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У статті аргументовано проблемні 
аспекти збалансованості системи держав-
ного пенсійного страхування, серед яких 
виокремлено загрозливу демографічну ситу-
ацію, пов’язану зі значним старінням нації, що 
зумовлює зменшення частки працюючого 
населення, відповідно, збільшення наванта-
ження на Пенсійний фонд України. Наголо-
шено на доцільності врахування стрімких 
негативних тенденцій трудової міграції в 
Україні, в результаті яких суттєво зменшу-
ється кількість працездатного населення. 
Обґрунтовано раціональність продовження 
реформування пенсійної системи України. 
Висвітлено досвід функціонування пенсій-
ного страхування окремих країн, проведено 
відповідні аналогії з вітчизняною системою. 
Окреслено стан запровадження другого 
накопичувального рівня пенсійної системи в 
Україні. Наведено обґрунтування фінансової 
доцільності запровадження накопичувальної 
системи, сформульовано авторські висно-
вки та пропозиції у цьому контексті.
Ключові слова: пенсійне страхування, 
пенсійна система, Пенсійний фонд України, 
дефіцит бюджету Пенсійного фонду Укра-
їни, накопичувальна система.

В статье аргументированы проблемные 
аспекты сбалансированности системы 

государственного пенсионного страхова-
ния, среди которых выделена угрожающая 
демографическая ситуация, связанная 
со значительным старением нации, что 
обуславливает уменьшение доли рабо-
тающего населения, соответственно, 
увеличение нагрузки на Пенсионный фонд 
Украины. Сделан акцент на целесообраз-
ности учета стремительных негативных 
тенденций трудовой миграции в Украине, в 
результате которых существенно умень-
шается количество трудоспособного 
населения. Обоснована рациональность 
продолжения реформирования пенсионной 
системы Украины. Освещен опыт функ-
ционирования пенсионного страхования 
отдельных стран, проведены соответ-
ствующие аналогии с отечественной 
системой. Определено состояние внедре-
ния второго накопительного уровня пенси-
онной системы в Украине. Приведено обо-
снование финансовой целесообразности 
внедрения накопительной системы, сфор-
мулированы авторские выводы и предложе-
ния в этом контексте.
Ключевые слова: пенсионное страхова-
ние, пенсионная система, Пенсионный фонд 
Украины, дефицит бюджета Пенсионного 
фонда Украины, накопительная система.

The article substantiates the problematic aspects of the balance of the state pension insurance system, among which is the threatened demographic situa-
tion associated with a significant aging of the nation. This is why in Ukraine there are decreasing of the working population share and increasing of burden 
on the Pension Fund of Ukraine. It is emphasized the expediency of taking into account the rapid negative trends of labor migration in Ukraine, which are 
the reason of significantly decreasing of the able-bodied population. The rationality of the continuation of the reform of the pension system of Ukraine is 
substantiated. It is noted that the majority of Ukrainian pensioners belongs to the low-income groups of the population or generally is under the poverty 
line. High rates of inflation eat the increasing the size of pensions in accordance with their modernization. Thus, the problem of decent pension provision 
in the system of state pension insurance is obvious, which is an indisputable argument for continuing the reform of it. The implementation of the Second 
Pillar of the Ukrainian pension system, which was scheduled from January 1, 2017, has not taken place yet. The Second Pillar is the accumulation system 
of the mandatory state pension insurance based on the principles of accumulation of insured individual’s money in the Accumulation Fund and financing 
of expenditures on purchase of life annuity contracts and payment of lump sums subject to the conditions and procedures herein. The experience of the 
functioning of the pension insurance of some countries is described and the corresponding analogies with the domestic system are carried out. The state of 
implementation of the second accumulative level of the pension system in Ukraine is outlined. It was emphasized that implementation of the accumulation 
system of the mandatory state pension insurance is supported by profile associations, public organizations, unions of employers as non-alternative mean 
in the direction of optimizing the system of state pension insurance. The obtained results of the study will enhance the effectiveness of the formation and 
development of the domestic pension system and will provide the basis for further research in this field.
Key words: pension insurance, pension system, Pension Fund of Ukraine, budget deficit of the Pension Fund of Ukraine, accumulation system.

