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Бірченко Михайло 

Michael Birchenko 

ОЦІНКА ДОСВІДУ ЄС У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ: 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ" 

ASSESSMENT OF THE EU EXPERIENCE IN THE FIELD OF 

IMPLEMENTATION OF INVESTMENT PROGRAMS OF SOCIAL 

POLICY: RECOMMENDATIONS FOR UKRAINE  

ЄС веде активну соціальну політику по відношенню до всіх верст 

населення та забезпечує швидкий та рівномірний розвиток регіонів, створюючи 

структурні фонди та спрямовуючи великі обсяги коштів. ЄС проводить активну 

зовнішньоекономічну діяльність з метою сприяння соціальному прогресу, 

поширенню справедливої глобалізації, що спрямована на максимізацію вигод 

та мінімізації ризиків від глобалізації, сприяння ефективному соціально-

економічному розвитку, обміну досвідом. 

Європейський Союз створений на принципах рівності, незалежності та 

справедливості по відношенню до всіх громадян країн-членів ЄС. Річний 

бюджет ЄС на 2017 рік склав 157,86  млрд. євро, що складає близько  1% від 

ВВП країн, що до нього входять, при цьому витрати, що мають соціальну 

скерованість складають близько третини всіх витрат [1]. В останні роки зросла 

роль наднаціональних інститутів ЄС у здійсненні соціальної політики, про що 

свідчить значне розширення їх функцій по розробці стратегії соціального 

розвитку, обміну досвідом у сфері зайнятості, бідності, соціальній ізоляції і 

пенсійного забезпечення, проведення досліджень, сприяння розвитку 

соціального діалогу, рекомендації урядам, наднаціональні нормативні 

документи і контроль за їх імплементацією в національні законодавства.  

До таких інститутів можна віднести: Європейська Рада, Європейський 

парламент і Комісія, а також допоміжні й дорадчі органи, які надають їм 



 

 

аналітичну допомогу в підготовці заходів у різних сферах. Європейська комісія 

координує співпрацю держав-членів у таких напрямах: 

• зайнятість; 

• трудове законодавство  та умови праці; 

• соціальний захист; 

• запобігання нещасним випадкам під час роботи та професійним хворобам; 

• гігієна праці; 

• права на асоціації та колективні договори між управлінцями та працівниками. 

• заходи щодо цих напрямків Комісія узгоджує з економічним і соціальним 

комітетом (ЕКОСОК) [2]. 

Нині політика соціального захисту та соціальної інтеграції ЄС 

ґрунтується на Стратегії Європа 2020, що передбачає подолання бідності та 

соціального відчуження для 20 млн. людей і збільшення зайнятості населення у 

віці 20-64 років до 75%. Для цього створена система соціального інвестування, 

що передбачає розвиток навичок і потенціалу людей, підтримки їх ініціативи у 

сферах зайнятості та соціального життя. 

Нині політика соціального захисту та соціальної інтеграції ЄС 

ґрунтується на Стратегії Європа 2020, що передбачає подолання бідності та 

соціального відчуження для 20 млн. людей і збільшення зайнятості населення у 

віці 20-64 років до 75%. Для цього створена система соціального інвестування, 

що передбачає розвиток навичок і потенціалу людей, підтримки їх ініціативи у 

сферах зайнятості та соціального життя. Згідно з новітніми тенденціями 

розвитку економіки, її головний потенціал це люди, а провідне місце в 

національному багатстві надається людському капіталу, який на початку ХХІ 

ст. складав дві третини світового багатства. Це співвідношення відчутно 

зміщується в бік збільшення ваги людського капіталу, частка якого в 

європейських країнах складає майже  80% національного багатства[3].  

Інвестиції в людський капітал, здатні виробити нові технології та 

перетворити їх на конкурентоздатний продукт. Вони вважаються 

найвигіднішими для економічного зростання, виступають запорукою безпеки і 



 

 

стійкого розвитку. Конкурентні переваги досягаються за рахунок знань, умінь і 

творчих рішень. Продуктивну діяльність в цьому напрямку здійснює 

Європейський соціальний фонд (ESF), як один з потужних фондів ЄС для 

забезпечення соціально-економічного розвитку.  

Для всебічного забезпечення соціальної сфери ЄС ініціював створення 

наступних структурних фондів: Європейський фонд регіонального розвитку 

(ERDF), Європейський соціальний фонд (ESF) та Європейський фонд 

регулювання глобалізації (EGF), які сприяють зміцненню економічної, 

соціальної та територіальної єдності між регіонами та державами-членами ЄС. 

Ці фонди також підтримують конкурентоспроможність, зайнятість, заохочують 

транскордонне, транснаціональне та міжрегіональне співробітництво. 

Європейський соціальний фонд (ESF), витрати якого спрямовані на 

покращення створення робочих місць, покращення адаптивності працівників 

через навчання та підвищення мобільності; сприяння працевлаштування молоді 

та навчання низько чи некваліфікованих людей, що шукають роботу, допомога 

в працевлаштуванні людям з неблагополучних соціальних груп. На 

фінансування витрат Фонду йде 10 % від бюджету ЄС, а програма діяльності  

складається на 7 років. Ще однією функцією Європейського соціального фонду  

є зниження рівня соціально-економічної диференціації між різними регіонами 

ЄС. Оскільки регіони з відносно низьким рівнем соціально-економічного 

розвитку знаходяться переважно на сході та півдні ЄС, то це пояснює 

покраїновий розподіл бюджету Фонду на поточний період. Так, в 2014–2020 рр. 

найбільший обсяг ресурсів передбачено спрямовувати на фінансування 

проектів в Польщі, також, в лідерах за обсягами фінансування – Італія, Іспанія 

та Португалія, що в значній мірі постраждали від кризи (рис. 2). Якщо ж 

врахувати чисельність населення країн, то в найбільші обсяги фінансування на 

одну особу отримають Фінляндія, Болгарія, Австрія та Ірландія[3].  

Європейський фонд регулювання глобалізації (EGF) надає підтримку 

людям, які втрачають роботу внаслідок великих структурних змін у світовій 

торгівлі через глобалізацію, наприклад, коли велика компанія банкрутує або 



 

 

виробництво переміщується за межі ЄС, або внаслідок світової економічної та 

фінансової кризи. EGF має максимальний річний бюджет на 150 млн. євро на 

період 2014-2020 років. Він може фінансувати до 60% вартості проектів, 

розроблених державою, щоб допомогти зайнятим працівникам знайти іншу 

роботу або створити власний бізнес.. Як правило, EGF може використовуватися 

лише тоді, коли одна компанія (включаючи її постачальників та виробників, що 

постачають поставки) позбавляє  роботи понад 500 працівників або коли велика 

кількість працівників звільняється в певному секторі в одному або декількох 

сусідніх регіонах. Кожен проект триває 2 роки. EGF може співфінансувати 

проекти, включаючи такі заходи: допомога в пошуку роботи,  поради щодо 

кар'єри, навчання та перепідготовка, наставництво та тренування, консультації 

стосовно створення власного бізнесу. EGF не фінансує такі заходи соціального 

захисту, як пенсії чи допомога по безробіттю[2].  

 

 

Рис. 1. Розподіл бюджету ЄСФ за країнами, 2014-2020 рр. 

 

Європейський фонд регіонального розвитку (ERDF), головні цілі якого 

полягають в зміцненні економіки та соціальному розвитку ЄС за допомогою 

зменшення дисбалансу в між його регіонами. ERDF підтримує регіональний та 

місцевий розвиток шляхом спільного фінансування інвестицій в НДДКР та 

інновації, захисту навколишнього середовища, підтримки МСБ. Фінансування 



 

 

телекомунікаційної, енергетичної та транспортної інфраструктури; здоров'я, 

освіти та соціальної інфраструктура і сталого міського розвитку. 

Європейський фонд регіонального розвитку (ERDF) також спрямований 

на зміцнення економічної та соціальної єдності в Європейському Союзі шляхом 

виправлення дисбалансу між його регіонами. ERDF підтримує регіональний та 

місцевий розвиток шляхом спільного фінансування інвестицій в НДДКР та 

інновацій;  

Складовою частиною соціальної політики ЄС є розвиток якості освіти. 

ЄС націлює держави-члени на тісну співпрацю в цьому напрямі. Поширюється 

реформування системи вищої освіти в рамках Болонського процесу. Політика 

галузі освіти, зокрема, передбачає викладання та широке розповсюдження мов 

держав-членів, мобільність студентів та викладачів, визнання дипломів 

навчальних закладів усіх країн-членів, обмін інформацією та досвідом з питань 

освіти. Особливого значення надається розвиткові молодіжних обмінів між 

країнами. Доцільним вважається розвиток заочного навчання. 

Важливим залишається питання забезпечення роботою, продовження 

навчання або стажування для студентів після закінчення бакалаврату. Ці 

пропозиції мають надходити протягом чотирьох місяців від часу втрати роботи 

або закінчення навчання. Також лідери ЄС виділили 6 млрд. євро на 

впровадження проектум«Ініціативи молодіжної зайнятості», які були доступні  

у перші два роки існування нового бюджету ЄС на 2014-2020. Першими 

отримуватимувалии фінансову допомогу країни-члени ЄС, у яких рівень 

безробіття серед молоді перевищував 25%. Однак допомога надаваласьлише 

тим країнам, що до кінця року змогли ухвалити і представити  плани із 

боротьби проти молодіжного безробіття[4].  

Відповідно до Угоди про асоціацію Україна та ЄС посилюють діалог та 

співробітництво щодо забезпечення гідної праці, політики зайнятості, 

безпечних та здорових умов праці, соціального діалогу, соціального захисту,  

соціального залучення, гендерної рівності та недискримінації. Українська влада 

в свою чергу повинна переймати досвід ЄС та імплементувати його тут, 



 

 

адаптуючи його до нинішніх умов.  Першим кроком може стати активізація 

діяльності за рахунок фінансування, модернізація та започаткування 

європейських практик  в діяльності Українського фонду соціальних інвестицій. 

Важливо також забезпечити контроль за найбільш ефективним використанням 

коштів на соціальні потреби. Саме продуктивна, прозора та дієва  соціальна 

політика, що базується на широкому здійсненні соціального інвестування є 

однією з ключових умов швидкого розвитку країни. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАГАТОРІВНЕВИХ ПЕНСІЙНИХ 

СИСТЕМ У ЄС: БАЛАНС МІЖ ЕКОНОМІЧНОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ ТА 

СОЦІАЛЬНОЮ СПРАВЕДЛИВІСТЮ 

THE PECULIARITIES OF THE FUNCTIONING OF MULTI-TIERED PENSION 

SYSTEMS IN THE EU: THE BALANCE BETWEEN ECONOMIC EFFICIENCY 

AND SOCIAL JUSTICE 

Проблема розвитку пенсійної системи є однією з найбільш актуальних і 

обговорюваних питань у світі, адже вона безпосередньо пов'язана з 

формуванням системи фінансового забезпечення громадян, які втратили свою 

трудову працездатність  у зв'язку із виходом на пенсію.  

Як не дивно, але саме в європейських країнах світу сьогодні можна 

почути розмови молодих людей про пенсійне забезпечення. Для нас це не дуже 

типово, так як мало хто з сучасної молоді думає про старість і переживає, чи 

буде вона безтурботною.  

Чому ж так відбувається за кордоном? Справа в тому, що в багатьох 

країнах світу пенсійна система функціонує таким чином, що кожному дається 

право робити нефіксовані внески на рахунок своєї майбутньої пенсії. Іншими 

словами, існують пенсійні схеми, де кожен громадянин може самостійно 

вирішувати, яку суму він буде перераховувати, і як часто це робити. Адже люди 

отримують таку заробітну плату, якої вистачає і на життя, і на заощадження, і 

на майбутню пенсію. Що, на жаль, не скажеш про більшість наших громадян. 

В країнах ЄС,хоча не настільки ,як в Україні,але існує проблема старіння 

нації,яка призводить до зростання фінансового навантаження на економіку, 

адже внаслідок того що низька народжуваність в державах–переважають люди 

пенсійного віку, що викликає зростання витрат з боку держав на виплату 

пенсій. 

Важливим є те, що значущість реформування пенсійної системи полягає у 

формуванні економічної, соціальної та моральної відповідальності держави 



 

 

перед своїми громадянами. Саме враховуючи ці та інші чинники,більшість 

країн ЄС шукають можливості для створення оптимальної моделі пенсійного 

страхування, спрямованої на врахування соціальних та економічних аспектів 

життя суспільства,витрачаючи при цьому величезні кошти на вирішення цих 

проблем. [2]. 

Міжнародний досвід з покращення пенсійних систем з метою подолання 

фінансових та демографічних проблем полягає у проведенні державами таких 

заходів, як: 

 Зростання вікової межі виходу працівників на пенсію,що як наслідок 

призводить до підвищення страхового стажу; 

 Перетворення порядку індексації пенсійних виплат; 

 Видозміна фінансового коефіцієнта,або коефіцієнта заміщення доходів; 

 Підвищення розміру страхових внесків шляхом перерозподілу виплат з боку 

працездавців та працівників, із домінуванням останніх; 

 Забезпечення стимулювання зростання вищої зайнятості; 

 Створення індивідуальних страхових рахунків,шляхом розвитку додаткових 

накопичувальних програм та схем індивідуального пенсійного страхування. 

Порівняльний аналіз досвіду ЄС буде здійснено на основі особливостей 

функціонування пенсійних систем Великобританії, Франції, Швеції, Німеччини 

та Данії. 

