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Анотація 
У даній статті автором робиться аналіз пенсійних систем України та Польщі. На основі аналізу 

теоретичного та практичного матеріалів виділено позитивні та негативні сторони кожної із систем і 

вказано на необхідність поточного коригування процесу реформування пенсійного забезпечення у цих 

країнах та врахування найновішого іноземного досвіду при подальших кроках пенсійної реформи в 

Україні.   
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Pension systems in Ukraine and Poland: experience of reforms 
Annotation 

In the article the author mades an analysis of pension systems in Ukraine and Poland. On the basis of 

analysis of theoretical and practical material the positive and negative aspects of each system are highlighted 

and the necessity of current adjustment process of reforming pension welfare reform in these countries and 

taking into account the latest international experience in subsequent steps of the pension reform in Ukraine are 

pointed out.  
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System emerytalny na Ukrainie i w Polsce: doświadczenia reformy 
Abstrakt 

W tym artykule jest przeprowadzono analizę systemów emerytalnych w Polsce i na Ukrainie. Na 

podstawie analizy materiału teoretycznego i praktycznego podkreślono pozytywne i negatywne aspekty 

każdego systemu i wskazano na konieczność regulacji procesu opieki społecznej w krajach, 
proponowano użycie najnowszego międzynarodowego doświadczenia w kolejnych etapach reformy 

emerytalnej na Ukrainie.  

Słowa kluczowe: ubezpieczenia emerytalne, system emerytalny, reforma emerytalna, repartycyjny I 

kumulacyjny system emerytalny, wiek emerytalny, staż pracy. 

 

Постановка проблеми. 

Подальше проведення пенсійної реформи сьогодні є одним з основних 

напрямів вдосконалення систем соціального страхування як в Україні, так і в 

Польщі. Пріоритетність надання такої значимості реформуванню пенсійної системи 

зумовлена багатьма чинниками, зокрема такими явищами, як старіння населення, 

зростання дефіциту державного бюджету, зміни соціальних цінностей, високий 

рівень тіньової економіки тощо. 

Даною проблематикою займається ряд науковців, такі як М. Вінер, Д. Возняк, 

Б. Зайчук, О. Зарудний, Е. Лібанова, Г. Мак-Тагарт, П. Пелч, Р. Петру, Д. Сандлер,       

М. Свєнчіцікі, М. Шаповал, А. Якимів і ін. Ще на початку 90-х років ХХ ст. 

практично всі країни Центральної та Східної Європи починають реагувати на тиск, 

спричинений скороченням бази внесків та збільшенням чисельності пенсіонерів. У 

багатьох країнах зростаюча проблема несплати внесків ще більше загострила 

фіскальні та політичні проблеми. Ці економічні потрясіння були настільки 

глибокими, що країнам довелося вносити певні зміни до нормативно-правової бази, 

на яку спиралася існуюча система пенсійного забезпечення розподільчого типу. 



Наприкінці XX ст. значно актуалізувалась проблема реформуванням світових   

пенсійних систем, в основі якої було покладено доповнення старих та 

малоефективних солідарних пенсійних систем накопичувальними складовими, що 

передбачають капіталізацію сплачених внесків з метою одержання додаткових 

пенсійних виплат, які непідвладні демографічним чинникам. 

Головна причина необхідності пенсійних реформ – старіння населення, яке 

відбувається внаслідок зменшення народжуваності та збільшення середньої 

тривалості життя. За даними статистичних прогнозів, демографічна ситуація буде 

дедалі погіршуватись і через декілька десятиліть досягне свого піку. Якщо сьогодні, в 

більшості розвинутих країн на одного пенсіонера припадає 4 – 5 осіб працездатного 

віку, то до  2025 р. це співвідношення складатиме в країнах Європи 1:2,5, у США – 

1:3,5 [5, с. 245]. 

Визначення окремих питань, що не вирішені в обраній для дослідження 

проблемі. 

Вищеописані процеси не могли оминути і країни колишнього соціалістичного 

табору, якими являються Україна та Польща. Так, через багато подібних рис та 

пов’язаний історичний розвиток у цих двох державах існують доволі схожі системи  

пенсійного забезпечення. Тому вкрай необхідним є дослідження цих моделей, 

виявлення їхніх позитивних та негативних аспектів.  

Формування цілей статті. 

Метою даної статті є аналіз проведення пенсійних реформ в Україні та Польщі, 

надання відповідних висновків та рекомендацій стосовно подальшого реформування 

пенсійних систем у цих країнах.  

Виклад основного матеріалу 

Дане дослідження слід розпочати із аналізу пенсійної системи Польщі, оскільки 

її реформування розпочалося дещо швидше по відношенню до України.  

