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Пенсія є одним з головних факторів соціального забезпечення громадянина у 
будь-якій державі і для непрацездатних пенсіонерів соціальні виплати фактично 
стають основним джерелом існування. «Перетворення пенсійного забезпечення на 
норму життя, підкріплену соціально відповідальним бізнесом, прагнення до 
легальних відносин на ринку праці, – це  цивілізаційний вибір нашого 
суспільства», – наголосив прем’єр-міністр України Д. Шмигаль.  

Проблема прийняття ефективних управлінських рішень у процесі 
реформування державної політики системи пенсійного забезпечення для нашої 
держави давно є не тільки актуальною але і конче необхідною. Вперше 
спробували реформувати стару радянську пенсійну систему «солідарності 
поколінь» ще наприкінці 90-х років минулого століття. Але й досі в цьому 
напрямку зроблено дуже мало. І кожного року з державного бюджету виділяються 
величезні кошти на покриття дефіциту пенсійного фонду. Але з моменту 
отримання незалежності в Україні жодна пенсійна реформа не була доведена до 
кінця.  

Такі результати неефективної діяльності Пенсійного Фонду спричинені рядом 
факторів:  

1) Демографічна криза. Для України, як і для більшості країн світу, головною 
демографічною тенденцією поточного століття є процес старіння населення, що 
проявляється у зростанні частки осіб похилого віку.  Зростання середньої 
тривалості життя (що є позитивним моментом), також є негативним фактором для 
пенсійної системи. 

 

Таблиця 1 – Вікова структура населення 

 

Працездатного 
віку  

(15-59 років), млн 
осіб 

Пенсійного віку 
(60+років), 
млн осіб 

Навантаження 
Тривалість 
життя 

2016 19,910 9,417 2,11 71,68 

2017 19,466 9,545 2,04 71,98 

2018 19,040 9,679 1,97 71,76 

2019 18,641 9,827 1,90 72,01 

2020 18,346 10,121 1,81 71,90 

Складено та розраховано авторами за статистичним щорічником 2016-2020 р.р. 
 

Розглянувши таблицю, ми бачимо негативну тенденцію скорочення 
чисельності населення працездатного віку та збільшення чисельності пенсійного 
віку. За таких обставин відбувається і збільшення навантаження на кожного 
працюючого. При цьому ми не можемо врахувати той факт, що деякі люди 
пенсійного віку залишаються на роботі і працюють, але вони все рівно повинні 
отримувати свою вже зароблену пенсію.  

Негативною тенденцією для України є зростання кількості населення, які 
шукають кращої долі або заробітку за кордоном. Заробітчани, які працюють в 
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інших країнах і перераховують кошти своїм сім’ям, не роблять відрахувань від 
отриманої заробітної плати в пенсійний фонд України. Тобто, вони розраховують 
на отримання пенсії від держави при досягненні пенсійного віку, але відрахувань 
в пенсійний фонд України від їх заробітку не поступає протягом декількох років. 

Аналізуючи наведену таблицю, можна помітити і невеликий позитивний 
момент – збільшення середньої тривалості життя. Так, це добре, але це створює 
додаткове навантаження на пенсійний фонд держави. Розв’язання цієї проблеми 
можливо через підвищення пенсійного віку, але кожний уряд не хоче брати на 
себе негатив, який виникає в суспільстві при обговоренні цього питання.  

Чому є така залежність між працюючими та пенсіонерами? Це все через 
застосування виключно солідарної системи пенсійного забезпечення. За цією 
системою існує залежність між кількістю працездатним працюючим населенням 
та кількістю пенсіонерів. Аналізуючи таблицю, ми бачимо скорочення кількості 
працездатного населення. За солідарної форми людина сплачує внесок до 
пенсійного фонду забезпечуючи пенсію сьогоднішнім пенсіонерам, сподіваючись 
на те, що в майбутньому на їхню користь платитимуть наступні покоління. 
Ураховуючи різноманітні демографічні чинники у 2025 році навантаження на 
одного працюючого буде вже 3 пенсіонери. На який же розмір пенсії може 
розраховувати один пенсіонер? Питання риторичне. 

Так, така система працює у різних державах, навіть, у Швейцарії, але зокрема 
солідарної системи там ще застосовується і трудове і особисте пенсійне 
забезпечення. Інакше кажучи, трирівнева система пенсійного гарантування.  