Німеччина. Модель пенсійної системи Німеччини характерна також як і 

в  Австрії, Італії, Франції та багатьох інших країн Західної Європи 

характеризується як «система трьох рівнів». Перший рівень – обов'язкове 

пенсійне страхування. Перший рівень є обов'язковим для окремих систем, що 

функціонують на основі законодавчих норм. У Німеччині є чотири «обов'язкові 

системи» такого типу: 

 пенсійне страхування робітників та службовців, а також деяких категорій 

самозайнятого населення (діячі мистецтв і публіцисти; особи, які мають 

ремісничі спеціальності; особи, які працюють удома тощо); 



 

 

 пенсійне забезпечення чиновників, яке є обов'язковою системою для 

держапарату; 

 допомога щодо забезпечення старості для фермерів і для членів їхніх родин; 

 пенсійне забезпечення за професійними групами (лікарі, аптекарі, 

ветеринари, архітектори, адвокати, нотаріуси тощо). 

Державна пенсія в Німеччині має розподільний характер і залежить від 

рівня зарплати і виробничого стажу. Працівник і роботодавець відраховують до 

державного пенсійного фонду однаковий відсоток, що становить 19,4% фонду 

оплати праці [4]. Станом на 19 квітня 2018 року середній розмір державної 

пенсії для чоловіків 1125 євро, для  жінок – 750 євро. 

Ще в 2012 році влада Німеччини прийняли рішення про поступове 

підвищення пенсійного віку. Вже до 2030 року він повинен піднятися з 67 до 68 

років. У цій ситуації виграє лише пенсійний фонд, який з 2013 по 2015 рік 

заощадив € 32 млрд. Подібного не відбувалося останні 35 років [4]. 

Другий рівень – виробниче пенсійне страхування (добровільна справа 

керівників фірм і підприємств). Багато підприємств виплачують пенсії своїм 

колишнім співробітникам додатково до пенсій, зароблених у системі 

встановленого законом пенсійного страхування. Ця форма захисту в старості 

є добровільною. Підприємство самостійне вирішує питання надання пенсії 

своїм співробітникам. [7] 

Третій рівень – приватне страхування. Для цього прийнятні всі 

форми створення приватного капіталу (купівля нерухомості, створення фонду 

цінних паперів, укладання договорів про довготермінові ощадні внески, про 

страхування життя з метою накопичення коштів, про пенсійне страхування). 

Типовою формою створення приватного капіталу є укладання договору про 

страхування життя з метою накопичення коштів чи укладання індивідуального 

договору про пенсійне страхування. Особливістю німецької моделі є те, що на 

підприємстві є самоврядний структурний підрозділ, що займається 

корпоративними та особистими пенсійними програмами працівників. 
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Пенсійну систему Німеччини вважають однією з найефективніших у 

Європі, вона дуже впливає на розвиток і формування пенсійних систем у 

багатьох країнах. 

Франція. Унікальність пенсійної системи Франції, полягає в тому що 

право на отримання пенсії у Франції мають всі громадяни країни, які досягли 

пенсійного віку, але для її збільшення необхідно мати стаж понад 40 років. 

Якщо ж стажу не вистачає, французи отримують пенсію солідарності. Зазвичай 

же пенсія розраховується виходячи з виплат до пенсійного фонду та балів, 

набраних за рахунок додаткових відрахувань в спеціальні страхові каси. 

Пенсійна система складається за 5 підсистем : базові режими для 

найманих робітників;додаткові режими;спеціальні режими для окремих 

категорій зайнятих;базові режими для не найманих робітників;додаткові 

(факультативні) режими. 

Кожна з цих підсистем має свою специфіку, що проявляється у 

фінансуванні, віці виходу на пенсію, тривалості страхового стажу для 

отримання повної пенсії тощо. Особливістю пенсійної системи Франції є 

висока норма заміщення, тобто великий розмір пенсії в порівнянні із 

попередньою зарплатнею. В середньому серед всіх видів пенсій вона становить 

78% для чоловіків та 72% для жінок. Якщо зарплата була нижча певного рівня, 

то розмір пенсії визначається за пільговим коефіцієнтом. Така пенсійна система 

отримала назву «соціал-демократичного шедевру» [2]. 

Цікавим фактом є те, що в схемі пенсійного забезпечення діє система 

надбавок подружжю, які мають не менше 3-х дітей, і одному з подружжя, на 

утриманні якого знаходиться інший, у разі якщо він не має власної пенсії. 

У межах даної підсистеми також можливе отримання пенсії при 

продовженні трудової діяльності. Тобто якщо пенсіонер продовжує 

працювати, то він повинен сплачувати зі свого заробітку так званий «внесок 

солідарності» до фонду страхування по безробіттю – 10-15%, і 5% сплачує 



 

 

роботодавець. Але якщо розмір пенсії і заробітку менший гарантованого 

мінімуму заробітної плати такий внесок не сплачується [3]. 

На сьогоднішній день поточний пенсійний вік у Франції становить 62 

роки для чоловіків і для жінок, зі зменшеним розміром пенсії. До кінця 2018 

року планується підвисити до 67 років при стажі сплати внесків 41 рік, який 

дає право на пенсію у повному розмірі. У Франції існує максимальний і 

мінімальний розмір пенсій. Мінімальний розмір пенсії становить 600 євро в 

рік, а максимальний – 12000 євро в рік. 

Якщо ви хочете отримати надбавку до базової пенсії, вам необхідно 

перераховувати фіксовану суму щомісяця в страхові каси Arrco і Agirc для 

отримання спеціальних бонусних балів.  

Великобританія. Сучасна пенсійна система Великобританії –

 багаторівнева і вважається однією з найдосконаліших у світі. Пенсійна модель 

– трирівнева, вона розділяється на базові державні пенсії, державні пенсії за 

вислугою років і недержавні пенсії. [4] 

Перший рівень – базова пенсія, яку виплачує держава всім британцям 

після досягнення ними пенсійного віку. Розмір цієї пенсії не залежить від стажу 

роботи пенсіонера, його трудових успіхів і одержуваної зарплати. 

Другий рівень – державні пенсії за вислугою років. Розмір цієї пенсії 

залежить від стажу працівника і заробітної плати, з якої сплачувалися внески. 

Працівник, який не бажає брати участь у державній пенсійній програмі, може 

вийти з неї, проте у цьому разі він зобов'язаний брати участь у будь-якій схемі 

додаткового пенсійного забезпечення. 

Третій рівень – недержавна пенсійна система. У Великобританії є 

безліч різних способів накопичення приватних пенсій. Найбільшого поширення 

набули професійні пенсійні системи, де працівники укладають колективний 

договір з роботодавцем, на підставі якого він відраховує внески на пенсійне 

забезпечення і формує пенсійні виплати. 

Значну роль у системі пенсійного забезпечення Великобританії 

відіграють страхові компанії, що надають безліч послуг з додаткового 



 

 

пенсійного забезпечення населення. Недержавна пенсійна 

система користується найбільшою популярністю серед населення 

Великобританії. Саме вона дає змогу отримувати досить велику пенсію, розмір 

якої працівник регулює самостійно, виходячи зі своїх внесків. Приватне 

пенсійне забезпечення поступово витісняє державне. [5] 

Державний пенсійний вік на даний час складає 65 років для чоловіків та 

62,5 років для жінок з поступовим збільшенням до 65 років в листопаді 2018 

року. Проте до кінця 2020-го всі британці працюватимуть до свого 66-

річчя.Середній розмір пенсії на початку 2018 року становив  - 1700 євро.  

Швеція. У 1999 році у Швеції було введено нову трирівневу пенсійну 

систему. Перший рівень – розподільна система. Розмір пенсії в розподільній 

системі залежить від заробітної плати працівника, він формується з внесків, що 

становлять 16% заробітної плати. З цих внесків складаються умовні 

накопичення, тобто накопичуються не живі гроші, а зобов'язання. Умовні 

накопичення індексуються з урахуванням темпів зростання заробітної плати і 

демографічної ситуації в країні. Розмір пенсії визначається на підставі умовних 

накопичень та очікуваної тривалості життя. [9]. 

Другий рівень – накопичувальна система. Накопичувальна 

пенсія залежить від заробітної плати працівника, який відраховує 2,5% 

заробітної плати на індивідуальний пенсійний рахунок. Працівник має 

можливість вибрати приватний пенсійний фонд чи навіть кілька фондів, де він 

розміщує свої накопичення. 

На інвестиційну діяльність фондів у Швеції накладені значні обмеження. 

За пенсійними фондами здійснює нагляд міністерство фінансів країни, що 

проводить щорічну фінансову перевірку і звітує про роботу фондів перед 

національним парламентом. 

Гарантовану пенсію виплачують громадянам, які одержують дуже 

маленьку умовно-накопичувальну і накопичувальну пенсії чи зовсім їх не 

одержують. Гарантована пенсія фінансується з державного бюджету, її 

починають виплачувати після досягнення 65 років. У повному розмірі її 
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встановлюють тим людям, які прожили в країні 40 років після того, як досягли 

25-річного віку [2]. Для отримання максимальної гарантованої пенсії необхідно 

40 років проживання в країні.  

Третій рівень – добровільне пенсійне забезпечення. Найбільшого 

поширення у Швеції набули добровільні професійні пенсійні системи, 

регульовані колективним договором між працівником і роботодавцем. Вони 

охоплюють близько 90% працівників і забезпечують додаткову пенсію. На  

початку 2018 року середній вік виходу на пенсію складав 65 років,а середній 

розмір пенсії становив 1185 євро. 

Данія. Пенсійна система в Данії складається з наступних рівнів: 

соціальної пенсії нульового рівня; накопичувального компонента в обов'язковій 

державній пенсійній програмі першого рівня;корпоративних пенсійних планів, 

добровільних корпоративних та індивідуальних пенсійних схем третього рівня.  

Громадяни отримують довічну гарантовану пенсію при досягненні 

пенсійного віку - в даний час це 65 або 67 років, в залежності від року 

народження [9]. Протягом 2024-2027 рр. заплановано збільшення пенсійного 

віку по 0,5 року щороку,тобто до 67-69 років. Поряд з цим в Данії можливий 

достроковий вихід на пенсію у віці від 18 до 65 років. Це можливо в разі, якщо 

громадянин не може забезпечити себе, працюючи на оплачуваному місці 

роботи. З кожним роком можливість дострокового виходу на пенсію 

скорочується і в даний час доступна лише тим, хто народився до 1959 р.  

У 2004 р. була введена додаткова цільова соціальна пенсія в розмірі 7800 

датських крон на рік (1047 євро), що підлягає оподаткуванню. Вона 

виплачується найбільш нужденним пенсіонерам, які мають низький рівень 

грошових заощаджень, менше 59 900 датських крон (8041 євро).  

Станом на другий квартал 2017 року,типовий пенсіонер має майже 95% 

відсотків середнього передпенсійного заробітку. Найбідніші пенсіонери 

отримують щорічну допомогу $1400 (1176 євро). 



 

 

 Необхідно також розглянути досвід пенсійних систем Латинської 

Америки, яка стала своєрідною світовою лабораторією пенсійного 

реформування.  

 Нові пенсійні системи цих країн в більшості відрізняються одна від 

одної, проте в цілому старі «солідарні» системи пенсійного забезпечення 

рішуче замінено на приватну модель,тобто внаслідок деяких реформ створено 

накопичувальні системи обов’язкових індивідуальних пенсійних рахунків. 

Своєрідну позицію мають Перу і Колумбія: вони дають працівникам 

можливість залишитися в солідарній системі або вступити до накопичувальної. 

Найкращим результатом латиноамериканських пенсійних реформ  стало 

поліпшення стану державних фінансів. Важливим є те,що Чилі вдалося 

внаслідок реформи пенсійної приватизації,забезпечити помірне економічне 

зростання та поліпшити стан фондового ринку та ринку праці, що привело до 

зменшення відсоткової маржі між депозитними і кредитними ставками. [9] 

Проте загалом, багаторівнева пенсійна модель у Латинській Америці 

перебуває у стані безладу. Подальшої роботи потребує вдосконалення першого 

рівня — державної сітки безпеки для запобігання бідності серед осіб похилого 

віку. Другий рівень (обов’язкова накопичувальна система) є завеликим, і його 

рекомендують поступово скоротити. Це дасть змогу вивільнити частину 

ресурсів для спрямування їх до третього рівня — додаткових добровільних 

пенсійних заощаджень, який наразі виглядає жалюгідно. [2] 

Таким чином, пенсійна реформа у країнах регіону має певні здобутки. 

Але незручною правдою є те, що її успіхи, без сумніву, було перебільшено. 

Слід зазначити, що за  рейтингом пенсійних систем країн світу ,як 

повідомляє портал forsal.pl  із посиланням на агентство РАР лідером шостий рік 

поспіль залишається Данія,за данцями йдуть Голландія, Австралія і 

Норвегія.Рейтинг замикає Індія, Японія й Аргентина. Такими є результати 

останнього дослідження „Melbourne Mercer Global Pension Index 2017“ 

(MMGPI), що проводиться вже 9 раз консалтинговою фірмою Mercer у 

співпраці з австралійським центром фінансових досліджень. 



 

 

Пенсійна система України в цьому рейтингу не досліджувалася. 

Нагадаємо, що в Україні 1 жовтня набула чинності пенсійна реформа (точніше 

її наступний етап). Зокрема, вона передбачає підвищення необхідного 

страхового стажу для виходу на пенсію до 25 років у 2018 році і щорічним 

поступовим підвищенням до 35 років до 2028р., а також суттєве скорочення 

нестрахових виплат ПФУ. 

