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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ 

 

Анотація. У даній статті автором проаналізовано основні проблеми пенсійного 

забезпечення в Україні. На базі проведеного дослідження теоретичного та практичного 

матеріалів ще раз підкреслюється необхідність проведення подальших кроків пенсійної 

реформи, незважаючи на вплив ряду вагомих чинників, які цьому перешкоджають. 
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Annotation. In this article the author analyzes the main problems of the pension 

system in Ukraine. On the basis of the study of theoretical and practical material once 

again highlights the need for further steps of the pension reform, despite the impact of a 

number of important factors that hinder this. 
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Постановка проблеми. Рівень пенсійного забезпечення громадян в Україні і 

надалі залишається однією з найголовніших проблем соціально-економічного розвитку 

держави. Поряд із тим, що в країні проводиться наступний етап пенсійної реформи, а 

рівень основних соціальних стандартів постійно підвищується, як і витрати із державного 

бюджету на такі цілі, реальні розміри пенсійних виплат більшості одержувачів надалі 

залишаються дуже низькими. Зважаючи на це, проблема покращення пенсійного 

забезпечення громадян в Україні є вкрай актуальною, а від її вирішення у значній мірі 

залежить ефективність реалізації концепції стратегічного розвитку країни загалом.    

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий науковий внесок у розвиток 

пенсійного забезпечення в Україні здійснили ряд науковців. Так, зокрема вивчають вплив 

демографічних чинників на систему пенсійного забезпечення в Україні Е. Лібанова, В. 

Мортиков; дослідженням проблем удосконалення організаційно-правового механізму 

формування коштів у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування в 

Україні займаються Б.Зайчук, О.Зарудний; Д.Полозенко аналізує шляхи оптимального 

наповнення сфери соціального забезпечення; вивченням зарубіжного та вітчизняного 

досвіду проведення пенсійних реформ займаються М.Плаксій, А.Якимів; проблеми 

„тінізації” економіки у нашій державі аналізують В.Базилевич, З.Варналій, Н.Шелудько; 



проблематикою запровадження накопичувальної складової державної системи пенсійного 

страхування займаються М.Шаповал, В.Коцюба, Ю.Резнікова і ін. 

Метою даної статті є  проведення аналізу сучасного стану солідарної складової 

пенсійної системи України, політики Пенсійного фонду щодо формування та виконання 

бюджету, дослідження актуальних проблем, які виникають під час проведення пенсійної 

реформи. 

Виклад основного матеріалу. Слід визнати той факт, що виконання бюджету 

Пенсійного фонду України останніми роками здійснюється все важче, і, зважаючи на 

прогнози аналітиків, без проведення кардинальних заходів, такі тенденції зберігатимуться 

протягом найближчих десятиліть, що цілком реально може призвести до фінансового 

колапсу пенсійної системи, загрожуючи економічній безпеці держави загалом. Серед 

чинників, які стоять на заваді суттєвого покращення ситуації у сфері пенсійного 

забезпечення слід виокремити наступні: по-перше – низький рівень доходів працюючого 

населення, по-друге – значна тінізація вітчизняного ринку праці (призводить до виплати 

заробітної плати «в конверті»), по-третє – старіння населення та, відповідно, зростання 

демоекономічного навантаження на платників єдиного соціального внеску, по-четверте – 

корумпованість, криміналізованість та забюрократизованість практично усіх сфер 

суспільного життя, що значно гальмує модернізацію народно-господарського комплексу 

та знижує темпи економічного зростання зокрема, по-п’яте – багато попередніх заходів з 

пенсійної реформи нерідко зводились швидше до коригування тих чи інших параметрів 

пенсійної системи, а концептуально-структурне її удосконалення до сьогоднішнього дня 

постійно відкладається через певні об’єктивні чи то доволі часто суб’єктивні причини. 

У 2009–2012 рр. та прогнозованому 2013 р. і надалі зберігається тенденція до 

постійного збільшення видатків на пенсійне забезпечення, що цілком виправдано, 

оскільки за даний часовий проміжок відбулось суттєве зростання доходів населення, яке у 

значній мірі залежало від підвищення індексу цін під впливом інфляційних процесів.  

Практично у всіх країнах світу з ринковою економікою на протязі багатьох років 

простежується тенденція залежності розмірів пенсійних виплат від загального рівня 

доходів платників соціальних внесків. Щодо України, то починаючи із 2009 р. і за 

прогнозами до кінця 2013 р. розмір середньої заробітної плати працівників зросте в 1,6 

рази, розмір середньої пенсійної виплати – в 1,6 рази, що в цілому суттєво не відрізняється 

від зростання ВВП, який за даний період збільшиться близько в 1,7 рази. Однак, така 

майже симетричність у зростанні між доходами населення та ВВП не є свідченням 

ефективності вітчизняної пенсійної системи. Поясненням цьому є аналіз заробітної плати 



та пенсії в Україні. Так, середня заробітна плата на початок даного року становила 3144,00 

грн., а розмір середньої пенсії – лише 1470,00 грн. (рис. 1) [1; 2].  
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Рис. 1. Розміри середньої заробітної плати, середньої та мінімальної пенсії  

за 2009–2012 та 2013 прогн. рр., грн. 

