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ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ 

ВИРІШЕННЯ 

 
У статті проаналізовано основні проблеми демографічного, економічного та політичного характеру  пенсійного 

забезпечення, що гальмують проведення пенсійної реформи в Україні та можливості його реформування. 

Проаналізовано статистичні дані, які підтверджують тенденції старіння населення та підвищення навантаження на 

державу з питань пенсійного забезпечення. Проблема пенсійного забезпечення осіб похилого віку є актуальною для всіх 

країн світу. Оскільки ні солідарна, ні накопичувальна система не вирішує тиску з боку старіючого населення, фінансові 

можливості не відповідають вимогам фінансування, весь час зростає потреба для їх забезпечення. А також, 

окреслюються шляхи вдосконалення солідарної системи, запровадження накопичувальної пенсійної системи та 

подальші перспективи недержавного пенсійного забезпечення. 

Ключові слова: пенсійне забезпечення, демографічні процеси, пенсійне страхування, недержавні пенсійні фонди, 

трирівнева пенсійна система. 

 

Постановка проблеми. Для будь-якої дер-

жави пріоритетним напрямом соціальної політи-

ки в умовах розвитку ринкових відносин є по-

ліпшення системи соціального забезпечення на-

селення, де найбільш значущим елементом є 

пенсійне. Воно здійснюється за допомогою та-

ких фінансових інструментів як пенсійне стра-

хування, накопичувальна система та державне 

забезпечення. В Україні сучасна пенсійна систе-

ма наразі не може забезпечити гідного життя 

пенсіонерам, а тому потребує реформування. 

Створення надійної системи пенсійного страху-

вання в сучасних процесах розвитку економіки 

та її відповідної ринковим умовам функціону-

вання, потребує значних змін усієї пенсійної 

системи та комплексної реформи економіки.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Питанням пенсійного забезпечення приділено 

достатньо уваги науковців і практиків. Вагомий 

вклад у дослідження питання внесли такі вчені, 

як Л. Баранник, О. Василик, І. Луніна, О. Мака-

рова, Д. Полозенко, Л. Ткаченко, В. Толуб’як, В. 

Тропіна, В. Федосов, І. Чугунов, Б. Зайчук та ін. 

Метою статті є дослідження сучасного стану 

системи пенсійного забезпечення населення в 

Україні, її солідарної складової та з’ясуванні 

подальших перспектив розвитку. 

Виклад основного матеріалу. В Україні на 

даний час здійснюється пенсійна реформа, од-

ним із завдань якої є створення прийнятних 

умов для підвищення стимулів до праці в легаль-

ному секторі економіки, інвестування коштів 

фондів загальнодержавного пенсійного забезпе-

чення у виробничий сектор, а також значного 

збільшення надходжень до ПФУ за рахунок 

внесків працюючих громадян, що в свою чергу 

підвищить розміри пенсійних виплат. 

За даними Пенсійного фонду України (ПФУ) 

на 1 квітня 2018 року загальна чисельність 

пенсіонерів складає 11 566 389 осіб, а середній 

розмір пенсійних виплат становить 2517,82 грн..  

За даними табл. 1 найбільша кількість пен-

сіонерів, а саме  3 839 381 особа отримує пенсію 

у розмірі від 1501 до 2000 грн., що становить 

33,2 % від загальної кількості пенсіонерів, це не 

досить високий рівень пенсійних виплат оскі-

льки прожитковий мінімум на даний час стано-

вить 1762грн. Від 2001 до 3000 грн. отримує 22,3 

%. Найменший розмір пенсії, а саме до 1300 грн. 

отримує 87 768 осіб, що становить 0,8 % від 

загальної кількості пенсіонерів. Наведені дані 

характеризують досить поганий стан пенсійної 

системи в Україні. Серед причин поганого стану 

сучасної пенсійної системи можна виділити 

проблеми демографічного, політичного та еко-

номічного характеру. Це низька народжува-

ність; еміграція населення; невеликі заробітки 

основної частини населення, що спонукає до 

пошуків роботи за межами країни; низький 

рівень пенсій громадян; тінізація доходів та 

незбалансованість бюджету Пенсійного фонду, 

який постійно знаходиться у дефіциті.  
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Таблиця 1  

Питома вага пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій у загальній їх чисельності 

станом на 01.04.2018 року. 