Відсутній стаж можна буде докупити, правда, доведеться заплатити 

суму єдиного соціального внеску в подвійному розмірі, тобто – 1408 грн за 

кожен місяць покупки. [1] 

Весь трудовий стаж до 2004 р. автоматично прирівнюється до страхового, 

а вже з 2004 р. правила підрахунку трохи змінилися. Так, з того часу до 

страхового стажу включаються тільки ті місяці, за які людина платила внески 

на пенсійне страхування, якщо ж внесок за якийсь місяць не був проплачений – 

цей період не зараховується до страхового стажу. 

В рамках пенсійної реформи уряд обіцяє продовжувати індексацію 

пенсій. Відзначається, що в минулому році, завдяки осучасненню, пенсії зросли 

більше, ніж на 40%, а середня сума однієї досягла 2447 грн. Чиновники обіцяли, 

що мають намір знову провести індексацію в 2018 р. 

А ось підвищення пенсій можна очікувати тільки через рік. За словами 

прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, в 2019 р. середня пенсія 

зросте на 900 грн. Він зазначив, що зараз невирішеним завданням залишається 

підвищення пенсій для тих, у кого був великий стаж роботи, але маленькі 

пенсії.  

У Міністерстві соціальної політики очікують, що в 2019 р. пенсії в країні 

виростуть на 20%. Проте все рівно показники пенсійної системи 

України,значно відстають від світових,тому потребують впровадження досвіду 

європейських країн. [3] 

Отже, можна зробити висновок, що більшість країн ЄС використовує 

багатокомпонентні пенсійні системи, які базуються на накопичувальному 

принципі. Цей принцип  має  позитивні властивості,а саме: можливість 

https://ukr.segodnya.ua/politics/dokupit-stazh-chto-eto-takoe-i-kak-budet-rabotat-1065254.html
https://ukr.segodnya.ua/economics/enews/ukraincam-obeshchayut-podnyat-pensii-na-20-1103982.html
https://ukr.segodnya.ua/economics/enews/ukraincam-obeshchayut-podnyat-pensii-na-20-1103982.html


 

 

підвишити мотиваційні чинники населення до участі в пенсійному 

страхуванні;наявність щільнішого зв’язку між здійсненими внесками та 

одержаними пенсійними виплатами, на відміну від солідарної пенсійної 

системи,що як наслідок  дає змогу зменшити патерналістські настрої в 

суспільстві. Крім цього, накопичувальна пенсійна система служить потужним 

регулятором фінансової системи та ринку інвестиційних ресурсів.  

Для нашої країни подальше вивчення досвіду європейських країн і вдалих 

конструктивних рішень буде корисним для їх застосування в процесі побудови і 

реформування власної пенсійної системи, що дозволить уникнути негативних 

тенденцій, обумовлених соціально-економічними реаліями сучасного 

суспільства. 

Проте для впровадження досвіду європейської пенсійної системи уряд 

повинен врахувати негативний досвід інших країн: 

– запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного 

пенсійного страхування не повинно мати негативного впливу на фінансове 

забезпечення солідарної пенсійної системи; 

– забезпечення на належному рівні пенсійних накопичень та відповідних 

пенсійних виплат з накопичувальної системи потребує стабільного 

економічного зростання, значного підвищення рівня заробітної плати та 

зниження рівня інфляції в країні; 

– на стартовому етапі впровадження накопичувальної системи мають бути 

вжиті такі заходи, які б унеможливили зложивання і завищенні 

адмінстративні витрати та запобігли б негативним наслідкам запровадження 

накопичувальної системи – перетворення її у сумнозвісну фінансову 

піраміду!". 

Врахувавши перелічені застереження,наша країна зможе наблизитися до 

європейських показників,що як наслідок призведе до підвищення ефективності 

функціонування вітчизняної пенсійної системи,і полегшить життя сучасним 

пенсіонерам. 
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ПЕНСІЙНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ ЯК НАПРЯМ ДЕРЖАВНОЇ 

ПОЛІТИКИ ПО ЗАЛУЧЕННЮ ДОВГОСТРОКОВИХ ВНУТРІШНІХ 

ІНВЕСТИЦІЙ 

PENSION REFORM IN UKRAINE AS A DIRECTION OF STATE POLICY 

FOR ATTRACTING LONG-TERM DOMESTIC INVESTMENTS 

 

Сучасний розвиток ринкових відносин і євроінтеграційних процесів в Україні 

викликають нагальну необхідність реформування пенсійної системи, яка 

передбачає надійний соціальний захист населення та належне пенсійне 

забезпечення. Сьогоднішній стан пенсійної системи можна вважати кризовим: 

пенсія не убезпечує від бідності; значна тінізація доходів населення; система є 

соціально несправедливою; Пенсійний фонд України продовжує отримувати 

значні дотації з бюджету. Для перебудови вітчизняної пенсійної системи 

необхідно реформування солідарної системи, створити накопичувальну та 

сприяти розвитку добровільного пенсійного забезпечення. 

Спочатку варто, мабуть, почати із запропонованих нинішнім урядом змін 

солідарної пенсійної системи, які дехто за інерцією називає пенсійною 

реформою, які можуть допомогти збалансувати поточні і частково перспективні 

пенсійні видатки з наявними ресурсними можливостями держави. 

Пенсійна реформа — це зміна пенсійної моделі, інноваційний перехід від 

однорівневої солідарної системи пенсійного забезпечення до моделі пенсійного 

забезпечення на основі трьох рівноправних та однаково важливих рівнів, 

побудованих на індивідуальних пенсійних рахунках громадян. 

Перший рівень нової пенсійної системи — реформована солідарна пенсійна 

система, яка з розвитком інших двох рівнів виконуватиме функцію соціальної 

безпеки громадян поважного віку.        

 Другий рівень — накопичувальна система загальнообов'язкового 

державного пенсійного страхування на основі індивідуальних пенсійних 



 

 

рахунків громадян з участю у формуванні пенсійних внесків працівника та 

роботодавця 

Третій рівень — добровільне недержавне пенсійне забезпечення на основі 

індивідуальних пенсійних рахунків з різними податковими стимулами. 

Громадяни на власний розсуд сплачує внески в недержавні пенсійні фонди, 

щоб на старість одержувати від них певні виплати. Гроші, накопичені на 

другому й третьому рівнях, є особистою власністю громадянина, їх можуть 

успадкувати його родичі. [1] 

2003 року, коли ухвалювали Закон України «Про загальнообов'язкове 

державне пенсійне страхування», планували, що функціонування такої 

трирівневої системи дасть змогу громадянам одержувати пенсію, розмір якої 

досягатиме щонайменше 60% від їхнього колишнього заробітку. До речі, 

шостого червня 2006р в Україні було ратифіковано конвенцію Міжнародної 

організації праці № 102, відповідно до якої після 30 років сплати страхових 

внесків пенсія людини має становити не менш як 40% від її колишньої 

заробітної плати. Солідарна ж система на сьогодні забезпечує коефіцієнт 

заміщення на рівні 26% (решта доплачується завдяки дотаціям із державного 

бюджету).  Відсотки, яких нам не вистачає, якраз і може бути сформовано за 

рахунок накопичувального компонента. [2] 

Варто зазначити, що діюча солідарна пенсійна система є неефективною через 

ряд причин: 

1.Стан пенсійної системи, а також можливості її розвитку безпосередньо 

залежать від демографічної ситуації в країні. Для України, як і для багатьох 

європейських країн, головною демографічною проблемою залишається 

старіння населення, що проявляється у збільшенні частки осіб похилого віку на 

одиницю працездатного населення. Демографічна криза, зміни в соціальній 

структурі населення, коливання в кількості працюючих осіб, диспропорції між 

платниками ЄСВ та пенсіонерами значно вплинули на загальний стан пенсійної 

системи в Україні (рис. 1). Аналіз даних рис. 1 демонструє стійку тенденцію 

щодо скорочення чисельності зайнятого економічно активного населення 



 

 

України. Станом на 01.10.2017 р. співвідношення кількості працюючих до 

кількості пенсіонерів складає 1,3. Це означає, що один працюючий утримує 

одного пенсіонера, що свідчить про неефективність солідарної системи 

пенсійного забезпечення, адже для того, щоб вона працювала результативно, на 

одного пенсіонера має припадати п’ять платників внесків.  

 

Рисунок 1. – Динаміка співвідношення кількості працюючих та 

пенсіонерів в Україні за 2012-2017 роки * 

* - побудовано на основі [3] 

Також варто наголосити, що навесні 2014 року після анексії Криму і 

формування зони антитерористичної операції на сході країни у зв'язку з 

початком активних бойових дій у регіоні чисельність населення України була 

істотно скоригована і зменшилася до 43 млн з 45 млн осіб. Надалі цей показник 

зменшувався від місяця до місяця. [4] 

2.Не менш важливою проблемою, яка перешкоджає реалізації пенсійних 

реформ в Україні, залишається збалансування пенсійного фонду. Зважаючи на 

те, що обсяг видатків бюджету пенсійного фонду протягом останніх років 

значно перебільшував обсяг надходжень, має місце бюджетний дефіцит. 

Парадоксальність ситуації полягає у тому, що, з однієї сторони, хронічний 

дефіцит бюджету Пенсійного фонду України вказує на неспроможність 

солідарної системи пенсійного забезпечення та вимагає застосування нових, 
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більш дієвих механізмів пенсійного страхування, а, з іншої, – запровадження 

накопичувальної системи пенсійного забезпечення, яка б мала вирішити 

проблеми незбалансованості бюджету Фонду, вимагає залучення додаткових 

коштів і зазначений дефіцит стає перешкодою для її успішної імплементації у 

вітчизняну практику [5]. 

На рис. 2. зображено порівняльний аналіз співвідношення власних доходів та 

видатків ПФУ протягом 2012-2017 років, аналіз даних якого свідчить про 

зростання диспропорцій між цими показниками: у 2012 році співвідношення 

власних доходів та видатків ПФУ становило 32,4%, у 2015 р. – 36,1%, станом 

на 01.10.2017 р. – 43,1%. Окрім цього, проведені дослідження доводять, що 

Пенсійний фонд України залежить від фінансування з Державного бюджету. 

Станом на 01.10.2017 р. фінансування пенсійних виплат у відсотках до ВВП 

становило 5%, у 2016 році – 6%, при цьому протягом 2012- 2017 років можна 

помітити позитивну тенденцію щодо збільшення цього показника.  

3. Однією з головних причин неефективності солідарної системи та 

наростаючого дефіциту Пенсійного фонду є наявність у структурі економіки 

України значного обсягу тіньового сектору. Так, у 2016 році більше 4 млн. осіб, 

або кожен 4 робітник в Україні, працювали без оформлення трудових відносин 

(показник неформальної зайнятості населення становить 24,6%). Найбільше 

таких працівників у сільському господарстві (41,1%), торгівлі (21,1%), 

будівництві (14,9%), промисловості (6,0%) та транспорті (3,6%). Внаслідок 

неформальної зайнятості втрати Пенсійного фонду на рік становлять понад 30 

млрд. гривень [6]. Проблема детінізації заробітної плати та легалізації 

зайнятості має стати одним із пріоритетних напрямків забезпечення успішного 

функціонування як пенсійної системи України, так і бюджетної системи в 

цілому. 

 

 

 

 



 

 

 

 * - побудовано  на основі [6] 

 

Рис.2. Динаміка структури власних доходів та видатків Пенсійного 

фонду України 

 

Нагадаємо, що перший і третій рівень пенсійного забезпечення 

функціонують в Україні із січня 2004 року. А от запровадження другого рівня 

постійно відкладали. 

Отже, перший і третій рівень пенсійної реформи працюють, а другий?  11 

жовтня 2017 року Кабмін ухвалив так звану дорожню карту впровадження 

накопичувального рівня. За розрахунками урядовців, він повинен бути 

впроваджений з 1 січня 2019 року. У чому його суть? Працівники або 

роботодавці від їхнього імені, а в деяких системах і самозайняті особи, 

сплачують внески до накопичувального пенсійного фонду. Внески обліковують 

на індивідуальних пенсійних рахунках. Накопичені внески інвестують у різні 

фінансові інструменти. Після виходу на пенсію учасник отримує право на 

одержання пенсії, яка обраховується з накопиченої суми внесків та 

інвестиційного доходу. [7] 
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За надходженням коштів накопичувальної складової та їх витрачанням 

ведеться постійний контроль з боку територіальних органів ПФУ. Страхові 

внески до другого рівня нараховуються на весь сукупний оподатковуваний 

дохід (прибуток) застрахованих осіб, а для осіб, які беруть добровільну участь, 

– на суми, визначені договором про добровільну участь, тобто на ті 

самі  виплати і в тому самому порядку, що й страхові внески до солідарної 

пенсійної системи згідно ст. 55 цього ж Закону.  

Законодавчо визначено, що накопичені кошти будуть власністю їх платників 

і вони зможуть скористатися ними з досягненням пенсійного віку. 

З проведеного аналізу інформації, поданої на рисунку 3.3, зробимо висновок, 

що в основу національного законодавства з цих питань покладено 

використання  відповідних   принципів,  які  мали  практичне  застосування  в 

іноземних державах. Перш за все, таке інвестування не має бути надто 

ризиковим, а отриманий інвестиційний дохід не може бути джерелом 

погашення фінансових зобов’язань Накопичувального фонду.[8]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Інвестування пенсійних активів Накопичувального фонду, згідно 

ст. 88 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування” від 09.07.2003 р. за № 1058-VI [8] 
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Також варто виділити і недержавне пенсійне забезпечення. Система 

недержавного пенсійного забезпечення - це складова частина системи 

накопичувального пенсійного забезпечення, яка ґрунтується на засадах 

добровільної участі фізичних та юридичних осіб, крім випадків, передбачених 

законами, у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання учасниками 

недержавного пенсійного страхування пенсійних виплат. Це принцип «Зроби 

пенсію собі сам» є гарантією фінансового благополуччя осіб похилого віку. 

