за 
спрощеною системою оподаткування до спла-
ти пенсійних внесків. У свою чергу, співпраця з 
контролюючими державними органами дасть 
поштовх до легалізації найманих працівників. 
Для останніх можливе запровадження пенсій-
них канікул на певний строк, з поетапним підви-
щенням сплати пенсійних внесків у майбутньому 
[3, с. 201].

Сучасий стан соціально-економічного роз-
витку країни, в умовах якого доводиться запро-
ваджувати обов’язкове накопичувальне пенсійне 
страхування, є об’єктивно непростим, тому по-
трібно визначити комплекс заходів щодо його 
втілення.

Серед основних пріоритетів, які б дозволили 
ефективно ввести другий і третій рівні пенсійної 
системи доцільно виділити:

- формування базових макроекономічних 
передумов. Серед них - постійне зростання що-
найменше на 3 - 4% ВВП держави, порівняно до 
попередніх років, зниження рівня безробіття за 
рахунок створення нових робочих місць, невисо-
кі темпи інфляції, підвищення заробітної плати.

- підвищення інвестиційної привабливості 
фінансових інструментів для вкладення коштів 
накопичувальних пенсійних програм. Форму-
вання стабільного фінансового ринку сприятиме 
розвитку економічної та соцільної інфратрукту-
ри держави, скорішому подоланню фінансової 
кризи;

- економічне виховання молоді та населен-
ня працездатного віку щодо запровадження 
обов’язкового накопичувального пенсійного 
страхування, визначення його переваг для кож-
ного громадянина. Для цього доцільно запрова-
дити у школах факультативи, у вищих навчаль-
них закладах ввести спецкурс «Основи пенсійної 
реформи в Україні», в організаціях, установах і 
на підприємствах проводити навчальні семінари 
з питань використання накопичувальних пенсій-
них програм. У засобах масової інформації про-
водити роз’яснювальну роботу, на телебачення 
створювати освітні програми про формування 
національної пенсійної моделі;

- забезпечення інституіональної готовнос-
ті пенсійної системи, яка передбачає створення 
інфраструктури та механізмів її ефективного 
управління.

Проблема пенсійної системи стосується всьо-
го дорослого населення країни незалежно від 
того, в якій мірі кожна людина усвідомлює цей 
факт. Державна пенсійна система України не-
справедлива, нереформована, обтяжлива для 
суспільства.

Пенсії для абсолютної більшості людей зали-
шаються мізерними, засоби, що поступають на їх 
виплату в масштабі країни, величезні, а їх сума з 
року в рік зростає несумісними з можливостями 
економіки темпами [10].

Висновки. Отже, реформувати пенсійну сис-
тему необхідно за рахунок: реформування со-
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лідарної системи, створення накопичувальної 
системи, розвитку системи добровільного пен-
сійного забезпечення. Солідарна система вже 
фінансово неспроможна забезпечити достатній 
рівень пенсій. Сумарних відрахувань недостат-
ньо для утримання такого рівня пенсій. Тому 
необхідно долучити до цієї системи інші, не-
державні організації. Також треба забезпечити 
фінансову стійкість і соціальну справедливість 

солідарної системи. Для цього необхідно забез-
печити обов’язкове державне пенсійне страху-
вання, встановити порядок визначення пенсій та 
обмежити максимальні пенсії. Також необхідні 
економічні стимули для пізнішого виходу людей 
на пенсію. Існує необхідність створення нових 
фінансових інструментів, що забезпечуватимуть 
доходність пенсійних активів.
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