Місячний розмір пенсії, грн. 
Кількість пенсіонерів, що її 

отримують 

Питома вага в загальній 

кількості, % 

До 1300 87 768 0,8 

Від 1301 до 1400 786 795 6,8 

Від 1401 до 1500 1 752 134 15,3 

Від 1501 до 2000 3 839 381 33,2 

Від 2001 до 3000 2 578 170 22,3 

Від 3001 до 4000 1 165 688 10,1 

Від 4001 до 5000 537 246 4,6 

Від 5001 до 10000 695 307 6,0 

Понад 10000 123 900 1,1 
Джерело: [4] 

Нині в Україні діє головним чином солідарна 

система пенсійного забезпечення, яка дуже 

залежить від демографічної ситуації. Вона 

завжди працювала успішно за рахунок великої 

кількості платників в екстенсивній економіці, у 

часи, коли була хороша народжуваність. Проте 

зараз демографічна ситуація характеризується 

негативними показниками, в тому числі 

показником народжуваності й до того ж 

погіршується за рахунок великої еміграції. 

Згідно з даними Державної служби 

статистики України, у 2014 р. чисельність 

населення України зменшилась порівняно з 

2013 р. на 2497,3 тис. осіб, а у 2015 р. проти 2014 

р. – на 164,4 тис. осіб. У 2016 р. чисельність 

населення в порівнянні з попереднім роком 

зменшилась на 176 тис. осіб, та у 2017 р. проти 

2016 р. на 198,1 тис. осіб. Кількість емігрантів у 

2016 році становила 246 188 осіб, проте у 2017 

році цей показник збільшився на 184 102 особи, 

що складало 430 290 осіб. [1] 

Крім того, в Україні спостерігається постійне 

зменшення зайнятого населення. Згідно з 

даними Державної служби зайнятості України, 

середня кількість зайнятого населення в Україні 

за підсумками 2015 р. становила 15742,0 тис. 

осіб, у 2016 р. – 15626,1 тис. осіб, що на 115,9 

тис. осіб менше у порівнянні з 2015 р., а у 2017р. 

цей показник склав 15495,9 тис.осіб, що на 130,2 

тис. осіб менше ніж попереднього року [2]. 

Через, те що кількість пенсіонерів з кожним 

роком зростає, ПФУ зіткнувся із неспроможніс-

тю забезпечити високий рівень пенсійних виплат 

при одночасному зменшенні кількості платників.  

Для поліпшення пенсійного забезпечення, 

безперечно, важливим є стимулювання 

народжуваності, створення нових робочих місць 

для того, щоб стримати відтік трудових ресурсів 

за кордон. Слід також удосконалювати пенсійне 

законодавство, поки що є достатньо багато 

пільгових пенсій, більшість людей виходить на 

пенсію достроково та існують значні 

«перекоси» у нарахуванні пенсій.  

Дефіцит ПФУ у 2016 році складав 140 236 

млн. грн. а у 2017 році він збільшився на 1079 

млн. грн. і становив 141 315 млн. грн.. У 2015 р. 

видатки  ПФУ перевищили їх доходи на 

14 млрд. грн. , проте в Україні було здійснено 

декілька заходів для реформування пенсійної 

системи, а саме: відбулося підвищення 

пенсійного віку та мінімального страхового 

стажу для призначення пенсії, тому у 2016 р. 

доходи вже перевищили видатки на 2,4 млрд. 

грн., а у 2017 р. на 1,7 млрд. грн. (табл. 2). 

Таблиця 2 
Структура доходів і видатків бюджету Пенсійного фонду України у 2015-2018 рр., млрд. грн. 

Показник 2015 2016 2017 
2018 

(план) 

Усього доходів 264,7 255,8 293,2 352,8 

Надходження від ЄСВ 165,4 107,1 154,3 208,3 

Кошти Державного бюджету 94,8 142,6 133,5 139,3 

– на покриття дефіциту страхової системи 31,8 84,9 56,1 21,4 

– на додаткові державні програми 54,9 51,3 64,8 97,4 

Усього видатків 265,7 253,4 291,5 345,8 
Джерело : [4] 
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Погана демографічна ситуація, передусім 

постаріння населення, притаманне не тільки 

Україні, а й іншим країнам. Виявилось, що солі-

дарна пенсійна система вже не в змозі справи-

тись з проблемами, що виникли, й стала неефек-

тивною й в економічно розвинених країнах у 

плані забезпечення гідного життя людей 

літнього віку. Тому наприкінці ХХ ст. відбулося 

реформування їх пенсійних систем. Головними 

заходами реформування в цих країнах було, по-

перше, запровадження трирівневої системи, а 

по-друге, підвищення пенсійного віку. Це дало 

змогу пенсіонерам одержувати пенсію не тільки 

із державних пенсійних фондів, а й за рахунок 

власних накопичень.  