Відповідно до чинного законодавства недержавне пенсійне забезпечення 

(третій рівень) здійснюється: 

1. недержавними пенсійними фондами шляхом укладення пенсійних 

контрактів між адміністраторами пенсійних фондів та вкладниками таких 

фондів; 

2. страховими організаціями шляхом укладення договорів страхування 

довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті 

учасника фонду; 

3. банківськими установами шляхом укладення договорів про відкриття 

пенсійних депозитних рахунків для накопичення пенсійних заощаджень у 

межах суми, визначеної для відшкодування вкладів Фондом гарантування 

вкладів  фізичних осіб. [9] 

Недержавні пенсійні фонди здійснюють прямий та непрямий вплив на 

економіку країни. Прямий – здійснюється через приплив або відплив 

інвестиційних ресурсів у державі, а посередкований – досягається через різні 

соціальні чинники добробуту у державі, і його виміряти досить важко [8]  

Слід зазначити, що наявність інвестиційної діяльності, яка є обов‘язковим 

атрибутом накопичувальної системи. Накопичені кошти можуть і повинні бути 

інвестовані в певні класи та види активів. Цілями такого інвестування слід 

вважати збереження пенсійних накопичень та формування довгострокового 

відносно дешевого інвестиційного ресурсу для потреб прискореного розвитку 

вітчизняної економіки. В будь-якому випадку таке інвестування за своєю 

економічною природою завжди пов‘язане з ризиком. 



 

 

Розумне та раціональне інвестування майбутніх пенсійних накопичень здатне 

надати потужний поштовх вітчизняній економіці. Наслідком стане підвищення 

внутрішнього попиту, яке, у свою чергу за наявності відповідного грошового 

ресурсу, приведе до подальшого розширення виробництва тощо. Тобто, матиме 

місце самовідновлюваний циклічний процес «зростання виробництва – 

зростання зайнятості та заробітних плат – зростання пенсій - зростання 

внутрішнього споживання – зростання виробництва». 

Водночас за висновками комітету, накопичувальна система має низку 

ризиків, зокрема: 

- подальше погіршення фінансового стану Пенсійного фонду. Частина 

пенсійних внесків, які сьогодні спрямовуються до солідарної системи, тобто до 

Пенсійного фонду України, будуть переспрямовані до Накопичувального 

фонду. Внаслідок чого можливе погіршення фінансового стану Пенсійного 

фонду. Для забезпечення фінансування виплати пенсій у солідарній системі 

покриття дефіциту коштів ПФУ має здійснюватися за рахунок коштів 

державного бюджету. 

- знецінення пенсійних накопичень унаслідок інфляції. Швидке зростання 

рівня інфляції в умовах фінансової нестабільності і кризового стану економіки 

призведе до знецінення накопичень. 

- вплив фінансово-економічної кризи. Спад виробництва, зменшення 

зайнятості та зниження заробітних плат обумовлює звуження бази сплати 

пенсійних внесків і в солідарну, і в накопичувальну системи. Спад призводить 

до знецінення накопичень, з яких в наступному буде виплачуватися пенсія. У 

період фінансових криз виникає так звана інвестиційна пастка, коли при 

співставних параметрах участі у системі (тривалість участі, обсяги внесків) 

учасники, у яких настання пенсійного віку припадає на кризовий або 

найближчий післякризовий період, отримують пенсії менші, ніж їхні колеги, що 

вийшли на пенсію напередодні кризи. Солідарні системи пенсійного 

забезпечення є більш стійкими до впливу фінансової кризи. 



 

 

Крім того, накопичувальну систему члени профільного комітету ВР назвали 

уразливою щодо таких загроз: 

- тінізація заробітної плати, що було сказано вище; 

- незабезпечення умов гарантування повернення та збереження коштів 

населення, які накопичуватимуться на другому рівні системи пенсійного 

забезпечення; 

- нестворення умов для офіційного працевлаштування населення на 

конкурентоспроможному ринку праці тощо.[10] 

Пенсійні реформи в країнах Європи і світу, перехід від однорівневих 

солідарних систем до трирівневих, а пізніше — до чотирирівневих і 

п'ятирівневих моделей пенсійного забезпечення, почалися недавно, з другої 

половини 1990-х років. 

У Польщі, де реформа почалася, як і в Україні, у 1998 році, вона стала 

ключовим фактором зростання. Це дозволило полякам безболісно подолати 

світову кризу 2008 року, будувати успішну економіку, накопичити понад 100 

млрд дол внутрішніх інвестиційних ресурсів, підвищити середню пенсію до 820 

дол на місяць. 

Тому найкращі українські аграрні компанії розміщують свої акції не на 

Українській біржі, де нема грошей, насамперед пенсійних, а на Варшавській 

біржі, де є ресурси пенсійних фондів — найбільших інвесторів в українські 

акції. 

При цьому WIG Ukraine, сукупний індекс українських підприємств, акції 

яких котируються на Варшавській біржі, за 2016 рік зріс у доларовому 

еквіваленті на 41%. Однак весь цей шалений інвестиційний прибуток 

капіталізувався на персональних пенсійних рахунках польських, а не 

українських громадян. 

Загалом пенсійні активи світової накопичувальної пенсійної системи 

(другого і третього рівнів) за останні десять років зросли майже вдвічі і на 

початку 2017 року становили 36,5 трлн дол. Це величезне приватне та суспільне 



 

 

багатство громадян — майбутніх пенсіонерів у країнах, які провели пенсійні 

реформи. 

Найбільші активи накопичувальної ПС мають США — 22,5 трлн дол, 

Великобританія — 2,9 трлн дол, Австралія — 1,6 трлн дол, Канада — 1,6 трлн 

дол, Нідерланди — 1,3 трлн дол, Швейцарія — 0,6 трлн дол, Фінляндія — 19,9 

млрд дол. ПС України акумулювала лише 85 млн дол на 40 млн громадян. [1] 

Отже, суть пенсійної реформи полягає у тому, що частина обов`язкових 

внесків до пенсійної системи має накопичуватися у Накопичувальному фонді і 

обліковуватися на накопичувальних пенсійних рахунках громадян, які 

сплачуватимуть такі внески. Ці кошти мають інвестуватися в економіку 

України з метою отримання інвестиційного доходу і захисту їх від інфляційних 

процесів. 

Переваги пенсійної реформи: 

- не залежить від демографічних проблем;  

- забезпечує інвестиційний ресурс економіки шляхом залучення для 

вирішення проблем економічного розвитку коштів, що в ній акумулюються;  

- забезпечує персоніфікацію і індивідуалізацію накопичених грошових 

коштів; 

- забезпечує диференціацію розмірів пенсій залежно від особистих 

накопичень людини. 

Недоліки пенсійної реформи: 

- подальше погіршення фінансового стану Пенсійного фонду. 

- знецінення пенсійних накопичень унаслідок інфляції. 

- вплив фінансово-економічної кризи. 

Пенсійна реформа (а саме другий рівень) у разі її комплексного проведення 

може стати одним з реальних реформаторських кроків, адже пенсійні проблеми 

кардинально впливають на суспільні настрої, фінанси країни та економіку в 

цілому. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ  В ЄС ЯК 

ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ: 

ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ В УМОВАХ УКРАЇНИ 

THE INVESTMENT COMPONENT OF THE LIFE INSURANCE MARKET IN 

THE EU AS AN EFFECTIVE TOOL FOR ECONOMIC GROWTH: PROBLEMS 

OF ADAPTATION IN UKRAINE 

Як свідчить світова практика, страхування на сьогодні є стратегічним 

сегментом економіки. Між рівнем розвитку страхування та економічним 

зростанням держав є певна залежність. Страхування – це невід’ємна складова 

всіх сфер господарства країни та один з найважливіших факторів добробуту. 

Воно сприяє досягненню соціально-економічної стабільності в суспільстві та є 

важливим елементом соціального захисту населення. Страхові компанії не 

просто надають послуги страхування, але й відіграють роль інституцій 

соціального інвестування.  

 В розвинутих країнах найважливішим елементом ринку страхування є 

страхування життя, яке має велике соціально-економічне значення. Суть 

страхування життя полягає в обов’язку страховика здійснити страхову виплату 

згідно з договором страхування у разі смерті застрахованої особи, а також, 

якщо це передбачено договором страхування, у разі дожиття застрахованої 

особи до строку дії договору страхування та досягнення застрахованою особою 

визначеного згідно договору віку. 

 Страховий ринок Європейського Союзу є одним з найрозвинутіших у 

світі та за обсягами страхових премій займає більш ніж третину світового 

ринку страхування [1]. Страхування життя в ЄС є досить популярним і має 

традиційний характер, чого ми не можемо сказати про Україну. Проблема 

формування та розвитку ринку страхування життя для країн із перехідною 

економікою, зокрема для України, є особливо актуальною. 



 

 

 В країнах Євросоюзу страхові компанії Life володіють високим 

економічним потенціалом. Вони не обмежуються лише здійсненням страхових 

операцій, які мають важливе соціальне значення, а гармонічно поєднують їх з 

інвестиційною діяльністю, метою якої є одержання прибутку. Таким чином, СК 

Life можуть вкладати тимчасово та відносно вільні кошти на депозитні рахунки 

в банківські структури, у нерухомість, цінні папери та здійснювати за рахунок 

цих коштів інші види діяльності, передбачені чинним законодавством. 

Інвестиційна функція  страхових компаній перетворює пасивні кошти, отримані 

від страхувальників, в активний капітал, який стає важливим чинником впливу 

на розвиток економіки.  

Ми можемо стверджувати, що дослідження особливостей інвестиційної 

складової ринку страхування життя в Європейському Союзі є актуальним на 

сьогоднішній день. Європейський досвід соціального інвестування страхових 

компаній Life повинен широко використовуватись у вітчизняній практиці з 

метою розвитку та вдосконалення потенціалу ринку страхування життя та 

покращення соціально-економічного клімату в цілому. 

Проаналізуємо основні показники розвитку страхового ринку життя в 

Україні та ЄС (табл. 1). Станом на 2016 рік кількість страхових компаній зі 

страхування життя складала  39 із 361. Можемо спостерігати, що на відміну від 

страхових ринків розвинутих країн ЄС, страховий ринок України 

характеризується високою часткою компаній non-Life. Досить низька частка 

страхових компаній Life свідчить про низький рівень розвитку ринку 

страхування життя в Україні та соціальної захищеності населення загалом. 

Адже «лайфове» страхування передбачає матеріальні виплати не лише у 

випадку смерті або втрати працездатності, але й, що досить важливо, після 

досягнення пенсійного віку. У більшості країн Європейського Союзу виплати 

за довгостроковими договорами страхування складають основу доходу 

громадян пенсійного віку. 

Таблиця 1 



 

 

Основні показники розвитку страхового ринку життя в Україні та ЄС у 

2016 р. 

Показники Україна 

ЄС 

Середнє Максимальне 

значення 

Кількість страхових компаній life, од. 39 35 115 (Іспанія) 

Частка страхових компаній life у 

загальній структурі, % 
13,6% 31,2 64,3 (Угорщина) 

Частка премій на страхування 

життя у загальному обсязі 

валових премій, % 

7,4 49,5 82,6 (Швеція) 

Частка страхових виплат life у 

загальній структурі виплат, % 
6,1% 65,7 86,5 (Фінляндія) 

 

Джерело:  European Insurance in Figures – 2016 data // Insurance Europe. // [Електронний 

ресурс]. –  Режим доступу : https://www.insuranceeurope.eu/insurancedata 

 

Іншим доказом, що підтверджує низький рівень страхування життя в 

Україні порівняно з країнами ЄС, є показник щільності страхування. Він 

характеризує скільки одна особа витрачає на страховий захист. В середньому 

по Україні щільність страхування життя становить 2,1 євро [3]. Для порівняння, 

в Чехії цей показник складає до 3 тис. євро, а в середньому по країнам 

Євросоюзу – 1,25 тис. євро. Така тенденція в Україні склалась в першу чергу 

через низький рівень довіри населення до страхових компаній, а по-друге через 

низьку платоспроможність і відсутність можливості заощаджувати.   

У Європейському Союзі питома вага премій на страхування життя займає 

половину загального обсягу страхових премій, а в деяких країнах навіть ¾ [2]. 

Такої позитивної тенденції в нашій країні ми не спостерігаємо. Адже більшість 

https://www.insuranceeurope.eu/insurancedata


 

 

українських страхових компаній Life мають надзвичайно малі обсяги страхової 

діяльності або взагалі перебувають в «замороженому стані».  

Яскравим прикладом успішного функціонування ринку страхування життя 

та досягнення соціально-економічного ефекту від страхування в ЄС є 

Німеччина, в якій діють близько 84 страхові компанії Life [2]. Страхування 

життя в структурі національного страхового ринку займає близько 37%. В цій 

країні даний вид страхування є традиційним і популярним інструментом 

забезпечення в старості.  

Капіталовкладення німецьких компаній типу Life щорічно досягають 

близько 570 млрд. євро [4]. Тому страхування життя у Німеччині є дієвим 

стимулом для розвитку інвестиційного сектору економіки. Усі види капіталів 

німецьких страхових компаній можна розділити на три групи за ознакою 

ліквідності. Перша група включає  іпотеку, земельну власність та позики під 

заставу – цінності, які реалізувати складно. Друга    група – це цінні папери, 

векселі, ломбардні вимоги, які можна легко реалізувати. До третьої групи 

належать цінності, що мають найвищу ступінь ліквідності – касова готівка та 

вклади на поточних рахунках. 

