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В даній статті розглядається проблематика  реформування пенсійної системи в Україні 
в площині основної проблематики, що залишається не вирішеною в останні роки. 
Акцентовано увагу на європейському досвіді формування багаторівневих пенсійних 
систем, що дозволяє порівняти тенденції та результативність  реформ. 
Ключові слова: пенсія, пенсійна реформа. 
 
В даной статье рассмотрена проблематика реформирования пенсионной системы 
Украины в контексте основной проблематики, которая остаётся нерешённой  в 
последние годы. Акцентировано внимание на европейском опыте фоомирования 
многоуровненвых пенсионных систем, что позволяет сравнить тенденции и 
результативность реформ. 
Ключевые слова: пенсия, пенсионная реформа. 

 
This article discusses the problem of reforming the pension system in Ukraine in the context 
of the main issues that has not been resolved in recent years. Emphasis is placed on the 
European experience in the formation of multi-level pension systems, which makes it possible 
to compare trends and results of reforms. 
Keywords: pension, pension reform. 

 
Соціальна та економічна роль пенсійної системи у сучасному суспільстві 

визначається тим, що її надійність є запорукою його стабільності соціальної, а в багатьох 
випадках і економічної. У той же час критичний стан ефективності діючої економіки та 
загострення соціальних проблем передусім позначаються на пенсійній системі. Пенсійна 
система, яка склалася протягом десятиріч в результаті переходу України до ринкових 
відносин в економіці, опинилась у стані кризи. 

Кошти бюджету Пенсійного фонду України – основне джерело фінансування 
пенсійного забезпечення громадян України. В основу доходів і видатків бюджету Пенсійного 
фонду України покладаються основні макропоказники економічного і соціального розвитку 
держави на плановий рік, враховуються стан виконання бюджету та зміни законодавства в 
поточному році. Підприємства, установи та організації України незалежно від форм 
власності, а також, громадяни-підприємці, що наймають окремих громадян за трудовими 
договорами, відповідно до чинного законодавства зобов’язані реєструватися в органах 
Пенсійного фонду як платники збору на обов’язкове державне пенсійне страхування і 
сплачувати страхові внески. 

Джерелами утворення бюджету Фонду передусім є: 
● збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, що сплачують підприємства, 

установи та організації у визначеному відсотку до фонду оплати праці; 
● відрахування від заробітної плати робітників, що встановлені Законом України «Про 

збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» та деякими іншими нормативно-
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правовими актами України; 
● добровільні внески підприємств, організацій, населення; 
● надходження коштів за рахунок зменшення недоїмки із збору на обов’язкове 

державне пенсійне страхування; 
● кошти банків за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду; 
● відшкодування Державного бюджету, місцевих бюджетів; 
● кошти Фонду сприяння зайнятості населення та інші надходження. 
Слід також визнати й те, що значна частина фінансових претензій органів Пенсійного 

фонду до страхувальників пов’язана не тільки з бухгалтерськими прорахунками та 
помилками, але й з навмисним укриттям грошових засобів, спрямованих на користь своїх 
найманих робітників. При цьому широко використовується безмежні можливості, які 
відкриваються у зв’язку з структурними змінами економіки, розвитком підприємницьких 
структур та інституціональних перетворень. Найбільш широко розповсюдженою практикою 
є віднесення значної частини грошових виплат не до заробітної плати, а до виплат 
соціального характеру, основна частина яких не належить прибутковому оподаткуванню та 
обов’язковому відрахуванню страхових соціальних внесків. 

Забезпечення стійкого функціонування пенсійної системи України – одне з 
найактуальніших завдань соціальної політики держави. Складнощі переходу до ринкової 
економіки спричинили повне розбалансування цієї колись дуже надійної і стабільної 
системи, що зумовило певне соціальне напруження, а значну кількість непрацездатного 
населення залишає без коштів для існування. 

Метою статті є аналіз  європейського досвіду формування багаторівневих пенсійних 
систем для порівняння тенденцій та результативності проведених реформ з метою 
використання цього досвіду для виходу з кризи системи пенсійного забезпечення України. 