2) Відтермінування вирішення цього питання тягне за собою зростання 
дефіциту пенсійного фонду, що посилює залежність від наповненості державного 
бюджету. 

 

Таблиця 2 - Відсоткове та гривневе співвідношення дефіциту ПФ до ВВП країни 

Рік Фінансування ПФ з бюджету, млрд грн % ВВП 

2016 142.6 6,0 

2017 134,9 4,5 

2018 150,1 4,2 

2019 193,1 4,9 

2020 202 5,1 

(Джерело:https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2015/11/2019-05-16.pfu-2015-

2018.pdf ) 

 

Аналізуючи цю таблицю, ми можемо помітити, що дефіцит ПФ дуже 
великий, а покривається він за допомогою ВВП, ці гроші могли б піти на систему 
охорони здоров’я, на  освіту та науку, тощо.  

3) Останнім фактором, що негативно впливає на формування бюджету є 
тінізація заробітної плати громадян. Посилаючись на дані Національного Банку 
України, можемо стверджувати, що тіньова економіка складає 23,8% від 
загального обсягу ВВП (це 846 млрд гривень). 

 

https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2015/11/2019-05-16.pfu-2015-2018.pdf
https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2015/11/2019-05-16.pfu-2015-2018.pdf
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Рис.2 – Порівняння ВВП та тіньової економіки 

 

Причиною появи такої ситуації є погане адміністрування податків, 
бюрократичний тиск, високі податки (особливо на фоні того, що ми отримуємо 
від держави), дика корупція та розвалені державні інституції. 

Одним з рішень цієї проблеми є впровадження безготівкової форми платежу, 
на цьому також ставить акцент Дмитро Сологуб, заступник Голови НБУ: «Адже 

безготівкові кошти залишатимуться в економіці, а отже, будуть працювати на 

її розвиток. Зокрема, опосередковано це сприятиме зниженню вартості 
кредитування населення та бізнесу, подальшому прогресу валютної лібералізації. 
Від прозорого ведення бізнесу зростатиме також база оподаткування, тобто 

відбудеться зростання надходжень до державного бюджету» [4] 

Так, результат введення такої форми розрахунку буде мати малий ефект, 
зменшення тіньового ВВП на 0,6-3,7%, при цьому дохід державного бюджету 
збільшиться лише на 0,1%-0,8% від загального ВВП країни, згідно з прогнозами 
НБУ. Але, можна сподіватися, що це дасть поштовх подальшого виведення 
бізнесу з тіні [1]. 

Наразі Мінсоцполітики хоче реформувати пенсійну систему, впровадивши 
другий обов’язковий рівень соціального страхування, а саме: накопичувальну 
систему забезпечення. 

Головна ідея пенсійної реформи - зацікавити кожного громадянина думати 
про розмір пенсії, яку він отримуватиме в майбутньому. 

Головна мета реформи:  
- забезпечити справедливу систему розподілу пенсійних коштів;  
- створити для людей можливість накопичувати максимальний розмір пенсії, 

виходячи із власних доходів;  
- стабілізувати пенсійну систему та гарантувати виплати пенсій на 

довгострокову перспективу;  
- стабілізувати фінансовий стан державного бюджету [2]. 

Таблиця 3 – Порівняльна таблиця середньої зарплати, пенсії та прожиткового 
мінімуму.  
Рік Прожитковий 

мінімум, грн 

Середня 
зарплата, грн 

Середня 
пенсія, грн 

Навантаження 

2016 1544 5337 1767,5 33,11% 

2017 1700 7360 1902,7 25,85% 

2018 1853 9141 2681,2 29,33% 

2019 2027 10783 3019,62 28% 

2020 2189 11579 3866 33,34% 
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Складено авторами за даними статистичної звітності ПФ та Мінфіну за 2016-

2020 р.р. 
Існує дуже великий розрив між виплатами, ми можемо помітити, що середня 

пенсія знаходиться на майже такому ж рівні, як і прожитковий мінімум. 
Загальноприйнятим показником рівня пенсій є коефіцієнт заміщення , тобто 
відношення середньої пенсії до середньої заробітної плати. Відповідно до норм 
Міжнародної організації праці він має становити не менше як 55%, у той же час, в 
Україні це приблизно 33,34% (за 2020 рік), тобто ми відстаємо від норми майже 
на половину. 