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ: 
ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
REFORMING THE PUBLIC PENSION INSURANCE SYSTEM:  
DOMESTIC REALITIES AND INTERNATIONAL EXPERIENCE

Постановка проблеми. Невід’ємним атрибу-
том сучасної соціально орієнтованої держави є 
система державного пенсійного страхування. Її 
функціонування дає змогу реалізовувати сукуп-
ність важливих функцій в галузі забезпечення 
захисту громадян відповідно до різних пенсійних 
програм. Ефективність та повнота реалізації цих 
функцій безпосередньо залежать від повноти та 
своєчасності формування відповідних фінансо-
вих ресурсів, а також їхнього цільового викорис-
тання. В умовах сталих кризових явищ в Україні, 
зумовлених соціально-політичними та економіч-
ними чинниками, а також дією зовнішніх факторів 
дестабілізаційного характеру, вітчизняна пенсійна 
система зазнає негативного впливу на бюджето-

утворюючі процеси, тому дослідження аспектів 
реформування системи державного пенсійного 
страхування з урахуванням успішного зарубіжного 
досвіду є надзвичайно актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Численні питання функціонування системи дер-
жавного пенсійного страхування держави, її 
проблеми та перспективи розвитку обґрунто-
вані в працях таких науковців, як О.М. Драбик, 
О.П. Кириленко, О.Р. Кривицька, С.О. Кропель-
ницька, В.П. Мельник, І.П. Сидор, А.А. Сидорчук, 
М.П. Шаварина, Н.В. Шаманська. Незважаючи на 
значну кількість наукових доробок останніх років, 
питання ефективної модернізації державного 
пенсійного страхування не втрачає своєї акту-
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альності, потребує подальшого обґрунтування та 
практичного втілення.

Постановка завдання. Метою статті є іденти-
фікація сучасних проблемних аспектів бездефі-
цитного функціонування вітчизняної системи дер-
жавного пенсійного страхування та розроблення 
відповідних пропозицій на основі результатів 
вивчення міжнародного досвіду у цій сфері.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Будь-яка соціально орієнтовна держава відпові-
дає за захист інтересів своїх громадян, елементом 
якого є їхнє соціальне страхування. З теоретич-
них позицій впровадження та розвиток пенсійного 
страхування дає змогу вирішити низку актуальних 
завдань національного значення щодо забезпе-
чення належного рівня життя населення.

М.В. Папієв формулює пенсійне страхування як 
сукупність особливих замкнених перерозподільних 
відносин між його учасниками щодо формування 
за рахунок грошових внесків цільового пенсійного 
фонду для надання грошової допомоги громадя-
нам, які вийшли на пенсію [10, с. 3]. Ж.А. Дробот, 
досліджуючи сутність пенсійного страхування, 
виділяє такі його ознаки:

1) загальний обов’язковий характер;
2) доступність реалізації соціальних гарантій 

для застрахованих осіб;
3) державна гарантія дотримання прав застра-

хованих осіб на захист від соціальних страхо-
вих ризиків та виконання страхувальником своїх 
обов’язків незалежно від фінансового стану;

4) державне регулювання системи загально-
обов’язкового державного пенсійного страхування;

5) паритетність участі представників застра-
хованих осіб, роботодавців та держави в органах 
управління;

6) обов’язкова сплата страхових внесків;
7) існування Пенсійного фонду, який акумулює 

кошти застрахованих осіб, страхувальників, дер-
жави та інших суб’єктів;

8) відповідальність за цільове використання 
коштів Пенсійного фонду;

9) забезпечення нагляду та контролю з боку 
профспілок та їх об’єднань;

10) автономність Пенсійного фонду [2, с. 187].
Водночас варто відзначити, що протягом остан-

ніх років питання, пов’язані з дефіцитом бюджету 
Пенсійного фонду України, є надзвичайно акту-
альними. Міністр соціальної політики України 
А.О. Рева зазначає, що дефіцит бюджету Пенсій-
ного фонду становив:

– у 2016 р. – 145 млрд. грн.;
– у 2017 р. – 141,5 млрд. грн.;
– у 2018 р. – 139 млрд. грн. [13].
Отже, протягом останніх трьох років відзна-

чаються значні обсяги дефіциту бюджету Пенсій-
ного фонду України, що, відповідно, покривався 
за рахунок коштів Державного бюджету. Причи-

нами такої ситуації можна визнати порушення 
принципів економічної залежності видатків на спо-
живання від акумульованих доходів та ВВП, дис-
баланс розвитку вітчизняної пенсійної системи 
за його дохідною та видатковою частинами. Не 
менш важливою для України є демографічна про-
блема, пов’язана зі значним старінням нації, що 
зумовлює зменшення частки працюючого насе-
лення. Також слід враховувати стрімкі негативні 
тенденції трудової міграції. Так, Україна входить у 
топ-10 країн – донорів мігрантів у світі. З 2013 по 
2016 рр. кількість економічно активного населення 
скоротилася з майже 21 млн. до 18 млн. осіб. 
Згідно з даними Центру економічної стратегії 
більше 4 млн. українців є трудовими мігрантами, 
що становить близько 16% працездатного насе-
лення [3]. Отже, для України ця тенденція щороку 
набуває загрозливих масштабів.