Варто також зазначити, що у Німеччині розміщення резервних коштів СК 

Life чітко регулюється на законодавчому рівні. Наприклад, в цінні папери 

можна вкладати до 10% резерву, у нерухомість – також не більше 10% в один 

об’єкт. Іпотечні позики не повинні перевищувати 3/5 від цінності земельної 

ділянки. Щодо здійснення СК Life комерційної діяльності, то в законодавстві 

Німеччини ніяких обмежень немає  [5]. 

У країнах з перехідною економікою, які вступили до Європейського Союзу 

відносно нещодавно, ринки страхування життя мають позитивні тенденції 

розвитку та значно наблизилися до європейських стандартів. Крім того, 

зростання економічного розвитку в цих країнах призвело до підвищення рівня 

доходів та заощаджень населення, що ще більше посприяло поширенню 

укладання страхових договорів, у тому числі зі страхування життя.   



 

 

У Польщі за останнє десятиліття частка премій від страхування життя у 

загальному обсязі страхових премій зросла з 26% до 43%. Також за цей період в 

країні помітно зросла кількість страхових компаній Life – з 7 до 27 [2], в той час 

як динаміка зростання кількості компаній non-Life не була такою стрімкою. 

Новою площею для поширення діяльності із страхування життя є третій рівень 

польської пенсійної системи. Він передбачає програми соціального 

забезпечення працівників в старості, які добровільно організовуються 

роботодавцями. Така практика є яскравим прикладом колективного 

страхування життя. В її основі лежить здійснення роботодавцями добровільних 

страхових платежів у розмірі певного відсотка від заробітної плати найманого 

працівника. Такі страхові платежі не зараховуються до  бази внесків на 

соціальне страхування. Окрім того, працівники можуть самостійно здійснювати 

додаткові страхові внески з власних коштів [4]. 

В такій країні як Чеська Республіка ринок страхування життя також 

стабільно розвивається. За останні роки в країні питома вага премій від 

страхування зросла до 40%. На відміну від України та країн ЄС, кількість 

компаній, що займаються страхуванням життя  в Чехії значно менша. Їх всього 

16, проте лише 3 з них є виключно СК Life, всі інші працюють в обох сферах 

ринку страхування. Загалом в країні страховий ринок життя кожного року 

забезпечує стабільний соціально-економічний ефект. Однією з причин такої 

позитивної тенденції у розвитку страхування є податкові переваги, які 

надаються державою окремим видам страхування, в тому числі й страхуванню 

життя. 

В порівнянні з більшістю країн членів Європейського Союзу страховий 

ринок життя в Україні знаходиться ще на початковій стадії свого розвитку та 

потребує трансформації. Про це свідчить скорочення кількості страхових 

компаній Life за останні роки та їх невелика чисельність порівняно із СК non-

Life (рис. 1). Суттєвими проблемами і факторами, які стримують адаптацію 

ринку страхування життя в Україні є: нестабільність соціально-політичної 

ситуації, низький рівень довіри населення до ринку страхування, економічні 



 

 

фактори, недоліки державної політики у сфері страхування, відсутність вільних 

коштів у підприємств та фізичних осіб, низька страхова культура населення, 

страхових посередників та деяких страховиків тощо.  

 

Рис. 1. Динаміка зміни кількості страхових компаній в Україні                                               

за період 2006–2016 років [6] 

Попри низький рівень розвитку та нестабільність, ринок страхування 

життя в Україні також бере участь в інвестиційному секторі економіки. 

Наприкінці 2016 року загальна сума активів, представлена резервами зі 

страхування життя  становила 18687 млн. грн. Проаналізувавши структуру 

капіталовкладень українських страхових компаній (рис. 2), можемо 

стверджувати, що найбільшу питому вагу мають банківські вклади, частка яких 

складає 42% (9239,1 млн. грн.). У цінні папери українські страховики життя 

вкладають 35%  тимчасово вільних коштів (3854,4 млн. грн.). Найменш 

популярним напрямом капіталовкладень серед СК Life в Україні є банківські 

метали 1% (8,1 млн. грн.). 
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Рис. 1. Структура розміщення активів страховими компаніями Life в Україні  

Отже, ринок страхування життя є невід’ємною частиною забезпечення 

соціально-економічного добробуту в країні. Страхування життя відіграє 

важливу роль соціальних інвестицій як дієвого засобу досягнення позитивного 

соціального ефекту. Ринок страхування життя в Європейському Союзі є досить 

розвинутим і вже багато років поспіль показує позитивні тенденції впливу на 

стан економіки та людського капіталу. Тому для України на сучасному етапі є 

досить актуальною орієнтація на вектор розвитку ринку страхування життя та   

врахування при цьому європейського досвіду. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМПАНІЙ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В 

УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД 

INVESTMENT ACTIVITY OF LIFE INSURANCE COMPANIES IN 

UKRAINE AT THE PRESENT STAGE: EUROPEAN EXPERIENCE 

Сучасні тенденції розвитку економіки, а також особливості функціонування 

страхових компаній зумовлюють потребу пошуку шляхів примноження 

страхових резервів. 

Страхові компанії в багатьох країнах є найважливішими інституційними 

інвесторами, що ефективно здійснюють розміщення коштів і управління 

активами [1]. 

Так, за даними рейтингу Forbes Global 2000 у 2015 р. найбільшими 

страховими центрами були Париж, Мюнхен, Нью-Йорк, Лондон, Торонто, 

Цюріх, Пекін і Токіо з величиною активів майже 15 млрд. дол. США. Для 

прикладу, прибуток від інвестицій у зарубіжних страхових компаніях становить 

у середньому 20-30% від сукупного доходу, в країнах СНД – 3- 10%, а в Україні 

2-3% , тобто на сьогоднішній день інвестиційна діяльність страхових компаній 

в Україні залишається недостатньо розвиненою [2]. 

Створення сприятливих умов для функціонування ринку страхування 

життя в Україні є надзвичайно важливим питанням, котре вимагає глибокого 

наукового вивчення та послідовних практичних дій з боку держави, страхових 

https://cyberleninka.ru/article/n/dosvid-investitsiynoyi-diyalnosti-zarubizhnih-strahovih-kompaniy.pdf
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організацій і суспільства в цілому. Тривала економічна криза в Україні 

призвела до різкого падіння рівня життя більшості населення, тому не дивно, 

що послуги зі страхування життя в нашій країні не набули достатнього 

поширення. Адже страхування життя тісно пов’язане з рівнем життя в країні, 

має безпосередній вплив на рівень розвитку людського капіталу, за яким 

Україна значно поступається розвиненим країнам [3]. 

Це проявляється у:  

— низькій якості життя (за індексом якості життя у 2016 р. наша країна 

посідала 66 місце, значення індексу охорони здоров’я становило 55);  

— недостатньому фінансуванні людського розвитку за рахунок усіх 

джерел (держави, домогосподарств та підприємств). Видатки на охорону 

здоров’я в Україні у 2016 р. зменшилися до 3,3 % ВВП; видатки на освіту у 

2016 р. знизилися до 5,9 % .  

— втраті позицій у розвитку людського потенціалу країни (у 2016 р. 

порівняно із 2015 р. Україна перемістилася з 55-го на 84-е місце за розвитком 

людського потенціалу згідно «Звіту ООН про людський розвиток  — 2016» [3]. 

За даними Нацкомфінпослуг, кількість страхових компаній становила на 

кінець 2016 року 310 одиниць, відбулося її зменшення на 104 одиниці. 

Найбільше скорочення відбулося саме  в 2016 році на 10 компаній, при 

цьому компанії, що виходили з ринку - це компанії, що майже не надавали 

послуги зі страхування життя та не мали відповідного страхового портфелю, 

тому скорочення компаній є необхідним та позитивним явищем для 

українського ринку страхування [3]. 

За висновками експертів, в Україні компанії зі страхування життя 

пріоритетним вважають поєднання страхової та інвестиційної діяльності, а 

64,3% представників ризикових компаній стверджують про необхідність 

здійснення лише страхової діяльності, решта 35,7% – страхової та 

інвестиційної. За таких умов неможливо досягти сталого економічного 

розвитку країни, коли найбільші інституційні інвестори – страховики – не 

вважають за необхідне займатися інвестиційною діяльністю [4]. 



 

 

Але незважаючи на відносно позитивну динаміку розвитку цього виду 

страхування, наша країна ще має розв’язати велику кількість проблем, 

пов’язаних з відсутністю відповідних традицій страхування життя, 

недостатньою кількістю операторів і агентських мереж, неурегульованістю 

вітчизняного законодавства щодо суб’єктів страхової справи, особливо з 

іноземним капіталом [4]. 

Як свідчить досвід, в усіх країнах з ринковою економікою страхування 

життя є найважливішим елементом соціальної системи держави, що дозволяє 

успішно вирішувати багато суспільних проблем, а також задовольняти потреби 

юридичних та фізичних осіб в забезпеченні стійких гарантій захисту їх 

економічних інтересів, пов’язаних зі здійсненням різних видів господарської 

діяльності, збереженням визначеного рівня добробуту і здоров’я [5]. 

Так, до прикладу, у Німеччині страхування життя традиційно є 

найпопулярнішим інструментом забезпечення в старості. Однак, є країни, в 

яких добровільне страхування життя відіграє ще більшу роль. Прикладом цього 

в Європі є Великобританія, а в Азії — Японія, що пов’язано з рівнем 

ефективності та спектром послуг державних систем забезпечення в старості [5]. 

У країнах Центральної Європи, які вступили до ЄС, страхові ринки та їхні 

правові й організаційні умови в останні роки значно наблизилися до стандартів 

ЄС. Крім того, економічний розвиток призвів до підвищення купівельної 

спроможності, що ще більше сприяло укладенню договорів страхування для 

пенсійного забезпечення громадян. Класичні продукти страхування життя та 

пенсійного страхування посилено конкурують з іншими страховими 

продуктами забезпечення в старості, які пропонуються пенсійними                   

фондами [6]. 

Динаміка ринку страхування життя у цих країнах в першу чергу 

визначається п’ятьма умовами: рівнем добробуту населення, його горизонтом 

планування, розвитком альтернативних фінансових інститутів, попереднім 

досвідом страхування життя населення, доступністю якісних страхових 



 

 

продуктів. Саме ці фактори впливають на структуру страхових премій та 

виплат із страхування життя [5]. 

У розвинених країнах Європи і в США частка інвестованих коштів 

страхових компаній становить близько 20- 25% усіх інвестицій, при тому, що в 

Україні цей показник в рази менше. Наприклад, у Великій Британії є приблизно 

70 різновидів цінних паперів. В Україні найменш ризикові вкладення 

становлять державні цінні папери або цінні папери фінансових інститутів з 

державною участю. Але такі цінні папери забезпечують низьку прибутковість. 

При цьому слід враховувати, що відсоткова ставка сильно змінюється в умовах 

фінансових криз [6]. 

У країнах Європейського союзу регулювання інвестиційної діяльності 

страхових компаній здійснюється на двох рівнях: директивами ЄС та 

національними нормативно-правовими актами [7]. У США ж існують незалежні 

системи регулювання страхового ринку в кожному окремому штаті, а також 

загальний державний нагляд і контроль, що здійснюються на федеральному 

рівні.  

Досвід розвинутих країн показує, що в умовах ринкової економіки 

страхування є важливим чинником розгортання інвестиційної діяльності. 

Основним джерелом одержання прибутку для страхових компаній більшості 

розвинених країн є не збір страхових платежів, а кошти від інвестування 

пріоритетних галузей економіки та інноваційних проектів. В Україні ж 

спостерігається протилежна ситуація: у структурі інвестиційного портфеля 

українських страхових компаній переважають капіталовкладення в цінні 

папери, серед яких перше місце посідають акції [8]. 

Аналізуючи досвід розвинених країн,  варто встановити норми 

розміщення активів, мінімальні і максимальні квоти, перелік активів, що 

покривають страхові резерви. Норми повиннні регламентуватися в залежності 

від стану економіки, національних традицій. Напрямки інвестування повинні 

встановлюватись окремо по страхуванню життя і інших видів страхування або 



 

 

окремо по кожному виду. Ключовими принципами, щодо процесу інвестування, 

має бути відповідність валюти, диверсифікація, локалізація [8]. 

Отже, формування капіталу компаній зі страхування життя і його 

розміщення потребують суттєвих удосконалень, причому як на макрорівні, так і 

на рівні самих страхових компаній.  

Серед негативних чинників, які стримують розвиток ринку страхування 

життя, можна виділити наступні:  

— недосконалість захисту прав споживачів страхових послуг;  

— низький рівень співвідношення страхових платежів з відрахуванням 

платежів, переданих на перестрахування українським страховикам, і валового 

внутрішнього продукту, незначна клієнтська база страховиків, а також 

зосередження страхової діяльності переважно на майновому страхуванні 

юридичних осіб;  

— нерозвиненість довгострокового страхування життя, недержавного 

пенсійного забезпечення та відсутність правового регулювання діяльності 

страховиків у сфері обов’язкового медичного страхування;  

— недостатність надійних фінансових інструментів для інвестування;  

— велика кількість страхових компаній з низьким рівнем капіталізації, а 

також слабкий розвиток національного перестрахового ринку;  

— використання страхового ринку суб’єктами господарювання для 

оптимізації оподаткування та витоку коштів за кордон; 

— недостатній рівень кадрового та наукового забезпечення страхового 

ринку;  

— низький рівень страхової культури населення.  

