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Реформування системи пенсійного забезпечення на 

сьогодні є одним з основних напрямів вдосконалення 

загальної системи соціального страхування населення 

в Україні та соціальної сфери загалом. Пріоритетність 

надання такого значення саме пенсійній реформі 

зумовлена багатьма чинниками, зокрема такими 

явищами, як старіння населення, постійно зростаюча, 

часто неофіційна імміграція, значний сектор тінізації 

вітчизняного ринку праці, зміна соціальних цінностей 

тощо. Крім того, як свідчить міжнародний досвід, у 

країнах із перехідною економікою подібні реформи, що 

стосуються запровадження накопичувального 

пенсійного страхування, є вкрай необхідні для 

адаптації пенсійної системи до вимог ринкової 

економіки та від’ємного приросту населення. З огляду 

на вищесказане, тема даної роботи є вкрай актуальною. 

Значний науковий внесок у розвиток концепцій 

пенсійного забезпечення України здійснили такі вчені: 

А. Авчухова, В. Базилевич, З. Варналій, Б. Зайчук, 

О. Зарудний, О. Коваль, В. Коцюба, Е. Лібанова, 

В. Мортиков, О. Пищуліна, Д. Полозенко, М. Плаксій, 

Ю. Резнікова, М. Свєнчіцкі, Л. Ткаченко, Н. Шелудько, 

М. Шаповал, І. Чапко, А. Якимів та ін.  

Однак, на наш погляд, проблема запровадження в 

нашій державі накопичувальної складової системи 

загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування залишається вивченою не у повній мірі. 

Метою даної статті є аналіз впливу запровадження 

накопичувальної складової державної системи 

пенсійного страхування на соціальний захист населення 

та соціальноекономічний розвиток в Україні. 

Слід наголосити, що попри певні зрушення в 

ефективності функціонування системи пенсійного 

забезпечення в Україні завдяки удосконаленню її 

солідарної складової, в подальшому навіть ідеально 

реформована солідарна система не в змозі буде 

забезпечити належний рівень соціального захисту осіб 

пенсійного віку. Основною причиною цього є 

демографічна криза у державі. Реальне підвищення 

рівня соціального захисту населення через реформовану 

пенсійну систему вбачається можливим лише як 

наслідок ефективного функціонування у майбутньому 

її накопичувальної складової. 

Процес реформування пенсійної системи України в 

частині запровадження накопичувального складника 

характеризується на сьогодні підвищеною увагою до 

створення належних передумов, поглибленим аналізом 

можливих наслідків запровадження означеної системи, 

використанням економікоматематичних методів. З 

огляду на це особливої уваги набувають дослідження, 

пов'язані з оцінкою майбутнього впливу запровадження 

накопичувальної складової на підвищення як 

соціального захисту, так і господарської системи 

загалом. 

Слід зазначити, що старіння населення на фоні 

підвищеної імміграції та тінізації ринку праці призвело 

до збільшення фінансового навантаження на систему 

пенсійного забезпечення, яка на даний момент є 

основним джерелом доходу більшості пенсіонерів у 

країні.  

Сьогодні в Україні мешкає 13,7 млн. пенсіонерів або 

29,8% загальної чисельності населення (45,9 млн.) [2]. 

Тобто практично кожна третя особа в країні — 

пенсіонер, основним показником якості та рівня життя 

якого є розмір пенсії. Відтак загальний рівень життя 

всього населення країни істотно залежить від рівня 

життя осіб пенсійного віку. Зростання ж частки цієї 

категорії в загальній чисельності населення неодмінно 

призводить до зростання економічної вартості надання 

підтримки пенсіонерам. Зауважимо, що чисельність 

платників страхових внесків в Україні складає 15,4 млн. 

[3] Використовуючи формулу 1, бачимо, що коефіцієнт 

демографічного навантаження пенсійної системи в 

Україні становить 0,89 – тобто на 10 працюючих 

припадає майже 9 пенсіонерів.  

 

   (1),   

 

де коефіцієнт демографічного навантаження на 

платників внесків до ПФУ (Кs) – співвідношення між 

кількістю пенсіонерів (Np) та кількістю платників 

внесків (Nr). 
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Окрім цього, останні прогнози динаміки 

демоекономічного навантаження на платників 

пенсійних внесків не є оптимістичними. Зауважимо, що 

за світовими стандартами існуюче навантаження на 

працюючих пенсіонерами є кризовим показником 

(наприклад, у Франції на 10 працюючих припадає 4 

пенсіонери і подібна ситуація викликає там тривогу) [4, 

с. 115 ]. 

