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ПЕНСІЇ УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ 
 

У статті були розглянуті проблеми та перспективи розвитку пенсійного страхування в Україні, результати порівняно із станом 

пенсійного страхування в Німеччині. Було проведено аналіз пенсійного забезпечення в Україні та Німеччині, а також розглянута 

порівняльна характеристика пенсійних виплат. У статті обґрунтовано поняття та елементи соціального захисту населення. 

Пенсійне страхування виділено, як одне з головних складових усіх елементів соціального захисту. Було виявлено, що соціальне 

забезпечення, а саме пенсійні виплати, відіграють важливу роль у житті населення. Зазначено про недостатню ефективність 

пенсійних реформ в Україні. 

Ключові слова: соціальний захист населення, бідність, мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум, пенсійне страхування, 

пенсійне забезпечення. 

 
Постановка проблеми. Соціальний захист 

України повинен повністю забезпечувати допо-

могу населенню. Головним моментом є здійснен-

ня ефективної політики розподілу виплат, 

подолання безробіття та пропозиції рішень, щодо 

вдосконалення системи пенсійного страхування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Дослідження проблем соціального захисту насе-

лення представлено у працях провідних вітчизня-

них науковців: А. І. Андрющенко, В. С. Бакіров, 

Ю. А. Бауман, І. К. Бондар, С. А. Войтович, В. М. 

Ворона, І. Ф. Гнибіденко, Л. І. Гончарук, В. Г. 

Городяненко, М.І.Долішній, А. І. Крупник, О. Д. 

Куценко, С. А. Макєєв, Н. В. Паніна, В. Є. 

Пилипенко, В. І. Подшивалкіна, М. О. Шульга, І. 

М. Сирота, В. О. Соболєв, В. І. Тарасенко, К. І. 

Якуба та інші. 

Мета статті. Метою є розробка практичних 

рекомендацій, спрямованих на вдосконалення 

системи соціального захисту населення України, 

а саме пенсійного страхування. 

Основні результати дослідження. 

Соціальний захист  - це дії, направлені на 

матеріальну допомогу незахищеному типу 

населення та захист від соціальних ризиків[1]. 

Під соціальними ризиками розуміються різні 

хвороби, безробіття, інвалідність та інше. 

Соціальний захист населення є важливою ланкою 

для розвиненої держави. Звісно ж соціальний 

захист закріплений на законодавчому рівні. [1]   

Соціальний захист має цілий ряд завдань, які 

полягають в забезпеченні стабільності життя 

населення; мінімальною заробітною платою; 

захист малозабезпечених громадян; забезпечення 

захисту від соціальних ризиків. 

Можна виділити основні елементи 

соціального захисту населення (рис.1) 

[розроблено автором на основі джерела 1]:  

 
Рис. 1 Елементи соціального захисту населення 

Важливим елементом являється соціальне 

страхування, до нього відносяться: пенсійне 

страхування, на випадок безробіття, страхування 

життя, а також по втраті працездатності та інші. В 
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даній роботі буде розглянуте саме пенсійне 

страхування, бо воно є важливим на сьогоднішній 

день. [виконано автором на основі джерела 1] 

Пенсійне страхування – це заходи , які нада-

ються державою для забезпечення допомогою 

людей у старості або ж у випадку непрацездат-

ності чи хвороби [виконано автором на основі 

джерела 2]. Пенсійні виплати здійснюються за до-

помогою Пенсійного фонду України, який також 

проводить контроль щодо коштів, які підуть на 

виплати населенню[виконано автором на основі 

джерела 2]. Також виплати пенсійного страхуван-

ня регулюються Законом України «Про загаль-

нообов'язкове державне пенсійне страхування» 

та «Про недержавне пенсійне забезпечення». [1] 

На сьогодні пенсійне страхування є важливим 

моментом, бо пенсійне забезпечення має вплив на 

якість життя населення й є головною складовою 

соціального захисту населення. Люди повинні ма-

ти впевненість хоча б в наступних прожитих днях, 

не говорячи вже про майбутнє в цілому. Кожен 

громадянин повинен мати захист від бідності у разі 

старості, непрацездатності; мати якісь гарантії на 

те, що після закінчення працездатного віку людина 

буде отримувати певний дохід. Якщо взяти за 

приклад захист від бідності, то це під собою має на 

увазі те, що сума пенсії має перевищувати поріг 

доходу. Виплати повинні здійснюватися лише у 

грошовій формі до системи Пенсійного фонду. 