У формуванні ринку страхування життя в Україні відіграє державне 

регулювання. Але, на державному рівні не вирішені такі питання:  

— формування страхового законодавства щодо регулювання діяльності 

компаній зі страхування життя;  

— встановлення економічно обґрунтованих нормативів щодо достатності 

капіталу страховиків і якості їх активів;  



 

 

— забезпечення довіри до компаній зі страхування життя шляхом 

створення державних гарантій повернення коштів страхувальникам у вигляді 

заснування державної перестрахової компанії та фонду захисту вкладів 

громадян, які уклали договори зі страхування життя. 

Ми можемо позитивно оцінити перспективи вітчизняного страхового 

ринку, оскільки він має великий потенціал розвитку, а також вважається один з 

найпривабливіших ринків страхування життя в Європі [9]. 
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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄС ПРИ РЕФОРМУВАННІ 

СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ  

IMPLEMENTATION OF EU MEMBER STATES' EXPERIENCE IN 

REFORMING THE PENSION SYSTEM IN UKRAINE 

Успадкована від Радянського Союзу солідарна система пенсійного 

забезпечення України вже 26-тий рік державної незалежності є одним з 

головних об’єктів критики в суспільстві. Українські пенсіонери вважають 

призначені їм пенсії занадто низькими, працююче населення – сплачені ними 

страхові внески високими, а заокеанські та європейські радники висловлюють 

своє незадоволення хронічним дефіцитом бюджету Пенсійного фонду України 

(ПФУ) та наполягають на поступовому підвищенні пенсійного віку для 

громадян з метою його збалансування. Останніми роками діюча система 

пенсійного забезпечення перебуває в стані «перманентного реформування», 

необхідність якого зумовлена не лише переходом до системи ринкових 

відносин, але й пошуком нових моделей пенсійного забезпечення у зв’язку із 

песимістичними демографічними перспективами нашої держави у 

майбутньому. Найбільш значимим здобутком у реформуванні став перехід у 

2004 р. до багаторівневої моделі пенсійної системи, розробленої на початку 90-



 

 

х рр. минулого століття Світовим банком та успішно апробованої у багатьох 

країнах Європи та світу. Однак основною загрозою для пенсійних систем 

більшості країн світу залишається «революція старіння» населення, що охопила 

й Україну. 

Специфіка соціально-економічної та демографічної ситуації в Україні 

зумовлює необхідність обґрунтування принципово нової моделі багаторівневої 

пенсійної системи, що найкращим чином врахує, з однієї сторони, позитивний 

зарубіжний досвід реформування системи пенсійного забезпечення, а, з іншої, – 

особливості українського менталітету, існуючий стан національної економіки 

та соціальні настрої в українському соціумі. 

Останніми роками в період численних змін в соціально-економічному та 

політико-правовому житті нашої держави проблематика реформування 

пенсійної системи та впровадження накопичувальної її складової в контексті 

врахування зарубіжного досвіду опинилась у центрі уваги політиків, науковців 

та громадськості. Серед вітчизняних вчених-економістів, чиї праці присвячені 

цій проблематиці, слід відзначити Ю. В. Баніта, О. В. Горбаненко, 

І. Ф. Гнибіденко, В. А. Зеленка, Л. Г. Креховецької, О. В. Петрушки, В. М. 

Радзієвської, Н. В Ткаченко, В С. Толуб’яка, І. С. Шкури та ін. У своїх працях 

вищеперераховані науковці розкривають передумови та основні етапи 

проведення пенсійних реформ у зарубіжних країнах, які відрізняються за 

рівнем соціально-економічного розвитку, моделлю соціальної політики 

держави, менталітетом та кількістю населення тощо.[1] 

Рівень пенсійного забезпечення по суті є показником економічного та 

соціального стану країни. Відтак життєвий рівень осіб пенсійного віку в кожній 

країні деякою мірою відрізняється. Так, глобальний пенсійний індекс (Global 

Retirement Index) розробив рейтинг топ-десяти найкращих країн для життя на 

пенсії, до якого увійшли 50 країн світу.[2] При складанні рейтингу 

дослідницький центр міжнародної банківської інвестиційної групи «Natixis 

Global Asset Managent» враховував 20 показників, розділених на чотири основні 

категорії: здоров’я (включаючи тривалість життя і рівень системи охорони 



 

 

здоров’я країни), матеріальний добробут, якість життя пенсіонерів, а також 

фінанси. Найбільш сприятливою країною для життя на пенсії у 2014–2015 рр. 

визнавалась Швейцарія, однак у 2016 р. цей рейтинг очолила Норвегія, 

піднявшись на одну позицію. 

В 2010–2011 рр. уряд Угорщини ліквідував другий рівень пенсійної 

системи, оголосивши практично націоналізацію обов’язкових пенсійних 

накопичень. Подібний досвід довелося пережити Польщі. З 2014 р. 

обов’язковий другий рівень індивідуальних рахунків став добровільним для 

всіх нових учасників трудової діяльності, а накопичені кошти були 

перераховані на рахунки державного першого рівня – програм з номінально 

фіксованими внесками. У Словаччині, яка пішла по стопам Угорщини та 

Польщі, впровадження накопичувальної складової системи й спрямування до 

неї частини страхових внесків із солідарної складової призвело до виникнення 

значного дефіциту коштів на виплату пенсій нинішнім пенсіоне-рам. На 

перших етапах джерелами покриття цього дефіциту виступали ресурси 

Резервного фонду солідарності (акумулює внески у розмірі 4,75% від зарплати 

найманих працівників) та кошти від приватизації газотранспортної системи 

країни. Однак сьогодні уряд змушений покривати дефіцит коштів солідарної 

системи коштами державного бюджету.[3] 

Тариф страхових внесків вище єдиного соціального внеску (22%) 

встановлений у 13 країнах-членах ЄС та в Україні, в інших 22 країнах 

утримують ставку внесків на пенсійне страхування на рівні, нижчому за 

вітчизняний (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Тарифи внесків на пенсійне страхування у країнах ЄС та в Україні 

станом на 1 січня 2017 року, % 

Країна Працівник Роботодавець Всього 

Естонія 0,0 33,0 33,0 



 

 

Італія 9,19 23,81 33,0 

Іспанія 4,7 23,6 28,3 

Португалія 8,527 18,412 26,939 

Угорщина 8,5 18,0 26,5 

Фінляндія 5,7–7,2 18,0 23,7–25,2 

Франція 10,65 14,23 24,88 

Словенія 15,5 8,85 24,35 

Словаччина 7,0 17,0 24,0 

Австрія 10,25 12,55 22,8 

Україна 0,0 22,0 22,0 

Латвія 6,0 14,0 20,0 

Туреччина 9,0 11,0 20,0 

Німеччина 9,95 9,95 19,9 

Греція 6,67 13,13 19,8 

Польща 9,76 9,76 19,52 

Бельгія 7,5 8,86 16,36 

Люксембург 8,0 8,0 16,0 

Чеська 

Республіка 
14,0 0,0 14,0 

           Джерело: складено автором за даними [4] 

 

 

ВИСНОВКИ 

Будуючи національну модель пенсійної системи, прогнозуючи її 

майбутнє, потрібно враховувати здобутки та втрати інших країн у цій сфері. З 1 

січня 2017 р. в Україні набув чинності закон «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування», який передбачає введення накопичувальної 

пенсійної системи, яка, на наш погляд, має як свої переваги, так і недоліки. 

Переваги пенсійної реформи, по-перше, полягають у тому, що вона, в 

першу чергу, спрямована на радикальне посилення зв’язку між обсягом 



 

 

сплачених внесків до пенсійної системи та пенсійними правами людини. По-

друге, перевагою запровадження накопичувальної системи є те, що цей крок 

може стати одним із ключових заходів, який здатен не тільки підвищити рівень 

соціального захисту громадян, а й вивести країну на новий рівень економічного 

розвитку. По-третє, накопичувальна пенсійна система дає можливість 

акумулювати внутрішні довгострокові інвестиційні ресурси, які можна розумно 

використати на розвиток економічної та соціальної інфраструктури, реального 

сектору економіки та виходу із кризи 

Головним недоліком накопичувальної системи, на мій погляд, є те, що 

позитивного результату слід очікувати не раніше, аніж за пару десятків років, 

відтак проблема виплати пенсій громадянам до тих пір залишатиметься 

невирішеною. При цьому накопичувальна система ефективно працює лише за 

умови стійкої купівельної спроможності, адже очевидно, що в умовах 

зростаючої інфляції та стрімкої девальвації національної валюти накопичені 

кошти повинні не тільки зберігатися, але і примножуватися. 

Позитивний світовий досвід реформування пенсійної системи слід 

використовувати лише після досконалого вивчення й максимальної адаптації до 

вітчизняних умов з метою уникнення можливих негативних ефектів, пов’язаних 

передусім із відмінностями не лише в економічному, нормативно-правовому та 

інституціональному забезпеченні суспільних процесів, а й у доходах та 

ментальності населення. 
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Трохімчук Діана 

Diana Trokhimchyk  

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СОЦІАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В 

УКРАЇНІ: РОЛЬ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДОНОРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF SOCIAL INVESTMENT IN UKRAINE: THE 

ROLE OF EUROPEAN DONOR ORGANIZATIONS 

Соціальне інвестування виступає головною умовою для економічного 

розвитку країни та забезпечення високої якості життя населення. Важливу роль  

у ньому відіграють донорські організації,як вітчизняні, так і іноземні.  

  Для України, де розвиток соціальної сфери є актуальним, життєво 

необхідно виробити таку стратегію роботи з соціальними інвестиціями, за якої 

потреби підвищення рівня життя громадян фінансувалися б у повному обсязі. 

«Соціальні інвестиції – це добровільний внесок бізнесу в розвиток суспільства. 

До соціальних інвестицій найбільш часто відносять:спонсорство й 

корпоративну благодійність,піклування, взаємодію з місцевим співтовариством, 

владними структурами, корпоративні партнерські програми» [1]. 

Об'єктами соціального інвестування дослідники називають : суспільство; 

елементи соціальної інфраструктури; індивідів; соціальний потенціал. 

http://www.silvereco.eu/2016-global-retirement-index-adapting-retirement-systems-to-changing-demographics/
http://www.silvereco.eu/2016-global-retirement-index-adapting-retirement-systems-to-changing-demographics/
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http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8115201e.pdf?expires=1488794734&id=id&accname=guest&checksum=CE63E3365376B8546A3B1FFD7419EC9F
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8115201e.pdf?expires=1488794734&id=id&accname=guest&checksum=CE63E3365376B8546A3B1FFD7419EC9F


 

 

Серед суб'єктів виділяють: державу,  підприємства,  вітчизняні 

некомерційні організації , іноземні благодійні фонди, міжнародні організації  та 

фізичних осіб.  Однак одними з найголовніших суб’єктів соціального 

інвестування, які існують у більшості країн світу, є фонди соціальних 

інвестицій , які , в основному, працюють у напрямах зменшення рівня бідності 

й покращення соціальної інфраструктури загалом. 

Існують чотири основні показники ефективності соціального 

інвестування: 

I. Соціальний ефект. ; 

 II. Соціальна ефективність; 

III. Соціально-економічна ефективність; 

IV. Економічна ефективність. [2] 

Згідно з індексом The Global Competitiveness Index (GCI) за 2015–2016 рр. 

Україна посідає 79-те місце зі 140 країн світу, у тому числі за такими 

показниками сталого розвитку та соціальної сфери, як «корпоративна етика» 

(corporate ethics) – 76-те місце та «здоров’я» (Health) – 82-ге місце (поряд з 

Гондурасом та В’єтнамом). При цьому за показниками «початкова освіта» 

(Primary education) та «вища освіта і навчання» (Higher education and training) 

Україна має досить високі позиції – 34-те місце [3]. 

За результатами порівняння обсягів соціального інвестування 

вітчизняних та закордонних підприємств констатовано, що компанії США 

інвестують у соціальні проекти 3–5 % обсягу чистого прибутку, європейські 

компанії – 2-4 % річного прибутку, українські – 0,7–1,2 %. При цьому частка 

вітчизняних та закордонних підприємств, що є соціально відповідальними, 

становить відповідно 40 % та 90 % загальної кількості суб’єктів 

господарювання (найбільш відповідальними компаніями України є Систем 

Капітал Менеджмент, Київстар Джі Ес Ем, Група компаній НІКО, Оболонь, 

Крафт Фудз Україна, Група компаній «Фокстрот», Microsoft Україна, 

Ernst&Young Україна, Сандора, МЕТРО Кэш энд Керри Україна, Nemiroff 

Holding та ін.). 



 

 

Напрямками соціального бізнесу на сьогодні можуть бути: 

- Екобудівництво; 

- Екодизайн для дому та бізнесу; 

- Виготовлення та продаж органічної і веганської їжі; 

- Переробка відходів; 

- Впровадження альтернативних джерел енергії та підвищення 

енергоефективності. 

За останнє десятиліття на Заході соціальне інвестування пережило період 

бурхливого розвитку: сформувався розвинутий ринок соціальних інвестицій, 

створено мережу спеціальних бірж, за підтримки держави активно розвивається 

соціальне підприємництво. Головний фінансовий інструмент — доступ до так 

званих м’яких кредитів. Наприклад, мікрокредитування тих організацій, яким 

важко залучити для свого розвитку традиційні банківські позики. 