Пенсійна реформа в Польщі. У Польщі в 1999 р. стартувала пенсійна 

реформа. Уряд країни зіткнувся з тими ж проблемами, що і ряд сусідніх 

новоутворених держав, основною з яких була складна демографічна ситуація. За 

такого соціально-економічного стану Фонд Соціального страхування (ZUS) постійно 

був дефіцитним, оскільки фінансування за солідарним принципом не забезпечувало 

покриття усіх його видатків. Першим кроком реформування було здійснення реструк-

туризації як пенсійної системи, так і системи соціального страхування загалом. Вона 

передбачала розділення цієї системи на три рівні („філяри”) [15, с. 121–122]. 

І рівень – солідарний, що представлений ZUS. Тут вкладники накопичують 

“віртуальний капітал”, який індексуватиметься на темпи зростання заробітної платні 

(реальні кошти спрямовуються на виплату пенсій теперішньому поколінню). ІІ рівень 

– обов’язкова накопичувальна система. Його утворюють ліцензовані й регульовані 

державою капіталізовані приватні відкриті пенсійні фонди, які самостійно 

обираються вкладниками. Ці установи здійснюють інвестування сплачених пенсійних 

внесків з метою отримання інвестиційного прибутку, який спрямовується на 

збільшення суми коштів на накопичувальному рахунку особи. Ця діяльність строго 

контролюється зі сторони держави. ІІІ рівень – добровільна участь у накопичувальних 

програмах недержавних пенсійних фондів [15, с. 121–122]. 

Слід зауважити, що добровільне пенсійне забезпечення у Польщі уповноважені 

здійснювати такі фінансові установи: 

– компанії зі страхування життя; 



– установи взаємного страхування життя; 

– інвестиційні фонди; 

– професійні пенсійні фонди [9]. 

Якщо працюючий громадянин Польщі братиме участь тільки у І рівні, то розмір 

внеску становитиме 19,52% від його заробітної плати. Якщо ж – у І і ІІ рівні, то 

розмір пенсійних відрахувань становитиме відповідно 12,22% та 7,3%. З 01.01. 1999 р. 

роботодавці і працівники у рівних частинах почали сплачувати пенсійні внески по 

9,76%, при цьому частина пенсійних платежів потрапляє до недержавного пенсійного 

фонду, який обирається індивідуально [10, с. 47].  

Пенсійна реформа в Україні. На початку 1990-х рр. в Україні склалась 

подібна ситуація, як і в Польщі. Однак, неефективне проведення соціально-

економічних реформ її значно погіршило. Затяжна депресія усіх без винятку галузей 

економіки призвела до реального зубожіння населення та зменшення народжуваності, 

що, в свою чергу ще більш загострило демографічну ситуацію (в Україні ще з часів 

СРСР почались процеси «старіння населення»). Значних масштабів сягла тінізації 

ринку праці, що за прогнозами експертів становить 30–40%, а в окремих галузях 

економіки (будівництво, сільське господарство тощо – до 50–60%). Всі ці чинники 

призвели до фінансової кризи однорівневої солідарної пенсійної системи України, 

подолати які не вдалось до сьогоднішнього дня. 

Відтак, в Україні наприкінці 1990-х рр. розпочались підготовчі процеси до 

проведення пенсійної реформи. У 2000 р. було впроваджено систему 

персоніфікованого обліку відомостей громадян, згідно з якою, для кожного 

громадянина у спеціальній електронній базі даних зберігається інформація про його 

заробітки, страховий стаж та місця роботи. Таке нововведення дозволило 

об’єктивніше визначати розміри пенсій. 9 липня 2003 р. було прийнято базові закони 

з реформування пенсійного забезпечення в Україні: «Про загальнообов'язкове 

державне пенсійне страхування» та «Про недержавне пенсійне забезпечення», які 

набули чинності з 1 січня 2004 року. Нова пенсійна система стала страховою 

моделлю, яка поєднує принципи солідарної та накопичувальної систем, за якою 

розміри  пенсії мають прямо залежати від розміру заробітної плати продовж усієї 

діяльності людини та тривалості її трудового стажу. Крім того, є можливість 

самостійного впливу на розмір пенсії через накопичувальні складові (ІІ та ІІІ рівні).   

 Перший рівень – солідарна система загальнообов'язкового державного 

пенсійного страхування, що базується на засадах солідарності і субсидування та 

здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного 

фонду на умовах та в порядку, передбачених пенсійним законодавством.  

Другий рівень – накопичувальна система загальнообов'язкового державного 

пенсійного страхування, що базується на засадах накопичення коштів застрахованих 

осіб у Накопичувальному фонді та здійснення фінансування витрат на оплату 

договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат на умовах та в порядку, 

передбачених законом.  

Третій рівень – система недержавного пенсійного забезпечення, що базується 

на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об'єднань у формуванні 

пенсійних накопичень з метою отримання громадянами пенсійних виплат на умовах 

та в порядку, передбачених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення. 