Нині в розвинених країнах спостерігається 

досить високий розмір середньої пенсії, активно 

розвивається система недержавного пенсійного 

забезпечення, що дає змогу дбати про фінансове 

забезпечення майбутніх пенсіонерів. В Україні 

середня пенсія в порівнянні з економічно 

розвиненими країнами є дуже малою. 

Таблиця 2 

Пенсійний вік та середня пенсія за віком у країнах світустаном на  2017 рік 

Країна 
Пенсійний вік, років Середня 

тривалість життя чоловіки жінки 

Латвія 64 63 75 

Греція 67 67 81,1 

Японія 70 70 82,1 

Данія 67 67 78,3 

США 65 65 78,1 

Німеччина 67 67 79,3 

Швеція 65 65 80,9 

Швейцарія 65 64 80,9 

Великобританія 68 60 79,0 

Польща 65 60 75,6 

Франція 67 65 81 

Казахстан 63 58 68 

Молдова 62 57 70,8 

Україна 60 60 71,2 
Джерело: [9] 

Аналізуючи дані табл. 2, можна зазначити, 

що мінімальний вік виходу на пенсію в США, 

Польщі та Ізраїлі є досить високим. Сьогодні 

через демографічну ситуацію, яка склалася у 

більшості країн світу, кожна держава 

встановлює власний пенсійний вік, опираючись 

на свої економічні можливості. Проте в органах 

ЄС все частіше обговорюється питання про 

встановлення єдиної планки пенсійного віку для 

всіх країн без винятку, причому, згідно з 

рекомендацією Єврокомісії, до 2060 р. його 

необхідно підняти до 70 років [10]. 

На даний час в більшості європейських кра-

їнах, зокрема Польщі, Швейцарії найбільш 

ефективним різновидом пенсійної системи є со-

лідарно-накопичувальна модель. Україна також 

взяла за базу дану модель для створення власної 

ефективної пенсійної системи. Для цього було 

обрано поступовий шлях для запровадження 

трирівневої пенсійної системи, а саме: першого 

рівня -  солідарної системи, другого рівня – 

загальнообов'язкової накопичувальної системи, 

й третього – добровільної системи 

недержавного пенсійного забезпечення шляхом 

власних заощаджень громадян. Було зроблено й 

непопулярні кроки задля покращення ситуації з 

наповненням бюджету ПФУ. Так, підвищено 

пенсійний вік для жінок, збільшено страховий 

стаж виходу на пенсію. За останні 2 роки було 

збільшено розмір мінімальної заробітної плати. 

Причинами втрати ефективності солідарної 

системи в Україні є й зрушення на ринку праці, 

зміни масштабів та характеру зайнятості 

(поширення неформальної та неповної 

зайнятості, само зайнятості). Тому 

запровадження другого рівня пенсійної системи 

означатиме запровадження в нашій країні 

загальнообов’язкової накопичувальної системи. 

Запровадження даної системи в Україні 

тривалий час відкладається через фінансові 

труднощі в економіці, щоправда, останньою 

датою визнано 2019 рік. 

Через дуже низький рівень пенсій для біль-

шості непрацездатних громадян, на сьогодні в 
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Україні постає необхідність впровадження 

ефективної системи недержавного пенсійного 

забезпечення, яка полягає у добровільній участі 

громадян та роботодавців у формуванні пенсій-

них накопичень. Проте, якщо заробітна плата 

буде невеликою, то НПФ будуть малопривабли-

вими для громадяни, які в силу цього не зможуть 

зробити достатніх накопичень. 

Важливим механізмом для системи 

соціального захисту населення в державі є 

пенсійне страхування. Воно дає змогу 

ефективно акумулювати і раціонально 

розподілити фінансові ресурси для забезпечення 

належного матеріального стану пенсіонерів. 

Згідно Закону України «Про недержавне 

пенсійне забезпечення» система недержавного 

пенсійного забезпечення є третім рівнем 

пенсійної системи країни, що здійснюється 

недержавними пенсійними фондами, 

страховими компаніями та банківськими 

установами, які мають право та можливість 

відкриття пенсійних депозитних рахунків для 

здійснення пенсійних накопичень. Кожен із 

названих фінансових інститутів має як свої 

переваги так і недоліки [3]. 