Реформування пенсійних систем у всьому світі викликано необхідністю збалансувати 
зростаючі витрати на соціальну підтримку людей з фінансовими можливостями країни. 
Україна, як і решта країн Європи, стоїть перед кризою системи державного пенсійного 
забезпечення. Одна із причин – швидке старіння населення. Досвід багатьох європейських 
країн доводить, що збільшення ставок відрахувань на пенсійне забезпечення негативно 
впливає на рівень зайнятості, призводить до значного збільшення державного боргу, а тому є  
завжди є неприйнятним. Ряд економістів вважає, що повний перехід на накопичувальні 
пенсійні схеми може вирішити проблему. Однак це створить додаткове навантаження на 
державні фінансові системи й нинішнє покоління платників податків. Отже, залишається 
проблема та існує необхідність визначення основних напрямів виходу з кризи систем 
пенсійного забезпечення. 

Процес реформування пенсійних систем у більшості розвинених країн розпочався у 
другій половині 1990-х рр. За недавніми підрахунками, у світі сьогодні створено та 
функціонує понад 250 різноманітних пенсійних систем з унікальним поєднанням елементів 
розподільної та накопичувальної моделей. Однак можна констатувати, що більшість країн 
обрали шлях реформування за одним з наступних напрямів: збереження державної 
розподільної системи в більш удосконаленому вигляді з одночасним стимулюванням 
розвитку добровільних приватних пенсійних програм; упровадження багаторівневої 
розподільної та накопичувальної пенсійної схеми, фінансування з різних джерел; перехід до 
повного впровадження накопичувальної системи.  

Більшість країн Східної Європи розпочали системні пенсійні реформи у другій 
половині 90-х рр., результати яких ще важко узагальнити і оцінити однозначно. Цій групі 
країн властиві специфічні проблеми розвитку, зумовлені перехідним періодом: зниження 
дієвості державного механізму акумулювання внесків; низький рівень доходів населення; 
перевантажена великою кількістю соціальних пільг пенсійна система, що часто не відповідає 
рівню економічного розвитку. На ефективність впровадження пенсійних реформ у 
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постсоціалістичних країнах впливає економічна, а часто і політична, нестабільність, 
недостатній рівень розвитку фінансового ринку, значна частка тіньового сектору економіки 
[1; 2]. 

У Східній Європі за моделлю збереження перерозподільної системи та стимулювання 
розвитку добровільного пенсійного страхування реформувала свою пенсійну систему Чехія. 
У цій країні зберігається обов’язкова державна пенсійна схема, побудована на розподільних 
принципах, що доповнюється приватним пенсійним страхуванням. За останніх десять років 
чисельність учасників приватних пенсійних фондів збільшилася в 15 разів: нині у них бере 
участь 50% економічно активного населення Чехії. Більшість приватних пенсійних фондів у 
країні належить іноземним фінансовим структурам зі Швейцарії, Нідерландів, Італії, Бельгії. 
Угорщина серед держав Східної Європи найбільш повно реалізувала трирівневу змішану 
накопичувально-розподільну схему. У цій країні не відбулося фундаментальних змін 
державної розподільної системи, вона була модернізована, зберігся її обов’язковий характер, 
державні гарантії, солідарність поколінь. У загальній структурі пенсійних виплат частка 
першого рівня становить 75%. На фінансування першого рівня роботодавці спрямовують 
22% фонду оплати праці, працівники – 2% від заробітної плати. Внески до другого 
обов’язкового приватного накопичувального рівня роблять тільки працівники (6% від 
заробітної плати) [2]. Потрібно також згадати про латвійську систему, у якій були 
запроваджені умовно-накопичувальні рахунки. У Латвії реальне інвестування пенсійних 
коштів в економіку не проводиться, але за використання грошових коштів платників внесків 
уряд нараховує номінальну ставку інвестиційного доходу. Її величина залежить від рівня 
інфляції або змін у величині середньої заробітної плати. 