Зазначимо, що вік населення можна визначити через 

взаємодію демографічних тенденцій, які 

характеризують зміни рівня народжуваності та 

тривалості життя. Наявне на сьогодні в Україні 

зниження рівня народжуваності скорочує темпи 

зростання робочої сили, що призводить до скорочення 

сукупного обсягу продукції, сукупного обсягу заробітної 

плати в економіці, та відповідно – загальної суми 

сплачених внесків до ПФУ. Відтак, за рахунок власних 

коштів даним цільовим фондом у 2010 р. було 

закумульовано лише 124 млрд. грн. (сума ж видатків 

ПФУ у 2010 р. становила близько 192 млрд. грн.). 

67 млрд. грн. було отримано фондом завдяки 

фінансуванню з державного бюджету України. Тобто, 

реально за 2010 рік Пенсійний фонд за рахунок власних 

закумульованих ресурсів мав змогу профінансувати 

лише біля 65 % запланованих видатків.  

У нашій державі, де біля 50% доходів знаходяться в 

"тіні", внаслідок чого ПФУ недоотримує значну частину 

внесків, воно є особливо гострим [7]. І ще одним 

чинником, на який варто звернути увагу, є те, що 

солідарна система сама по собі не здатна забезпечити 

бажаного заміщення рівня доходів людини в старості. Так 

на сьогодні середня пенсія в Україні становить 1130 грн., 

а середня заробітна плата – 2380 грн. [2]. Далі, 

використовуючи формулу 2, встановлюємо, що 

коефіцієнт заміщення заробітної плати пенсією 

становить лише 0,48 [4, с. 116]. 

 

          (2),  
 

де коефіцієнт заміщення (Кз) – співвідношення між 

розміром пенсії (P) особи та  розміром її заробітної 

плати (R) впродовж певного періоду часу (t).  

Наголосимо, що таке заміщення доходів відповідає 

нормативам МОП, однак реальна купівельна 

спроможність таких пенсійних виплат є надто 

низькою порівняно з іншими країнами світу, що 

пояснюється низькими розмірами офіційно 

задекларованих заробітних плат у нашій державі. 

Реагувати на таку ситуацію можна за допомогою 

поєднання різних механізмів впливу, які вже давно 

апробовані в розвинених країнах світу. Але на результат 

реформування найбільшою мірою впливає обрана 

Україною трирівнева структура системи пенсійного 

забезпечення, оскільки різні системи передбачають 

різні механізми адаптації та зменшення навантаження, 

спричиненого старінням населення [8, с. 204]. 

Слід зазначити, що найбільш ефективним 

механізмом регулювання впливу старіння населення на 

пенсійну систему вважаються так звані системні 

пенсійні реформи, які передбачають втілення в життя 

накопичувальних підходів, зокрема застосування 

пенсійних схем із встановленими внесками, що 

враховано в основних напрямах загальної стратегії 

реформування пенсійної системи в Україні через 

запровадження другого рівня системи пенсійного 

страхування [9].  

Так подібні реформи цілком у змозі частково 

позбавити Державний бюджет від фінансового 

навантаження, спричиненого старінням населення. 

Підкреслимо, що протягом останніх років частка 

додатково залучених коштів з Держбюджету до 

бюджету ПФУ коливається в межах 30 – 40 % [3]. 

Нагадаємо, що з 01.01.2004 р. пенсійна система 

України має трирівневу структуру [10]. Аналізуючи 

Закон України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» зауважимо, що суть такої системи 

полягатиме у тому, що частина обов'язкових внесків до 

пенсійної системи (загальний рівень пенсійних 

відрахувань має залишитись незмінним) 

накопичуватиметься у єдиному Накопичувальному 

фонді й обліковуватиметься на індивідуальних 

накопичувальних пенсійних рахунках громадян, які (та 

на користь яких) сплачуватимуть такі внески 

(передбачається, що 28% пенсійних внесків 

спрямовуватимуться до солідарного фонду, а 7%  до 

накопичувального). Кошти накопичувальної системи 

інвестуватимуться в економіку країни з метою 

отримання інвестиційного доходу і захисту їх від 

інфляційних процесів. Згідно з проектом Закону України 

“Про заходи щодо законодавчого 

забезпечення  реформування пенсійної системи” від 

13.12.2010 № 7455 передбачається, що протягом 

перших двох років адміністрування накопичених коштів 

здійснюватиметься державним накопичувальним 

фондом, а далі учасники системи матимуть право 

обирати недержавні пенсійні фонди, куди будуть 

перераховуватись пенсійні внески. 

Ще одним моментом пропонованого Закону є те, що 

пенсійний вік чоловіків та жінок буде встановлено на 

рівні 60 років, що має зменшити фінансове 

навантаження на солідарну компоненту пенсійної 

системиУкраїни. В загальному, за рахунок коштів 

Накопичувального фонду здійснюються такі види 

виплат: 

1. Довічна пенсія, що уміщує довічну пенсію з 

установленим періодом; довічну обумовлену пенсію; 

довічну пенсію подружжя. 