За таких умов пильної уваги потребують 
питання збалансованості бюджету Пенсійного 
фонду України, а також ефективного та раціональ-
ного використання коштів, мобілізованих Пенсій-
ним фондом.

Як зазначає Е.М. Лібанова, зростання суми 
дотацій Пенсійному фонду віддаляє можливість 
проведення пенсійної реформи. Дійсно, щоби 
Пенсійний фонд України став нормально функ-
ціонувати, не потрібно зменшувати його видатки. 
Це зробити практично неможливо з огляду на 
нинішнє співвідношення пенсіонерів та платників 
страхових внесків. Треба збільшувати доходи, що 
можна зробити, як слушно зауважує Е.М. Ліба-
нова, тільки двома способами: забезпечити деті-
нізацію економіки та зарплат; збільшити кількість 
робочих місць, щоби змінити співвідношення пра-
цюючих та непрацюючих. Не може бути такого 
неухильного зниження кількості платників у ПФУ, 
як останніми роками, оскільки цього не витримає 
жодна система [7].

Варто констатувати той факт, що більшість 
українських пенсіонерів належать до малозабез-
печених верств населення або взагалі перебу-
вають за межею бідності. Високі темпи інфляції 
«з’їдають» навіть те підвищення розмірів пенсій, 
що відбулося відповідно до норм Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо підвищення пенсій» від 3 жовтня 
2017 р. Таким чином, очевидною є проблема гід-
ного пенсійного забезпечення в системі держав-
ного пенсійного страхування, що є беззаперечним 
аргументом для продовження реформування пен-
сійної системи України. У цьому контексті дореч-
ним є врахування зарубіжного досвіду.

Наприклад, у Великобританії діє розподільча 
пенсійна система з низькими розмірами пенсій, 
під час реформування передбачалась індексація 
пенсій відповідно до зростання цін, а не заробіт-
ної плати. Якщо розмір державної пенсії перебу-
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ває нижче межі бідності, то особи, що одержують 
тільки базову державну пенсію, мають право на 
соціальну допомогу, що надається з урахуванням 
їхнього доходу. Обов’язкова пенсійна система 
другого рівня надає право працівникам стати 
учасниками або державної системи пенсій, що 
залежить від заробітку, або професійної системи 
з установленими заздалегідь виплатами, або сис-
теми персональних пенсій з установленими роз-
мірами внесків [6].

В Австралії другий рівень пенсій має форму 
обов’язкової участі в системі індивідуальних капі-
талізованих рахунків, наявний чітко виражений 
перший пенсійний рівень (пенсія по старості), від-
мінною рисою якого є те, що він фінансується за 
рахунок податків, а розміри пенсій визначаються 
не з урахуванням рівня доходів, а з урахуванням 
рівня добробуту. Оскільки державна пенсія фінан-
сується за рахунок податків та є більш високою 
для найменш забезпечених категорій населення, 
то перший рівень має яскраво виражений пере-
розподільний характер. Другий рівень ставить 
пенсіонерів перед ризиком неефективного управ-
ління пенсійними активами та не має істотних еле-
ментів перерозподілу [9, с. 169].

У США діє трирівнева система пенсійного 
забезпечення:

1) солідарна система, але її доповнюють інші 
пенсійні програми, які дають можливість громадя-
нам зберегти свої кошти для пенсійного забезпе-
чення;

2) обов’язкова накопичувальна система, за 
якою працюючі громадяни перераховують частину 
свого заробітку на ощадні рахунки;

3) добровільна приватна накопичувальна 
система, яка дає змогу громадянам, що мають 
бажання отримувати ще більшу пенсію та можли-
вість сплачувати великі внески в тривалому пері-
оді трудової діяльності, підтримувати бажаний 
рівень забезпечення виходу на пенсію [1].