Пенсійна система України в сучасному вигляді діє з 2004 року та формально 
складається з трьох рівнів пенсійного забезпечення. Передбачається, що пенсійні виплати 
майбутнім пенсіонерам будуть формуватися з трьох незалежних джерел, що дозволить 
збалансувати пенсійну систему та підвищити рівень життя українців у похилому віці. 
Перший рівень – солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного 
страхування, яка базується на засадах солідарності і субсидування та здійснення виплати 
пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду. Другий рівень – 
накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, яка 
базується на засадах накопичення коштів у Накопичувальному фонді, що обліковуються на 
накопичувальних пенсійних рахунках застрахованих осіб. Третій рівень – система 
недержавного пенсійного забезпечення, яка ґрунтується на засадах добровільної участі 
громадян, роботодавців та їх об’єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою 
отримання громадянами пенсійних виплат, що буде доповненням до пенсійних виплат з І та 
ІІ рівнів. Передбачалося, що реформована пенсійна система буде доповнена системою пільг, 
компенсацій, гарантій, програмою житлових субсидій та іншими видами державної 
соціальної допомоги громадянам похилого віку, інвалідам, сім’ям з дітьми тощо. Спочатку 
очікувалося, що реформування пенсійної системи буде закінчено до 2009 року, у 2011 році 
було прийнято Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування 
пенсійної системи» [3], яким передбачалося запровадження другого рівня пенсійної системи 
вже у 2014 році, але до цього часу можна спостерігати скоріше процес руйнації останніх 
надбань колись стабільно функціонуючих державних інституцій пенсійної системи. 
Проведені реформи, на думку більшості дослідників, не вирішили основних питань, які 
розглядалися як пріоритетні для удосконалення пенсійного забезпечення. Так, країна не 
змогла подолати бідність для значної частини населення, особливо пенсіонерів, та побороти 
всеохоплюючу тінізацію доходів населення. Додатковими проблемами залишаються 
особливості нарахування за професійною і гендерною ознакою, не вирішено питання 
мігрантів, які повертаються в Україну, втративши працездатність, отримувати «незароблену» 
пенсію. Прийняті законодавчі зміни були направлені на перерозподільні відносини 
Пенсійного фонду України, але не вирішили принципових проблем пенсійної системи щодо 
забезпечення власних надходжень Фонду та фінансування належного рівня виплат. У цих 
умовах підвищення пенсійного віку за умов старіння населення лише тимчасово може 
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забезпечувати обмеження зростання кількості пенсіонерів, і навіть у середньостроковій 
перспективі не здатне вирішити проблеми дефіциту бюджету Пенсійного фонду України. 
Запроваджені напрями реформування в сучасних соціально-економічних умовах не 
враховують реальних економічних важелів впливу на збільшення надходжень до пенсійної 
системи України. Вони є скоріше інструментами подолання дефіциту коштів, ніж 
виваженими складовими реформування системи пенсійного забезпечення [4]. 

В Україні розглядають можливість відстрочити підвищення пенсійного віку для жінок. 
Паралельно з цим вже діє поетапне підвищення для всіх, хто не виконає вимоги щодо стажу. 
Відстрочка підвищення пенсійного віку для жінок до 2022 року, яку буде розглядати 
Верховна Рада, насамперед може збільшити дефіцит Пенсійного фонду. У Міністерстві 
соціальної політики підрахували, що в 2028-му тільки 55% виконають вимоги щодо стажу. 
Решта будуть працювати до 63 і 65 років. Фактично кількість українців пенсійного віку, але 
без пенсій, буде рости з кожним роком. В контексті нашого дослідження цікавим є довід 
Польщі. 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») [5, 
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. Третій рівень – добровільна участь у накопичувальних програмах недержавних 
пенсійних фондів [5, С. 121–122]. Слід зауважити, що добровільне пенсійне забезпечення у 
Польщі уповноважені здійснювати такі фінансові установи: компанії зі страхування життя;  
установи взаємного страхування життя; інвестиційні фонди; професійні пенсійні фонди [6]. 
Якщо працюючий громадянин Польщі братиме участь тільки у І рівні, то розмір внеску 
становитиме 19,52% від його заробітної плати. Якщо ж – у І і ІІ рівні, то розмір пенсійних 
відрахувань становитиме відповідно 12,22% та 7,3%. З 01.01.1999 р. роботодавці і 
працівники у рівних частинах почали сплачувати пенсійні внески по 9,76%, при цьому 
частина пенсійних платежів потрапляє до недержавного пенсійного фонду, який обирається 
індивідуально [7, С. 47]. 

Отже, досвід європейських країн показує, що практика існування пенсійних систем 
дійшла до такої позначки, коли пенсійна реформа переміщується від соціального до 
економічного сектору. Це означає, що роль рушійної сили таких перетворень переходить від 
регуляторів соціальної політики, а також центрального органу з іншою назвою в різних 
країнах до державних регуляторів фінансового сектору. 
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