2. Одноразова виплата [10, ст. 23]. 

Зазначимо, що одним з головних моментів є нова 

формула розрахунку пенсій у накопичувальній системі, 

що забезпечує пряму залежність їхнього розміру від сум 

коштів на індивідуальних рахунках платників пенсійних 

внесків (див. формулу 3) [ 8, с. 236 ]. 

 
П = ПК / Т ,                                            ( 3 ) 

 

де  розмір накопиченої частини пенсії (П) розраховується 

як відношення пенсійного капіталу (ПК) до періоду 

виплати пенсій (у місяцях) (Т). 

Право на пенсійні виплати за рахунок коштів 

Накопичувального фонду застрахована особа набуває з 

досягненням нею загальновстановленого пенсійного 

віку. Сумарна ж пенсія, яка складатиметься із 

солідарної та накопичувальної частин, виражена як 

частка заробітної плати, зростатиме для кожного 

наступного покоління пенсіонерів найбільшою мірою 

саме завдяки отриманню інвестиційного доходу через 

другий рівень. При цьому означена модифікація 

загальної пенсії на фоні ефективного інвестування 

дозволить поступово знизити ставки внесків до 

солідарної складової. 

Варто наголосити, що крім явних переваг з точки зору 
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адаптації до старіння населення з одночасним 

підвищенням сумарного рівня пенсійних виплат, 

надходження від обов'язкових внесків учасників 

накопичувальної системи дозволять створити потужне 

додаткове джерело інвестиційного ресурсу для 

оздоровлення та подальшого зростання національної 

економіки.  

Однак, окрім наявних переваг від запровадження 

накопичувальної складової, на наш погляд, існує і ряд 

загроз. Поперше, механізм залучення до системи 

компаній з управління активами (протягом перших 

двох років) та НПФ (починаючи з третього року) не 

виключає можливості зловживань. Тобто, кожна із 

таких фінансових інституцій може лобіювати певні 

інтереси, навіть такі, що суперечитимуть інтересам 

учасників (коли кошти інвестуватимуться у ті об’єкти, 

інвестиційний прибуток за якими не буде 

оптимальним по фондовому ринку). Подруге, існує 

загроза того, що вітчизняний фондовий ринок за 

такий короткий період часу буде нездатним до 

якісного розміщення пенсійних коштів таких великих 

розмірів (тільки у перший рік планується залучити 

близько 4 млрд. грн., а далі, із зростання внеску з 2 до 7 

% така сума збільшиться до 2030 млрд. грн. в рік, що 

може значно зменшити дохідність по таких 

інвестиціях. Передбачене законодавством 

інвестування в іноземні об’єкти на сьогоднішній день є 

неможливим. Нормативні акти Національного банку 

України  про  операції  в  іноземній  валюті  роблять 

неможливим  інвестування  пенсійних  коштів за 

кордон [14]. Потретє, розмір витрат на ведення 

справи недержавними пенсійними фондами має бути в 

межах оптимального, оскільки їх збільшення на 1% 

може призвести до зменшення розміру майбутньої 

пенсії за 3040 років на 1020%. Про це свідчить досвід 

країн Латинської Америки. Почетверте, уряд 

потенційно може здійснювати фінансування 

державних низько дохідних програм (завдяки 

встановленню механізму інвестування накопичених 

коштів) тощо.    

Враховуючи викладене, можна дійти висновку, що 

тільки при нівелюванні цих потенційних загроз, 

зменшенню тіньового сектору економіки та саме 

основне – політичній волі керівництва держави завдяки 

змінам, які відбулися і відбудуться у недалекому 

майбутньому в сфері пенсійного забезпечення, 

з'явиться реальна можливість підвищення рівня пенсій 

населення. 
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РЕЗЮМЕ 

Зеленко Наталия, Зеленко Василий  
Внедрение новых подходов к финансированию 
Пенсионного фонда Украины 
Обоснованно необходимость последующего 

реформирования пенсионной системы Украины. На 

основе анализа теоретического и практического 

материалов отмечается на потребности внедрения 

второго накопительного уровня системы 

общеобязательного государственного пенсионного 

страхования. 

 
RESUME 

Zelenko Natalia, Zelenko Vasyl’ 
Introduction of the new approaches to financing of 
pension the fund of Ukraine 
The necessity of subsequent reformation of the pension 

system of Ukraine is grounded. On the basis of analysis of 

theoretical and practical materials  the necessity of 

introduction of the second story level of the system of 

obligatory state pension insurance is marked.  
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