Дослідження норм Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страху-
вання» від 9 липня 2003 р. № 1058-IV дає змогу 
стверджувати, що законодавчо передбачена сис-
тема державного пенсійного страхування, анало-
гічна системі США. Так, у системі пенсійного забез-
печення України перший рівень складає солідарна 
система загальнообов’язкового державного пен-
сійного страхування (солідарність і субсидування, 
здійснення виплати пенсій, надання соціальних 
послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду); дру-
гий рівень – накопичувальна система загально-
обов’язкового державного пенсійного страхування 
(накопичення коштів застрахованих осіб у Накопи-
чувальному фонді або відповідних недержавних 
пенсійних фондах – суб’єктах другого рівня сис-
теми пенсійного забезпечення, здійснення фінан-
сування витрат на оплату договорів страхування 

довічних пенсій та одноразових виплат); третій 
рівень – система недержавного пенсійного забез-
печення (добровільна участь громадян, робото-
давців та їх об’єднань у формуванні пенсійних 
накопичень задля отримання громадянами пен-
сійних виплат) [11].

Варто відзначити, що упровадження другого 
рівня пенсійної системи, яке планувалося з 1 січня 
2017 р., не відбулося внаслідок гальмування 
процесу законодавчого регламентування його 
функціонування. Механізм впровадження дру-
гого пенсійного рівня визначено в проекті закону 
про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо запровадження накопичувальної 
системи загальнообов’язкового державного пен-
сійного страхування [12]. Насамперед це сто-
сується фінансових аспектів: «запровадити з 
01.07.2018 обов’язкову сплату до накопичуваль-
ної системи пенсійного страхування страхових 
внесків застрахованими особами, яким на вка-
зану дату виповниться не більше 35 років. Для 
осіб старше 35 років на вищевказану дату та які 
не досягли пенсійного віку, визначеного статтею 
26 Закону України «Про загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування», передбачено право 
добровільної участі у накопичувальній системі 
пенсійного страхування» [12]. Однак цей документ 
усе ще очікує розгляду у Верховній Раді Укра-
їни. Законодавчо була встановлена дата впро-
вадження накопичувальної системи загально-
обов’язкового пенсійного страхування, а саме 
1 січня 2019 р., але Міністерство соціальної полі-
тики запропонувало відстрочити запровадження 
другого накопичувального рівня пенсійної системи 
ще на один рік, а саме до 1 січня 2020 р., про що 
йдеться в проекті Закону «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо справед-
ливого механізму нарахування єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страху-
вання». Також фахівці Світового банку вважають, 
що вводити накопичувальні пенсії в Україні з січня 
2019 р. зарано [4].

Доцільно підкреслити, що запровадження нако-
пичувальної системи загальнообов’язкового дер-
жавного пенсійного страхування підтримується 
профільними асоціаціями, громадськими організа-
ціями, об’єднаннями профспілок та роботодавців 
з огляду на її безальтернативність як ефективного 
засобу оптимізації системи державного пенсій-
ного страхування. Ця теза підтверджується також 
тим, що за наявних в Україні демографії та пара-
метрів солідарної системи рівень заміщення пен-
сією втраченого заробітку (коефіцієнт заміщення) 
постійно знижуватиметься протягом 30 років з 
теперішніх 37% до 18%, що набагато менше, ніж 
передбачається в конвенціях Міжнародної орга-
нізації праці (40%) та директивах Європейського 
Союзу (50–65%) [15], тобто нині пенсійна система 
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є абсолютно неадекватною рівню співвідношення 
пенсій та заробітних плат, які отримували грома-
дяни в процесі трудової діяльності, причому це 
явище має тенденцію до посилення [5].

В.С. Рейкін, узагальнюючи міжнародний досвід 
подолання кризових явищ у системі пенсійного 
забезпечення, зазначає, що в багатьох країнах 
фінансові ресурси, які формувалися за накопи-
чувальною схемою, часто використовувались як 
фонду вирівнювання для покриття касових роз-
ривів першого рівня, після чого грошовий потік 
переспрямовувався за своїм базовим призначен-
ням. Фактично кошти другого рівня слугували сво-
єрідним незадекларованим амортизатором для 
підтримки солідарної системи, тому науковець 
слушно, на наш погляд, вважає, що насамперед 
необхідно трактувати обов’язкову накопичувальну 
складову не як вразливу компоненту, а як фінан-
совий інструмент збалансування всієї пенсійної 
системи [14, с. 42].

Запровадження накопичувальної системи 
загальнообов’язкового державного пенсійного 
страхування можна здійснити на базі наявної 
сукупності органів пенсійного страхування (дер-
жавних та недержавних), їхнього матеріально-
технічного забезпечення, тому не потребуватиме 
значних витрат. Також слід відзначити мінімальні 
ризики цієї системи, оскільки вона вже давно 
апробована в багатьох країнах, зокрема у США, 
тому відомі механізми її функціонування. Накопи-
чувальна система водночас матиме позитивний 
вплив на активізацію конкурентної боротьби між 
приватними інституціями та підвищення якості 
їхніх послуг у сфері пенсійного страхування.