В нашій державі діють недержавні пенсійні фонди, але вони не дуже 
популярні. Кількість учасників у 2018 році складала  848 тис. осіб, а вартість 
активів 2,651 млрд гривень, це 7,5% від держбюджету пенсійного фонду того ж 
року.  

 

Таблиця 5 – Порівняння державного та недержавних пенсійних фондів за 2018 рік 

 
Середні 
виплати, грн 

Кількість 
активів 
(млрд грн) 

Середня 
кількість 
платників 
(тис. осіб) 

Приріст/спад 
діяльності 
фонду 

Державний 
пенсійний 
фонд 

2 645,66 353,628 1011,21 -4,2% 

Недержавний 
пенсійний 
фонд 

9 672 2,651 848, 38 +7,6% 

 

Ми можемо бачити приріст НПФ на 7,6% та скорочення Державного Фонду на 
4,2%. Таке скорочення відбулося через зменшення дотацій до бюджету та 
забезпечення його з казни. Також, виходячи з цієї таблиці, ми можемо наочно 
побачити перспективність та доцільність накопичувальної системи. 

Держава нам пропонує вводити накопичувальну систему забезпечення пенсій, 
за котрої все буде повністю визначатися самою людиною, а не демографією 
країни. Пенсія буде розраховуватися відповідно до: заробітної плати особи; 
середньої зарплати в Україні; тривалості страхового стажу; вартості страхового 
стажу. Від цієї реформи очікуються позитивні зміни у пенсійній системі. Як 
стверджує Урядовий портал відбудеться: 

 досягнення витрат на пенсійне забезпечення на рівні 12% валового 
внутрішнього продукту та забезпечення мінімального рівня пенсійного 
забезпечення на рівні 40% від отримуваного заробітку;  

 щорічний перерахунок пенсій 11 млн. пенсіонерів; 
 залучення 132 тис. працівників до накопичувальної системи обов’язкового 

професійного пенсійного забезпечення; 
 досягнення витрат на пенсійне забезпечення на рівні 12 відсотків валового 

внутрішнього продукту та забезпечення мінімального рівня пенсійного 
забезпечення на рівні 40 відсотків від отримуваного заробітку;  

 щорічний перерахунок пенсій 11 млн. пенсіонерів; 
 залучення 132 тис. працівників до накопичувальної системи обов’язкового 

професійного пенсійного забезпечення; 
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 розроблення та подання Кабінетові Міністрів законопроєкту  щодо 
запровадження накопичувальної професійної пенсійної системи; 

 здійснення аналізу реалізації державної політики у сфері адміністрування 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 
Підготовка пропозицій щодо підвищення якості адміністрування єдиного внеску з 
урахуванням необхідності подолання негативних економічних наслідків, 
спричинених пандемією корона-вірусу, СOVID-19; 

 удосконалення механізму індексації пенсій [6]. 

Таким чином, пенсійна система України є в цілому неефективною як у суто 
економічному аспекті (лягає непомірним тягарем на державний бюджет України), 
так і з погляду соціальної справедливості (недодержання страхових принципів – 

наявність значних пільг у пенсійному забезпеченні окремих категорій працівників 
при однаковому розмірі відрахувань; низький рівень пенсій більшості пенсіонерів 

Необхідність реформування пенсійної системи можливо через уведення 
накопичувальної системи або розвиток системи добровільного пенсійного 
забезпечення. Початок таких реформ був покладений у 2017 року прийняттям 
законопроекту про впровадження накопичувальної пенсійної системи. 

Цей прогрес свідчить про налаштованість уряду щодо поліпшення пенсійного 
гарантування, введення накопичувальної системи забезпечення, зниження 
дефіциту Пенсійного фонду України та зменшення видатків бюджету на покриття 
фонду.  
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України– Режим доступу до ресурсу:  
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/sz/sz_u/srp_07rik_u.html 

  

https://www.radiosvoboda.org/a/byudzhet-2021/31002601.html
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/rp/ean/ean_u/arh_osp_rik_u.htm
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/sz/sz_u/srp_07rik_u.html