Джерело: Складено автором на основі [1; 2] 
 

Проте, слід також взяти до уваги той факт, що рівень цін в Україні та деяких країнах 

ЄС є однаковим за багатьма товарними групами, розміри ж доходів громадян нашої 

держави є значно меншими. Так, середня заробітна плата в Польщі на початок року 

становила 1135$ (9195,00 грн.), що перевищує український показник у 3,3 рази [3]. 

Польська середня пенсія становить близько 500$ (4060,00 грн.), що у 2,8 рази більше за 

українську [4]. У порівнянні з багатьма іншими країнами такий розрив між розмірами 

пенсій лише збільшуватиметься (рис. 2).  

Окрім цього, частка пенсіонерів, які отримують виплати менше 1000 грн. становить 

2428,8 млн. осіб (18% або близько п’ятої частини від їх загальної чисельності), що в свою 

чергу породжує ще більшу диференціацію доходів в українському суспільстві. Така 

ситуація є притаманною й іншим країнам світу, однак відмінність полягає в тому що 

реальна купівельна спроможність мінімальних пенсій та заробітних плат дозволяє 

іноземцям задовольняти свої основні потреби. Відповідно, наявність в Україні такої 

кількості «зубожілих» пенсіонерів взагалі ставить під сумнів дотримання у нашій державі 

принципу соціальної справедливості [2].  

 

 

 



 

Рис. 2. Співвідношення розмірів пенсій в Україні та інших країнах світу. 

Джерело: Складено автором на основі [5] 
 

Проблему «хронічної» нестачі коштів на пенсійне забезпечення чітко видно з аналізу 

фінансових показників бюджету ПФУ за аналізований проміжок часу. Дослідження здій-

нюється від початку найважчого у фінансовому плані періоду функціонування солідарної 

пенсійної системи – за останні 5 років: з  початку 2009 року до завершення планового 

2013 р. Знову ж таки, динаміка зростання видатків бюджету ПФУ вказує на їх прив’я-

заність до темпів економічного зростання, оскільки за даний час пенсійні видатки зросли в 

1,5 рази, видатки державного бюджету – в 1,7 рази та ВВП – в 1,7 рази (рис. 3) [1; 6; 7]. 
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Рис. 3. Динаміка зростання видатків бюджету ПФУ у порівнянні з видатками 

держбюджету та обсягом ВВП за 2009–2012 та 2013 прогн. рр., млрд. грн. 

Джерело: Складено автором на основі [1; 6; 7] 



Однак, підтримання видатків бюджету ПФУ на рівні загальнодержавних темпів 

економічного зростання вдавалось здійснювати лише завдяки щорічному збільшенні 

дотацій Пенсійному фонду з державного бюджету. Окрім цього, через вплив фінансової 

кризи на українську економічну систему бюджет ПФУ не вдається збалансувати попри 

суттєву фінансову підтримку «ззовні». Як наслідок – виникає дефіцит його бюджету 

Фонду (рис. 4). 
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 Рис. 4. Динаміка видатків з державного бюджету до бюджету ПФУ за 2009–

2012 та 2013 прогн. рр., млрд. грн. 

Джерело: Складено автором на основі [6; 7] 

 

Як видно з рисунку 4, за аналізований період часу відбувається постійне збільшення 

навантаження на державний бюджет, що відображає відповідна трендова пряма. 

Позитивним моментом у даній ситуації є спадна динаміка обсягів фінансування дефіциту 

бюджету ПФУ, що пов’язується із поступовою стабілізацією економічної кон’юнктури у 

державі. Однак, починаючи з 2012 р., і особливо у 2013 р. тенденція знову 

погіршуватиметься у бік збільшення бюджетних дотацій Фонду. Однією з причин 

зростання потреби у додатковому фінансуванні Пенсійного фонду є реалізація соціальних 

програм уряду та «Соціальних ініціатив Президента». Позитивний момент таких дій 

звичайно є – це насамперед хоч невелике, але підвищення виплат більшості пенсіонерів. 

Однак, дані кроки абсолютно не вирішують основної проблеми солідарної пенсійної 

системи, а лише поглиблюють порушення страхового принципу фінансування бюджету 

ПФУ. Українська ж малоефективна та енергозатратна економіка не здатна до тривалого 

«проїдання» бюджетних коштів таких розмірів.  