Згідно з підрахунками експертів у разі запро-
вадження накопичувальної системи щорічний 
обсяг пенсійних накопичень зростатиме щонай-
менше з 19 млрд. грн. у 2019 р. до 99 млрд. грн. у 
2023 р. Отже, сума виключно внесків до другого 
рівня за перші п’ять років його функціонування 
(2019–2023 рр.) перевищуватиме 260 млрд. грн. 
внутрішніх накопичень, а з урахуванням інвес-
тиційного прибутку вона становитиме більше 
500 млрд. грн. Позитивними ефектами водночас 
будуть отримання економікою вкрай необхід-
них внутрішніх інвестицій, наявність у держави 
постійного джерела фінансування державного 
боргу, зростання капіталізації, дохідності, лік-
відності, розвитку інфраструктури щодо фондо-
вого ринку [8].

Проте слід наголосити на тому, що нині 
наявні неоднозначні позиції серед населення 
щодо запровадження накопичувальної системи 
загальнообов’язкового державного страхування, 
зумовлені побоюваннями щодо можливої націо-
налізації накопичень. Отже, органам пенсійного 
страхування доречно активно працювати над 
роз’ясненням сутності цієї системи (перш за все, 

серед молоді) щодо переваг та можливих ризиків 
запровадження другого рівня пенсійного забезпе-
чення в Україні.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
перед пенсійною системою України постало невід-
кладне питання запровадження накопичувального 
рівня пенсійного забезпечення, що, як свідчить 
досвід окремих країн, успішно апробовано та має 
позитивний ефект на збалансування системи пен-
сійного забезпечення населення. Щодо оптиміза-
ції використання фінансових ресурсів державного 
пенсійного страхування впровадження накопичу-
вальної системи загальнообов’язкового пенсій-
ного страхування є безальтернативним методом 
«перезавантаження» пенсійної системи України та 
гарантування гідної пенсії застрахованим особам 
у майбутньому.
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REFORMING THE PUBLIC PENSION INSURANCE SYSTEM:  
DOMESTIC REALITIES AND INTERNATIONAL EXPERIENCE

The purpose of the article. During the permanent crisis in Ukraine, which caused by social and political, 
economic factors, as well as the external destabilizing negative factors, the domestic pension system is under 
the negatively affect budget forming processes. Thus, the study of the aspects of reforming the public pension 
insurance system is extremely relevant. The purpose of this article is to identify the current problem aspects 
of the deficit-free functioning of the domestic system of state pension insurance and to develop appropriate 
proposals based on the results of the study of international experience in this field.

Methodology. The research is based on the dialectical method, the integrated system approach to the 
study of economic processes and phenomena. The study also used the methods of analysis and synthesis, 
induction and deduction.

Results. The article substantiates the problematic aspects of the balance of the state pension insurance 
system, among which is the threatened demographic situation associated with a significant aging of the nation. 
This is why in Ukraine there are decreasing of the working population share and increasing of burden on the 
Pension Fund of Ukraine. It is emphasized the expediency of taking into account the rapid negative trends 
of labor migration in Ukraine, which are the reason of significantly decreasing of the able-bodied population. 
The rationality of the continuation of the reform of the pension system of Ukraine is substantiated. It is noted 
that the majority of Ukrainian pensioners belongs to the low-income groups of the population or generally is 
under the poverty line. High rates of inflation eat the increasing the size of pensions in accordance with their 
modernization. Thus, the problem of decent pension provision in the system of state pension insurance is obvi-
ous, which is an indisputable argument for continuing the reform of it. The implementation of the accumulation 
system of the mandatory state pension insurance, which was scheduled from January 1, 2017, has not taken 
place yet. The experience of the functioning of the pension insurance of some countries is described and the 
corresponding analogies with the domestic system are carried out. The state of implementation of the second 
accumulative level of the pension system in Ukraine is outlined. It was emphasized that implementation of the 
accumulation system of the mandatory state pension insurance is supported by profile associations, public 
organizations, unions of employers as non-alternative mean in the direction of optimizing the system of state 
pension insurance.

Practical implications. The obtained results of the study will enhance the effectiveness of the formation 
and development of the domestic pension system and will provide the basis for further research in this field.

Value/originality. The current state of implementation of the Second Pillar (the accumulation system of the 
mandatory state pension insurance) is analyzed and its non-alternative is proved.