Взагалі, держава постійно намагається удоскона-

лити пенсійне страхування та поступово перейти 

до системи загального страхування. [виконано 

автором на основі джерела 2]. 

На жаль, зараз пенсійна система Україна не 

може повністю забезпечити для пенсіонерів 

нормальне життя, також існує проблема старіння 

нації, що також має вплив на Пенсійний фонд. 

Україна на даний час переживає дефіцит коштів у 

пенсійному страхуванні[виконано автором на 

основі джерела 4]. В зв`язку з економічною та 

політичною ситуацією в країні постало завдання 

реформування пенсійного забезпечення. Але це 

ще не основна проблема пенсійного страхування, 

а ось головною проблему являється застарілість 

системи пенсійного забезпечення. Рівень самої 

пенсії дуже низький та не відповідає бажаним 

нормам. У Пенсійному фонді Україні взагалі 

незбалансований бюджет. Великий вплив на 

пенсійне страхування має демографічна ситуація 

в Україні, інфляція та постійне безробіття. Логіч-

но, що значну проблему не тільки для пенсійного 

забезпечення, а й для країни в цілому створюють 

економічні кризи. Пенсійна система в Україні є 

неефективною, бо податки є великими, а пенсії 

малими. [виконано автором на основі джерела 4]. 

Для того, щоб вийти з тяжкого та неефектив-

ного стану в пенсійному страхуванні можна вирі-

шити проблеми в декілька способів. Для початку 

потрібно забезпечити населення робочими місця-

ми, щоб вирішити проблему з безробіттям та 

уникнути її в майбутньому. Важливо підвищити 

розмір заробітної плати населення та доходів в ці-

лому, адже пенсія визначається на основі доходів. 

Впровадження трирівневої пенсійної системи та-

кож позитивно вплине на країну та населення. 

Потрібно проводити контроль надходження та 

виплати коштів з Пенсійного фонду України та 

звільнити його він функцій, які йому не власні. 

Велику увагу потрібно приділити саме економіці 

України, а саме економічному зростанню, адже 

саме від нього залежать доходи України. Україні 

потрібно встановити стабільність у сфері фінан-

сового забезпечення. Провести аналіз виплат пі-

льговикам й визначити кому вони дійсно пот-

рібні, тим самим скоротити кількість пільговиків, 

які їх не потребують, адже після військово – полі-

тичної ситуації в країні цим ніхто так і не 

зайнявся. Потрібно підвищити рівень життя 

пенсіонерів, забезпечити їх впевненість та 

соціальний захист в цілому. 

В даній статті для порівняння пенсійного 

страхування була обрана саме Німеччина, бо вона 

являється флагманом у сфері соціального захисту 

населення, головною складовою якого є 

соціальне страхування та має ефективну модель 

соціального захисту серед європейських країн.  

Важливо зазначити , що Німеччина була першою 

країною у Європейському Союзі, яка реалізувала 

та ввела соціальний захист населення. Держава 

гарантує кожному жителю захист та допомогу.  

Для наглядного порівняння демографічної 

ситуації України та Німеччини стосовно 

громадян, що досягли пенсіонного віку, на рис. 2 

наведено діаграму. 

Станом на 1.01.2017 населення України скла-

дало 42462218 осіб, Німеччини – 81299878 осіб. З 

загальної чисельності населення 11956200 особи 

пенсійного віку в Україні та 25190577 особи в 

Німеччині, що у відсотках дорівнює 28,15% та 

30,98% відповідно [5]. 
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Рис. 2. Чисельність населення України та Німеччини з виділеною часткою осіб, що досягли пенсійного віку 

 
Німеччина має схожість з Україною за таким 

показником, як підвищення середньої тривалості 

життя населення, а разом з тим і старіння населен-

ня, однак істотною відмінністю Німеччини є бі-

льш ефективний соціальний захист осіб 

пенсійного віку. 