Для громадян банківські пенсійні рахунки є у 

певній мірі вигідними, однак нестабільність 

банківської системи не слугує розвитку даного 

інституту недержавного пенсійного 

забезпечення в Україні. Проте, у банках майже 

неможливо оцінювати обсяги заощаджень, тому 

що вони підлягають єдиному обліку разом з 

іншими депозитними рахунками.  

Через економічні кризи в Україні слід 

відзначити, що вони негативно позначаються на 

діяльності банків, проте для недержавних 

пенсійних фондів та страхових компаній вони 

майже непомітні.  

Страхові компанії є основними 

постачальниками послуг, що дозволяють 

накопичити необхідні кошти по досягненні 

пенсійного віку. Це пояснюється в першу чергу 

особливостями оподаткування внесків і виплат 

за договорами страхування додаткової пенсії, 

що дозволяють або повністю, або частково 

виключати із бази оподаткування вищевказані 

кошти. А в силу того, що держави беруть все 

меншу участь в наданні гарантій щодо 

збереження значущого доходу після виходу на 

пенсію, то по суті, страхові компанії – 

безальтернативний механізм здійснення 

накопичень [5]. 

Через те, що банки та недержавні пенсійні 

фонди не можуть одночасно надавати за 

накопичувальною системою страховий захист 

громадянам у разі втрати тимчасової чи 

постійної працездатності, тому для страхових 

компаній надання даних послуг є найбільшою 

перевагою. 

Спираючись на світовий досвід 

реформування пенсійних систем, можна 

зазначити, що більшість економічно розвинених 

країн вже досить давноперейшли до 

накопичувальної моделі пенсійної системи. 

Перевага даної моделі полягаєу 

можливостізбільшення інвестицій в розвиток 

економіки та отриманніінвестиційного доходу 

для пенсіонерів.Для більш детального аналізу 

розглянемо пенсійні системи деяких 

європейських країн. 

Пенсійна система Великої Британії має три 

рівні. Перший рівень – це державна пенсія по 

старості (базова пенсія, яка гарантується 

державою для всіх громадян), другий рівень – 

державна пенсія за вислугу років, яка залежить 

від стажу роботи і заробітної плати найманих 

працівників, і третій рівень – недержавна 

довічна пенсія, яка виплачується з 

корпоративних пенсійних фондів, або за 

індивідуальним пенсійним планом (так звана 

накопичувальна пенсія). Ставки індивідуальних 

пенсійних внесків збільшуються з віком від 

17,5% для осіб молодше 35 років до 40% – для 

осіб старше 60 років. Роботодавцям, які 

створюють корпоративні пенсійні системи, 

держава надає податкові пільги. В середньому у 

британських пенсіонерів понад 40% загального 

розміру пенсії надходить з накопичувальної 

частини [5]. 

Так, в США діє трирівнева система 

пенсійного забезпечення: першим рівнем є 

солідарна система, але її доповнюють інші 

пенсійні програми, які дають можливість 

громадянам зберегти свої кошти для пенсійного 

забезпечення; другий рівень - обов'язкова 

накопичувальна система, згідно якої працюючі 

громадяни перераховують частину свого 

заробітку на ощадні рахунки; третім рівнем є 

добровільна приватна накопичувальна система, 

яка дає можливість громадянам, що мають 

бажання отримувати ще більшу пенсію і 

можливість сплачувати великі внески в 

тривалому періоді трудової діяльності, 

підтримувати бажаний рівень забезпечення 
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виходу на пенсію. Функціонування пенсійної 

системи США за накопичувальним принципом 

дає можливість її громадянам з досягненням 

ними пенсійного віку отримувати три види 

пенсій, а саме: державну, корпоративну (за 

місцем роботи) та індивідуальну, шляхом 

відкриття особистого пенсійного рахунку. 

Завдяки використанню багатокомпонентної 

пенсійної системи уряд США гарантує своїм 

громадянам мінімальний соціальний захист, 

стимулює населення дбати про власну 

забезпечену старість та створює всі умови для 

розвитку потужного внутрішнього 

інвестиційного ресурсу [7]. 