Так, пенсійною реформою передбачається запровадження обов’язкової накопичу-

вальної складової пенсійної системи України, яка мала б частково вирішити проблему 



залежності одержувачів пенсій від платників внесків. Однак, на перешкоді цьому стоїть: 

по-перше – нездатність влади протягом п’яти років сформувати бездефіцитний бюджет 

ПФУ (одна з умов початку діяльності системи); по-друге – нерозвинутість вітчизняного 

фондового ринку, що ставить під сумнів ефективність інвестування фінансових ресурсів 

Накопичувального фонду, навіть за умови впровадження такої системи. Слід визнати той 

факт, що запровадження накопичувальної складової відкладається із року в рік, 

починаючи ще з 2007 р., а основною причиною традиційно вважається нестача фінансових 

ресурсів. 

Цікаво відзначити, що з приходом нового міністра соціальної політики 

Н.Королевської діяльність її попередника стосовно продовження пенсійної реформи 

критикувалась. Однак на сьогоднішній день все ж таки реформування має активно 

продовжуватись, оскільки крім урядової стратегії вимоги стосовно реформи пенсійної 

системи ставлять перед Україною МВФ та ЄС (у першому випадку – для отримання 

додаткових кредитів, у другому – підписання угоди про асоційоване членство України та 

ЄС).  

Слід зауважити, що за даної ситуації додаткові фінансові ресурси для проведення 

ефективної пенсійної реформи у самій пенсійній системі знайти вкрай проблематично, 

основний акцент, на наш погляд повинен ставитись на пошук альтернативних джерел. 

Адже розвиток накопичувального пенсійного забезпечення – це не що інше як 

інвестиційний проект «з великою очікуваною нормою чистого прибутку, однак, з 

довгостроковим терміном окупності». Це водночас і виступає серйозним стримуючим 

фактором запровадження накопичувальної системи, оскільки теперішнє керівництво 

повинно відмовитись від багатьох державних видатків на користь пенсійної реформи (як 

свідчить зарубіжний досвід, такі дії урядів є часто непопулярними для населення), а 

явного соціально-економічного ефекту пенсійна система надасть не швидше ніж за 20–30 

років, в залежності від середнього рівня інвестиційного прибутку пенсійних активів. 

Щодо пошуку альтернативних фінансових джерел, то відзначимо, що після 

проведення Україною «ЄВРО–2012» неодноразово точаться дискусії стосовно 

економічного ефекту такого заходу, який, усупереч усім очікуванням, швидше за все 

виявиться мінімальним. «За п’ять років на підготовку до «Євро-2012» було витрачено 105 

мільярдів гривень, у тому числі 85 мільярдів – з державного бюджету. Це 8 відсотків від 

ВВП країни. Ще ніколи в історії людства країна-організатор міжнародного спортивного 

свята не витрачала у таких обсягах кошти платників податків, зауважують у своєму 

дослідженні аналітики Raiffeisen Research» [8]. Тільки бюджетних коштів цілком б 

вистачило на досягнення бездефіцитності Пенсійного фонду (на 2013 р. дефіцит ПФУ 



заплановано на рівні 21,764 млрд. грн.), а ще більш ніж 63 млрд. грн. – на підготовчі 

заходи щодо запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи та розвитку 

недержавного пенсійного забезпечення (оздоровлення фондового ринку, проведення 

дієвої інформаційної кампанії тощо). І з точки зору пріоритетності для звичайних 

громадян в державі ще можна було б віднайти «вільні кошти». 

Не слід забувати і той факт, що за оцінками експертів українці «тримають вдома» 

близько 100 млрд. доларів, які через непослідовну політику українських урядів не 

виконують свого основного призначення – не інвестуються у вітчизняну економіку. 

Звичайно, що вони забезпечуватимуть деяке зростання споживчого попиту, однак, 

макроекономічний ефект від цього буде надто опосередкованим.  

Окрім цього, тільки від «детінізації» вітчизняного ринку праці, за твердженнями 

відповідних експертів, у вигляді податків та єдиного соціального внеску в економіку 

могли б додатково надходити мільярди гривень. 

І на останок, вважаємо, що вступ України до ЄС має значно пришвидшити процеси 

реформування пенсійної системи. Адже членство держави у Спільноті забезпечує їй 

належне правове поле й значно ефективніше соціально-економічне оточення в плані 

інвестиційної діяльності, роботи фінансових інституцій, зниження рівня корупції, тінізації 

та криміналізації, захисту прав і свобод громадян тощо.  

Таким чином, проблема реформування пенсійної системи в Україні знаходиться 

далеко поза площиною ефективного виконання основних кроків пенсійної реформи. 

Додаткові альтернативні джерела фінансового наповнення та підвищення ефективності 

цього процесу, як показало дослідження, при бажанні цілком реально віднайти.  

Відтак, реформування вітчизняної пенсійної системи повинно здійснюватись 

послідовно, підкріплюватись політичною волею влади і мати в наявності дуже дієвий 

механізм контролю за цими процесами. 
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