Натомість Україна в цьому сенсі суттєво відстає від розвинутих західних 

держав, хоч відповідно до Угоди про Асоціацію з ЄС взяла на себе 

зобов’язання поступово наближувати своє законодавство до права, стандартів 

та практики Євросоюзу. А це означає, що наша держава змушена перейти до 

соціального інвестування. Деякі соціальні підприємства вже існують, до 

прикладу Український фонд соціальних інвестицій (неурядова організація, 

завдання якої мобілізовувати ресурси і скеровувати їх на розвиток соціально-

комунальної інфраструктури) працює у нашій державі з 2000 року [4]. 

Головний ресурс УФСІ — кошти міжнародних донорів: свого часу це 

були Світовий банк, Європейський Союз, уряди Німеччини, Японії, Швеції, 

Великобританії, Фонд імені Чарльза Стюарта Мотта, Канадська агенція з 

міжнародного розвитку, Міжнародний фонд «Відродження», Програма 

розвитку ООН. За роки існування УФСІ реалізував на території України понад 

тисячу мікропроектів на рівні місцевих громад. Можна згрупувати роботу 

фонду в кількох напрямах та виокремити кілька головних: сприяння 

реформуванню системи соціальних послуг, створення інноваційних моделей 

соціальних послуг для незахищених груп населення, допомога громадам у 



 

 

ремонті об’єктів соціальної і комунальної інфраструктури у сільській 

місцевості, активізація їхнього потенціалу і зусиль під час ухвалення спільних 

рішень.[4] 

За 15 років роботи фонд реалізував майже 1200 мікропроектів по всій 

території України, з-поміж яких підтримка шкіл, дитячих садків, водогонів, 

відкриття центрів кризового втручання, госписів, центрів соціальної підтримки. 

Проект «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури», на який отримано 

грант уряду Німеччини обсягом сім мільйонів євро, охоплює території 

Львівської, Кропивницької й Вінницької областей. На черговий проект, 

спрямований на розв’язання проблем внутрішньо переміщених осіб, уряд 

Німеччини надав ще 14 мільйонів євро. Коштом грандів передбачено створити 

понад 70 додаткових груп у дитячих садочках Києва, більш ніж 1000 місць для 

проживання внутрішньо переміщених осіб, а також відновити дитячі садочки, 

школи, заклади соціального захисту в Харківській, Дніпропетровській, 

Запорізькій областях. Насамперед ті, які стали прихистком для нової реальності 

України, яку ще кілька років тому ніхто не міг передбачити, — для внутрішньо 

переміщених осіб [4]. 

Варто згадати і про інші організації в сфері соціального інвестування, 

наприклад Український фонд підтримки підприємництва є державною 

неприбутковою організацією. За своїм статусом, завданнями і можливостями 

Український фонд підтримки підприємництва — це унікальна структура, яка 

за державні кошти впроваджує затверджені урядом заходи та програми, 

спрямовані на забезпечення для суб’єктів малого і середнього бізнесу 

можливості отримати освітню, консультаційну, гарантійну і, зокрема, пільгову 

фінансово-кредитну підтримку[5]. 

Основні завдання Фонду: 

 фінансування державних, міжрегіональних та тих, що мають 

державне значення, регіональних та галузевих програм розвитку 

підприємництва; 

 створення інфраструктури фінансової підтримки підприємництва,; 



 

 

 фінансова підтримка окремих підприємницьких проектів 

за напрямками, визначеними Державним комітетом України з питань розвитку 

підприємництва; 

 співробітництво з українськими, міжнародними та іноземними 

фінансовими структурами [5]. 

Ще одним фондом допомоги у сфері сільського господарства є державна 

підтримка фермерських господарств, яка здійснюється через Український 

державний фонд підтримки фермерських господарств, який є державною 

бюджетною установою та виконує функції з реалізації державної 

політики  щодо  фінансової  підтримки становлення  і розвитку  фермерських 

господарств. Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для надання фінансової підтримки фермерським 

господарствам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  

від 25.08.2004 № 1102, фермерським господарствам надається фінансова 

підтримка на поворотній основі та конкурсних засадах терміном до 5 років у 

сумі до 250 тис. грн за бюджетною програмою «Надання кредитів фермерським 

господарствам»[6]. 

Європейський союз через KfW у 2013 році надав 4,95 млн. євро на 

реалізацію проекту "Соціальні інфраструктури" у рамках програми "Підтримка 

спільної ініціативи зі співробітництва в Криму"[7]. 

Світовий банк надав Уряду України позику в розмірі понад 50,210 млн. 

дол. США на виконання Проекту «Фонд соціальних інвестицій», 2002-2008 рр.  

Уряд Німеччини через Німецький банк розвитку (KfW) надав УФСІ два 

гранти в розмірі 7 млн. євро та 5 млн. євро на відновлення соціально-

комунальної інфраструктури Луганської і Донецької області (2008-2010 рр.), а 

також АР Криму (2009-2012 рр.)[7]. 

Шведське агентство міжнародного розвитку (SIDA) надало УФСІ два 

гранти [7]: 

 близько 1 млн. дол. США у вигляді технічної допомоги для 

розбудови потенціалу провайдерів соціальних послуг, 2006-2010; 



 

 

 10 тис. дол. США на участь фахівців УФСІ та членів Наглядової 

ради у Міжнародній конференції з питань розвитку соціальних 

послуг на рівні громад, 2000 р. 

Уряд Японії надав УФСІ три гранти[7]: 

 250 тис. дол. США та 266 тис. дол. США на цілі розвитку стратегії 

та людських ресурсів на етапі підготовки масштабного Проекту 

«Фонд соціальних інвестицій», 2000-2002 рр.; 

 1 711 500 дол. США на цілі розбудови потенціалу найбідніших 

громад шляхом реалізації масштабної програми з надання 

навчально-консультативних послуг, організації тренінгів та 

широкої інформаційної підтримки, 2005-2008 рр. 

Міністерство у справах міжнародного розвитку Уряду Великої Британії 

(DFID) надало 1 млн. дол. США для реалізації пілотного етапу Проекту «Фонд 

соціальних інвестицій», 2001-2004 рр.[7] 

Можна стверджувати, що досвід УФСІ може стати підґрунтям для 

формування мережі неприбуткових організацій, які з часом замінять громіздкий 

і неефективний чиновницький апарат. Необхідно також вивчати та 

впроваджувати у наші реалії передові європейські практики соціального 

інвестування — без цього Україна не зможе подолати розрив, який існує між 

соціальними складовими нашої країни та ЄС.  

Проте, незважаючи на постійне зростання обсягів відповідних 

донорських, зокрема європейських  ресурсів та розширення мережі соціальних 

програм в Україні, рівень реального впровадження рекомендацій міжнародних 

фахівців залишається невисоким. Основними стримуючими чинниками при 

цьому є недоліки вітчизняної системи державного управління, подолання яких 

– складне завдання для більшості міжнародних організацій, що працюють в 

Україні. Тому вироблення стратегії ефективної взаємодії міжнародних донорів 

та урядових структур, представників бізнесу і громадянського суспільства в 

цілому є важливим напрямом подальших наукових досліджень, що матимуть 

вагоме значення для реалізації соціальних інвестицій України. 
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КОРПОРАТИВНЕ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ТА ПЕНСІЙНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД 

CORPORATE LIFE INSURANCE AND PENSION PROVISION. EUROPEAN 

AND UKRAINIAN EXPERIENCE 

Що таке корпоративне страхування життя та які його переваги? 

В сучасних умовах розвитку економіки для більшості підприємств стає 

актуальним питання кадрової політики. Отримати максимальний результат та 

досягти основної мети підприємства можливо з допомогою кваліфікованої та 

працездатної команди однодумців. Основну цінність для кожного підприємства 

становлять його люди – люди активні, вмотивовані, працездатні та щасливі… 

То, наскільки персонал вмотивований заробітною платою та умовами 

праці, можна визначити за таким показником, як плинність кадрів. Наскільки 

важко знаходити та утримувати таланти? Що відбувається, коли компанія не 

піклується про власний персонал? Що відбувається, коли працівник перестає 

працювати та заробляти кошти? Що буде з його сім’єю, яку він забезпечує? 

Забезпечити фінансовий захист співробітників та їх сімей, отримати ряд 

переваг для підприємства можна за допомогою корпоративних програм 

страхування життя. 

Переваги корпоративного страхування для працівників: 

 соціальний та фінансовий захист у випадку настання 

непередбачуваних подій; 

 додаткове пенсійне забезпечення; 

 спокій та впевненість у майбутньому; 

 створення капіталу для здійснення великої покупки (автомобіль, 

житло та ін.); 

 фінансова підтримка сім'ї у разі втрати годувальника; 



 

 

 психологічний комфорт від визнання цінності працівника для 

компанії. 

Переваги корпоративного страхування для підприємства: 

 знизити плинність кадрів та підвищити лояльність працівників; 

 можливість отримати податкові пільги; 

 додаткове матеріальне стимулювання працівників; 

 покращення іміджу компанії; 

 підвищення командного духу та покращення корпоративної 

культури в компанії; 

 збереження та примноження капіталу. 

Як це працює? Для Працівника компанії підбирається страхова програма, 

визначається сума та строк страхування, заповнюється заява (декларація), 

оплачується страховий платіж. Випускається та підписується договір 

страхування (поліс). Протягом періоду дії договору страхування Підприємство 

сплачує чергові платежі, страхова компанія забезпечує фінансовий захист від 

вибраних ризиків. При настанні страхового випадку вигодонабувач 

(визначається Працівником у договорі страхування) отримує страхову виплату. 

По закінченню строку дії договору страхування Працівник (Підприємство) 

отримує страхову виплату - гарантовану страхову суму (з врахуванням 

гарантованого інвестиційного доходу) + додатковий інвестиційний дохід 

(бонус), накопичений за період дії договору. Страхова виплата може 

здійснюватись одноразово або довічний ануїтет.[8] 

Корпоративне страхування життя в Україні 

На сьогоднішній день результати розвитку корпоративного страхування в 

Україні представлені у вигляді трьох видів послуг, які можуть надавати 

вітчизняні страхові компанії. Так популярним є страхування життя працівників 

на визначений термін, накопичувальне страхування та комбінація двох 

попередніх варіантів. 



 

 

Страхування працівника на визначений строк  є найпоширенішим, що 

пов’язано із нижчим рівнем витрат. Цей продукт передбачає страхування 

ризику настання смерті. Так у разі настання страхового випадку 

вигодоотримувачу буде здійснено страхову виплату.  У цьому випадку 

бенефеціаром можуть бути родичі, проте можливі випадки, коли кошти 

отримує саме підприємство, як відшкодування збитків пов’язаних із втратою 

працівника.[1] 

Компанії, які обирають накопичувальне страхування, надають 

корпоративним клієнтам можливість використання довгострокових програм з 

одноразовими виплатами в кінці дії договору або настанням пенсійного віку, 

коли виплати здійснюються у формі ануїтету. 

Компанії з високим рівнем соціальної відповідальності можуть також 

використовувати індивідуальні програми корпоративного страхування 

працівників які б дозволили максимально задовольнити інтереси персоналу 

компанії та її керівництва. 

11 квітня 2018 року редакція галузевого видання Forinsurer та страхового 

рейтингу Insurance TOP презентувала підсумки роботи страхових компаній 

України у 2017 році. 

У секторі страхування життя беззаперечним лідером вчергове є ПрАТ 

«МетЛайф»: обсяг зібраних страхових премій компанії перевищив 748 млн. 464 

тис. грн, що на 20,5% більше, ніж аналогічний показник у 2016 році. При цьому 

страхові премії, залучені «ПрАТ «МетЛайф», на 65-70% більші за показники 

інших провідних страховиків з ТОП-3 галузевого рейтингу – перевага лідера є 

очевидною.[3] 

Окрім лідерства за обсягами зібраних страхових премій, «ПрАТ МетЛайф» 

очолює ренкінги Insurance TOP у 2017 році за такими ключовими показниками, 

як: 

 обсяг страхових премій за накопичувальними договорами 

страхування життя – 670 млн. 995 тис. грн. 



 

 

 число застрахованих осіб за накопичувальними договорами 

страхування життя – на кінець 2017 року в компанії було 

застраховано понад 112 000 осіб; 

 загальна кількість застрахованих осіб за всіма типами договорів 

страхування життя – на початок  2018 року клієнтами компанії є 

понад 565 000 осіб.[3]    

ПрАТ «МетЛайф» також входить до трійки лідерів страхового ринку 

України за показниками активів – станом на кінець року вони перевищували 2 

млрд 130 млн. грн., і демонструє їх зростання на 15% порівняно з минулим 

роком. Крім того, в структурі активів компанії найліквідніші активи, а саме 

грошові кошти та їх еквіваленти – є найбільшими серед усіх компаній 

страхування життя в Україні: на 31 грудня 2017 року вони становили понад 555 

млн. грн. Такі показники є свідченням високої фінансової надійності компанії. 

Ефективна діяльність ПрАТ «МетЛайф» на вітчизняному ринку 

страхування життя у 2017 році була відмічена двома галузевими нагородами 

рейтингу Insurance TOP: «Лідер накопичувального страхування життя» та 

«Лідер корпоративного страхування життя».[3] 

Загальний аналіз страхового ринку Європейського Союзу та 

порівняння його з українським 

Серед європейських країн також є такі, що мають велику кількість 

страхових компаній. Зокрема, Німеччина (549 страхових компаній у 2015 р.) та 

Великобританія (532 компанії), які є світовими лідерами на страховомуринку. 