Покращення фінансування пенсійного 

забезпечення в нашій країні – першочергове 

завдання, тому для України зарубіжний досвід є 

цілком корисним. Проте перекладання 

пенсійного тягаря лише на самого працівника, 

на нашу думку, не прийнятне, це може в 

перспективі посилити бідність серед пенсіонерів 

через намір уряду заморозити зарплати та інші 

соціальні виплати. Адже пенсії більшості наших 

громадян не є високими. Для створення 

оптимальних умов функціонування пенсійної 

системи потрібен комплексний підхід. Це 

означає, що формувати власну національну 

модель державного регулювання фінансового 

забезпечення пенсійної системи необхідно з 

урахуванням особливостей політичного, 

економічного та соціального розвитку країни. 

Доречним є використання у вітчизняній 

практиці окремих інструментів пенсійної 

політики, які продемонстрували свою 

результативність, що допоможе створити в 

Україні стійкий та ефективний механізм 

фінансування пенсій, підвищити рівень життя 

пенсіонерів [5]. 

Отже, із вище зазначеного, можна виділити 

наступні проблеми пенсійного забезпечення в 

Україні, а саме: дефіцит ПФУ, відсутність 

платників, відсоток дострокового виходу на 

пенсії, збільшення пенсійного віку, перекоси у 

розмірах пенсій. 

Висновки. Для удосконалення вітчизняної 

пенсійної системи, потрібно провести її 

подальше реформування та здійснити 

невідкладні заходи протягом наступних років. А 

для цього держава має вжити цілий комплекс 

заходів для вдосконалення чинної системи 

пенсійного забезпечення. Для початку 

зменшити пенсійні внески роботодавців до 

пенсійного Фонду України для цього ставки 

пенсійних внесків повинні стати нижчими, тому 

що велика частина видатків на виплату пенсій 

йде за рахунок доходів від заощаджень. По-

друге, необхідно зменшити тінізацію ринку 

праці, шляхом зниження податкового 

навантаження.Також, доречно буде проводити 

роз’яснення серед працездатного населення, що 

легальна заробітна плата вигідна насамперед 

робітникам. Отже, здійснити заходи щодо 

запровадження накопичувальної системи 

загальнообов'язкового державного пенсійного 

страхування, тому що її введення дозволить 

збільшити загальний розмір пенсійних виплат 

завдяки отриманню інвестиційного доходу. 

Отже, дотримуючись зазначених шляхів, можна 

досить суттєво поліпшити систему пенсійного 

забезпечення, проте на це повинна бути 

політична воля уряду України й розуміння з 

боку населення. 
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Мелихова Е.Д., Юдина Е.В. 

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В УКРАИНЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

В статье проанализированы основные проблемы демографического, экономического и политического характера 

пенсионного обеспечения, которые тормозят проведение пенсионной реформы в Украине и возможности его 

реформирования. Проанализированы статистические данные, подтверждающие тенденции старения населения и 

повышение нагрузки на государство по вопросам пенсионного обеспечения. Проблема пенсионного обеспечения лиц 

пожилого возраста является актуальной для всех стран мира. Поскольку ни солидарная, ни накопительная система не 

решает давления со стороны стареющего населения, финансовые возможности не соответствуют требованиям 

финансирования, все время растет потребность для их обеспечения. А также, определяются пути совершенствования 

солидарной системы, введение накопительной пенсионной системы и дальнейшие перспективы негосударственного 

пенсионного обеспечения. 

Ключевые слова: пенсионное обеспечение, демографические процессы, пенсионное страхование, негосударственные 

пенсионные фонды, трехуровневая пенсионная система. 

 

Melikhova E., Yudina K.  

PENSION IN UKRAINE: PROBLEMS AND WAYS FOR THEIR SOLUTION 

The article analyzes the main problems of the demographic, economic and political nature of pensions, which impede the 

implementation of the pension reform in Ukraine and the possibilities for its reformation.The statistical data, which confirm the 

trends of population aging and increasing the burden on the state on pensions, are analyzed in the article. The problem of retirement 

provision for the elderly is relevant to all countries of the world. Since no solidarity or accumulation system does not solve the 

pressure from the aging population, financial opportunities do not meet the requirements of funding, all the time there is a need for 

them to provide. It also outlines ways to improve the solidarity system, the introduction of a cumulative pension system and the 

future prospects of non-state pension provision.  

Key words: pension provision, demographic processes, pension insurance, non-state pension funds, three-tier pension system. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