Середній розмір місячної пенсії в Україні та 

Німеччині зображено на рис. 3 за 2017 рік у 

гривнях. 

 

 
Рис. 3. Середній розмір місячної пенсії в Україні та Німеччині, грн 

 

Мінімальний розмір заробітної плати у 

Німеччині складає 46664 грн (1414 євро), в 

Україні – 3200 грн [4], виходячи з цього можна 

зазначити, що середньостатистичний пенсіонер 

України не має змоги забезпечити себе 

необхідними ресурсами, які може собі дозволити 

придбати особа у працездатному віці. 

Висновки та пропозиції. Оскільки відбу-

вається старіння населення, тобто частка людей 

похилого віку серед загальної чисельності 

населення зростає, то, відповідно, держава має 

виділяти більше коштів на соціальний захист 

людей пенсійного віку. Хоча й в Україні 

здійснюються реформи щодо пенсійних виплат,  їх 

рівень є недостатнім для повного забезпечення життя 

громадян, що їх отримують. 

Можна говорити про те, що пенсійна система 

України є неефективною та потребує термінових 

змін. З кожним роком чисельність пенсіонерів 

зростає, в зв`язку з демографічною ситуацією в 

країні, так зване «старіння нації». Через те, що 

більшість людей вже не здатні на трудову 

діяльність, держава потрібна забезпечити 

населення цього типу необхідними виплатами  - 

пенсіями. Для пенсіонерів ці виплати є в якійсь 

мірі захистом та гарантією для існування. Але 

потрібно розуміти , що пенсійне страхування 

формується не тільки у разі старіння, але й у 

неприємних випадках, таких як непрацездатність, 

хвороба, інвалідність тощо. Так, держава повинна 

забезпечити населення необхідною кількістю 

виплат, але пенсійна система не в змозі забез-

печити в повному обсязі пенсійне страхування, бо 

перебуває у скрутному фінансовому становищі. 

Для виправлення ситуації потрібно провести ряд 

заходів. Починати потрібно з економічної 

ситуації в Україні та контролю Пенсійного 

фонду.  
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Trofimova A. S., Chernenko A. Y., Shuba T. P. 

PENSIONS IN UKRAINE AND GERMANY: PROBLEMS AND FEATURES 

The article examined the problems and prospects of the development of pension insurance in Ukraine, the results compared with the state of 

pension insurance in Germany. An analysis of pension provision in Ukraine and Germany was conducted, and a comparative description of 

pension payments was considered. The article substantiates the concept and elements of social protection of the population. Pension insurance 

is highlighted as one of the main components of all elements of social protection. It has been found that social security, in particular, retirement 

benefits, plays an important role in the lives of the population. The lack of efficiency of pension reforms in Ukraine is noted. 

Key words: social protection of the population, poverty, minimal wages, living wage, pension insurance, pension software. 

 

Трофимова А. С., Черненко А. Ю., Шуба Т. П. 

ПЕНСИИ УКРАИНЫ И ГЕРМАНИИ: ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ 

В статье были рассмотрены проблемы и перспективы развития пенсионного страхования в Украине, результаты по сравнению с 

состоянием пенсионного страхования в Германии. Был проведен анализ пенсионного обеспечения в Украине и Германии, а также 

рассмотрена сравнительная характеристика пенсионных выплат. В статье обосновано понятие и элементы социальной защиты 

населения. Пенсионное страхование выделено, как одно из главных составляющих всех элементов социальной защиты. Было 

обнаружено, что социальное обеспечение, а именно пенсионные выплаты, играют важную роль в жизни населения. Отмечено 

недостаточной эффективности пенсионных реформ в Украине. 

Ключевые слова: социальная защита населения, бедность, минимальная заработная плата, прожиточный минимум, пенсионное 

страхование, пенсионное обеспечение. 
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