Проте у більшості європейських країнкількість страхових компаній знаходиться 

нарівні 50–70, середньоєвропейський показник – 114 компаній.[6] 

Зовсім іншою порівняно з європейськимикраїнами в Україні є структура 

страховогоринку за співвідношенням страхування життята загальноризиковими 

видами страхування.Так, у більшості розвинених європейськихкраїн 

страхування життя використовується як інструмент формування заощаджень 

фізичних осіб, у тому числі для накопичення коштівна пенсію, тому частка 

премій, отриманих від страхування життя, у таких країнах є 



 

 

високою(наприклад, у Швеції – 82,6%, у Фінляндії – 81,7%, в Італії – 78,2%). 

Також суттєво більшачастка премій зі страхування життя у цих країнах 

пов'язана з високим рівнем життя населення, достатністю грошових 

надходженьгромадян для формування заощаджень, утому числі у формі 

страхування життя.[5] 

Основні показники розвитку страхового ринку в Україні та країнах ЄС у 2015 р. 

Показники Україна 
Значення показника в країнах ЄС 

Середнє Мінімальне Максимальне 

Кількість страхових 

компаній, од. 
361 114 8 (Латвія) 

549 

(Німеччина) 

Частка премій на 

страхування 

життя у загальному 

обсязі 

валових премій, % 

7,4 49,5 8,1 (Ісландія) 82,6(Швеція) 

Рівень валових 

страхових 

виплат, % 

27,2 69,9 43,6 

(Люксембург) 

104,1 

(Нідерланди) 

Проникнення 

страхування, % 

1,5 7,4 0,9 (Латвія) 11,4 

(Фінляндія) 

Щільність страхування, 

євро на одну особу 

29 2022 97 (Румунія) 81551 

(Ліхтенштейн) 

Частка зайнятих у 

страхуванні до загальної 

кількості зайнятого 

населення, % 

1,5* 0,45 0,07 

(Туреччина) 

1,79 

(Люксембург) 

*Примітка: зайняті у фінансовій та страховій діяльності[7] 

Якщо аналізувати середньоєвропейськіпоказники, то співвідношення 

премій зі страхування життя і премій з інших видів страхування є майже 



 

 

рівним: частка валових премійна страхування життя у 2015 р. становила 49,5%. 

В Україні ситуація є протилежною: відзначається суттєве переважання 

надходжень страхових премій по загальноризикових видахстрахування, їх 

частка у 2015 р. – 92,6%). Показник питомої ваги премій на страхування життя 

у загальному обсязі валових премій в Україні є найнижчим у Європі. Низькими 

є значення цього показника також в Ісландії (8,1%) та Туреччині (12,2%). 

Наступним показником, що характеризує розвиток страхового ринку, є 

рівень страхових виплат. Зважаючи, що в європейських країнах значною є 

частка страхування життя, за яким страхова виплата здійснюється обов’язково 

та, крім страхової суми, включає також інвестиційний дохід, тому загальний 

рівень страхових виплат у країнах ЄС є високим і в середньому становить 

близько 70%. Аналізуючи статистичні дані, можна зауважити, що в деяких 

країнах в окремі звітні періоди показник рівня страхових виплат навіть 

перевищував 100% (наприклад, у Нідерландах у 2015 р. Він становив 104%). 

Найнижчий рівень страхових виплат у 2015 р. був зафіксований у Люксембурзі 

зі значенням 43,6%. В Україні страхові виплати є нижчими від мінімального по 

Європі показника в 1,6 рази. З одного боку, причиною такої ситуації є невелика 

частка страхування життя в структурі страхового ринку України. З іншого боку, 

дослідження рівня страхових виплат виключно по загальноризикових видах 

страхування в країнах ЄС (без урахування медичного) засвідчило, що в 2015 р. 

середнє значення цього показника становило 64%, що більш ніж удвічі вище, 

ніж в Україні. Отже, причинами низького рівня страхових виплат в Україні 

можна вважати неефективність роботи вітчизняних страхових компаній, низьку 

платоспроможність та їх недоброчесність у виплаті страхових відшкодувань.[7] 

Таким чином, вищевикладене свідчить про важливість і необхідність 

розвитку страхування життя в Україні, а також те, що тільки комплексні заходи 

з боку держави та самих страхових компаній допоможуть постійно розвивати 

цей сегмент ринку фінансових послуг, передумовами якого є: поступове зроста-

ння доходів населення з тенденцією до подолання низького рівня платоспромо-

жності;підвищення заінтересованості юридичних та фізичних осіб у захисті 



 

 

своїх майнових інтересів;збільшення кількості прибуткових 

підприємств;розвиток ринків фінансових послуг (у тому числі фондового 

ринку) та формування національної системи іпотечного кредитування;розвиток 

системи недержавного пенсійного забезпечення.  
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СОЦІАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ – 

ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ НА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ФОРМАТ 

SOCIAL INVESTMENT AS A TOOL FOR INCREASING COMPETITIVENESS 

FOR UKRAINIAN BUSINESS - REVISITING THE TOPIC USING 

 THE EUROPEAN FORMAT 

Соціальні інвестиції – один з основних інструментів реалізації соціальних 

програм сучасних компаній. Їх метою є забезпечення певного ефекту й 

інвестору (користь, яку реалізація соціальних програм приносить основній 

діяльності компанії), й тому, хто їх отримує(вирішення соціальних проблем  

окремої особи, групи людей, місцевого співтовариства чи суспільства в цілому). 

До них найчастіше відносять : спонсорство й корпоративну благодійність, 

піклування, взаємодію з місцевим співтовариством, владними структурами, 

корпоративні партнерські програми. Соціальні інвестиції відіграють виключно 

важливу роль у суспільстві , так як від їх величини в значній мірі залежить 

рівень і якість життя та розвиток людського капіталу. 

   Актуальність соціальних інвестицій в Україні станом на сьогодні 

зумовлена такими причинами: 

  По- перше, це відсталість від розвинених країн світу за рівнем і якістю 

життя населення. Про це свідчать результати глобального дослідження «Індекс 

соціального розвитку» розробленого американською неурядовою  організацією 

Social Progress Imperative за підтримки Deloitte, де, станом на 2017 рік, Україна 

посіла 64 місце зі 128 [5]. По-друге , гостра необхідність переведення 

національної економіки на інноваційний шлях розвитку вимагає значного 

збільшення соціальних інвестицій у розвиток людського капіталу, оскільки у 

сучасному світі саме він визначає конкурентоспроможність економічних 

систем, стає ключовим ресурсом їхнього розвитку. «За даними Світового банку 

і Програми розвитку ООН людський капітал або накопичені інвестиції в 



 

 

людину в середньому становить 64 % загального надбання .У найрозвиненіших 

країнах частка людського капіталу сягає близько 80%» (Леонід Кістерський , 

директор Інституту міжнародного ділового співробітництва, доктор 

економічних наук ) [1]. По-третє, вимагає істотного поліпшення демографічна 

ситуація в країні (невпинне скорочення населення, еміграція, зростання частки 

низькоякісного людського капіталу). 

   В цих умовах все більшого значення набувають соціальні програми 

бізнесу, який не повинен обмежуватися тільки економічними цілями. Він 

зобов’язаний враховувати соціальні впливи своєї діяльності на працівників, 

споживачів та місцеві громади. Модель соціально-мотиваційного управління 

виникла в США в 30-ті роки XX  ст. Варто зазначити, що дана модель була 

характерна для України ще в дореволюційний  час, коли багато підприємців 

відчуваючи соціальну відповідальність перед робітниками, службовцями  та 

місцевим співтовариством будували при  підприємствах лазні, їдальні, клуби. 

Соціальна відповідальність підприємця породжує і відповідну відповідальність 

працівників по відношенню до підприємця за дотримання дисципліни праці та 

виробництва , за кінцеві результати своєї фірми. [3] 

Так, одним з напрямів соціальної відповідальності підприємства є 

корпоративне страхування життя та пенсійне забезпечення . На жаль, страхове 

покриття недержавними пенсійними програмами в Україні становить  менш ніж 

4 % .У той час коли цей показник у Німеччині становить 70 % , в Угорщині - 

45% , навіть у Росії – 12 %. Підприємство самостійно вирішує питання надання 

пенсії своїм співробітникам. Персонал компанії – це її актив який постійно 

розвивається і безпосередньо впливає на досягнення нею стратегічних цілей. 

Досягнення високих виробничо-господарських результатів діяльності 

підприємства забезпечують сприятливі умови соціального середовища. Роль 

персоналу в розвитку підприємства є вагомою , що обгрунтовує необхідність 

його соціального розвитку та створення сприятливих умов для діяльності 

працівників. Тому українським підприємцям варто в якості «соціального 



 

 

пакету» широко використовувати накопичувально-страхові пенсійні програми. 

[4] 

Зауважимо, що накопичувальні страхові програми для робітників дають 

можливість скористатись підприємству податковими пільгами , а саме віднести 

страхові внески на валові витрати підприємства, що приводить до зменшення 

бази оподаткування. Накопичувальні корпоративні програми страхування 

життя є надійним фінансовим інструментом формування ефективного 

соціального пакету робітників, створення духу високої мотивації колективу, 

залучення найбільш цінних кадрів для довгострокової та продуктивної праці.   

Отже, соціальне підприємництво – це звичайний бізнес, обов’язковою 

функцією якого є вирішення соціальних проблем. У Європі такі підприємства 

діють з початку минулого століття. Прикладом соціальної відповідальності , 

проявом якої є ставлення до навколишнього середовища, є компанія   

МакДональс, яка використовує енергозберігаюче обладнання, переробляє 

використане рослинне масло в біодизельне паливо, яким заправляє більшість 

автофургонів компанії. Така фірма як «Nestle» є прикладом корпоративної 

соціальної відповідальності у світі .Так починаючи з 1998 року   вона знизила 

споживання води на виробництві на 28% ; проводить програму «Здоровий 

спосіб життя на робочому місці» ; клуб « Володарки харчування  Nestle» 

популяризує принципи здорового харчування і передає досвід домоводства 

жінкам у Нігерії та Гані. Британська веломайстерня Peloton Liverpool реставрує 

старі дитячі велосипеди для тих, хто не має можливості їх купити .Водночас у 

майстерні мають змогу працювати люди, які з певних причин не могли би 

знайти іншу роботу: наприклад, ті, хто бореться з алкогольною залежністю. Ще 

один позитивний приклад соціально відповідального бізнесу з Великобританії –

танцювальна студія Dance Lyf CIC. Молодь , яка не має освіти та роботи , може 

пройти тут навчання і отримати роботу фітнес-тренера. Через танці та заняття 

фітнесом студія також залучає до здорового способу життя  молодь та людей 

похилого віку.    



 

 

    Анексія Криму та війна на Донбасі призвели до збільшення кількості людей, 

які належать до соціально вразливих категорій населення: ветеранів, 

переселенців, дітей-сиріт, людей з інвалідністю. Тому  стався сплеск у сфері 

соціального підприємництва , яке може допомогти вирішити частину цих 

проблем працевлаштуванням  чи матеріальною допомогою .  Так, першим 

успішним кейсом ветеранського бізнесу стала піцерія Леоніда Остальцева Pizza 

Veterano , що відкрилася у 2015 році, можна назвати ще Veterano Coffee, 

Ветеранпром . Крім того, Остальцев разом із колегами заснував Асоціацію 

підприємців — ветеранів АТО (АПВА), яка запустила кампанію з 

популяризації соціального підприємництва серед ветеранів. Для цього АПВА 

зняла серію жартівливих роликів про ветеранський бізнес, які активно 

поширювалися в соцмережах. Він закликав ветеранів, які хочуть відкрити 

власну справу, звертатися до АПВА по допомогу. Крім того, АПВА має на меті 

створити навчальну програму для ветеранів, які хочуть бути підприємцями..[2] 

Однак соціальні підприємництва існували в Україні й до війни. Зокрема у 

Львові в 2012 році заснували пекарню «Горіховий дім» із метою утримання 

центру для жінок, які постраждали від домашнього насильства , торгівлі 

людьми тощо. Пекарня, яка згодом розширилась до їдальні, скеровує на цей 

центр 40 % прибутку. Жінкам тут надають тимчасовий притулок, психологічну 

допомогу, працевлаштовують їх.  

Серед інших прикладів можна навести громадський ресторан Urban Space 

100, що відкрився в Івано-Франківську у 2014 році, який фінансує соціальні 

проекти міста: освітні, музичні фестивалі, регулярне харчування 

малозабезпечених людей , ремонт інвалідних візків у лікарнях.  

2017 –го в Києві відкрилася пекарня Good bread from good people ,яка 

працевлаштовує людей з ментальною інвалідністю , вирішуючи тим самим 

проблему їхньої соціалізації .[2] 

   Отже, можна зробити висновок про те, що кількість соціально 

відповідальних підприємств і їх кооперацій в Україні протягом останніх  років 

починає зростати. Однак діяльність направлена на створення соціально-



 

 

орієнтованої економіки   сьогодні в Україні ускладнена в зв’язку з відсутністю 

єдиного уявлення (цільової державної програми) про соціальні інвестиції та 

безсистемний підхід до соціального інвестування, а також відсутністю 

загальноприйнятих стандартів публічної соціальної звітності компаній. 

Розвитку соціального підприємництва сприятиме: інформування  населення  

про соціальне підприємництво, спрощення системи оподаткування, грантова 

підтримка, пільгове кредитування, підтримка з боку влади. 

В цілому Україні слід взяти курс на розвинені європейські країни , а саме 

на соціально орієнтований бізнес, який створює необхідні умови для розвитку 

людського капіталу , залучення інновацій та забезпечення кращого рівня життя 

населення.  
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