Ще однією проблемою, яка зменшувала ефективність державної системи 

соціального страхування була роздільна сплата соціальних внесків за чотирма видами 



соціального страхування: пенсійне страхування; страхування від нещасних випадків 

на виробництві та професійних захворювань; страхування з тимчасової втрати 

працездатності; страхування на випадок безробіття. Це утруднювало рух фінансових 

ресурсів між фондами соціального страхування. Окрім цього, працедавці змушені 

були сплачувати страхові внески до чотирьох фондів окремо, аналогічно й подавати 

відповідні звіти до цих фінансових органів, а це, в свою чергу, породжувало для 

платників значні адміністративні витрати.   

Відповідно, було прийняте рішення про об’єднання сплати чотирьох цільових 

внесків в єдиний соціальний внесок. Це закріплено Законом України «Про збір та 

облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 

08.07.2010 р., що вступив в дію з 01.01.2011 р. Єдиною установою, що здійснює 

адміністрування внеску є Пенсійний фонд України (ПФУ). Кошти поступають на 

єдиний рахунок у Державне казначейство, де автоматично розподіляються між 

чотирма фондами соціального страхування. Окрім ПФУ, інші цільові фонди 

позбавлені права збору коштів від платників, всі ж інші функції ними виконуються 

так само, як і до введення нового закону. Після проведення даної реформи, механізм 

управління українською системою соціального страхування став частково подібним 

до того, що існує в Польщі. 

Розмір єдиного внеску змінюється в залежності від класу професійного ризику 

застрахованого працівника та коливається в межах від 36,76% до 49,7%. Розмір ж 

внеску власне на пенсійне забезпечення для більшості громадян становить – 33,2% 

для працедавців та 2% – для працівників (близько 35%).  

Для порівняння в Польщі такий показник становить лише 19,52%, причому, як 

роботодавець, так і робітник сплачують порівну по 9,76%. Така висока ставка 

пенсійних внесків в Україні відбиває у працедавця стимули до їх сплати, що стає 

однією з причин «тінізації» заробітної плати працівників. 

Основні проблеми з реформуванням пенсійної системи Польщі. 
Повертаючись до аналізу пенсійної системи в Польщі, за останній час вона була 

суттєво переформатована у порівнянні з початковим варіантом. Так, основна реформа 

в Польщі відбулася 1999 року. Однак, 1 лютого 2014 року набрав чинності новий 

закон про пенсійну реформу, відповідно до якого обов'язковий другий рівень 

індивідуальних рахунків стає добровільним для всіх нових учасників трудової 

діяльності. Згідно цього облігації з відкритих пенсійних фондів (OFE) будуть 

перенесені на спеціальний рахунок в Управління соціального страхування (ZUS), 

натомість акції залишаться у фондах. Протягом трьох місяців поляки повинні 

вирішити, чи залишати свої пенсійні заощадження у фондах, чи економити на пенсію 

лише в Управлінні. Якщо ж цього не зроблять – весь їхній пенсійний внесок 

передаватиметься в Управління соціального страхування [11].  

За даними уряду, відповідні зміни гарантують працівникам стабільний дохід 

після виходу на пенсію і мають скоротити державний борг країни. За оцінками уряду, 

передача всіх інвестицій у державних облігаціях, які становлять близько  51,5 % 

активів, що були у розпорядженні відкритих пенсійних фондів, зменшить державний 

борг приблизно на 9,3 % від валового внутрішнього продукту у 2014 році [7].  

В загальному, закон передбачає такі нововведення: 

1) участь у другому рівні пенсійного забезпечення є добровільною; 

2) можливість відмовитись від участі у другому рівні для нинішніх учасників 

системи; 



3) передача всіх інвестицій у державних облігаціях від відкритих пенсійних фондів 

другого рівня до ZUS та зміна інвестиційних можливостей для відкритих 

пенсійних фондів. Так, 3 лютого 2014 року уряд перерахував близько 153 млрд. 

злотих (50,71 млрд. дол. США) в активах від відкритих пенсійних фондів другого 

рівня до Державної установи соціального страхування; 

4) поступова передача залишків активів другого рівня до першого рівня для осіб, які 

найближчим часом будуть виходити на пенсію (за 10 років перед виходом на 

пенсію) [18]; 

Фактично уряд Польщі відмовився від фундаментального реформування 

пенсійної системи, обравши за альтернативу поточне коригування її основних 

параметрів (те саме, що до сьогоднішнього дня робилось і в Україні). З цього робимо 

висновок, що польська економіка у кризовий період не змогла «витримати» витрат 

перехідного періоду (часу, протягом якого накопичувальна пенсійна система 

запрацювала б на повну потужність).  

Такі зміни мають свій початок ще з 2011 р., коли урядом Польщі було 

прийняте рішення замість сплати пенсійних внесків до накопичувальної системи 

спрямовувати їх до першого рівня на так звані субрахунки (6,84 % до програми з 

номінально фіксованими внесками та 2,92 % на індивідуальні рахунки) [7]. 

Звичайно, що для пересічного польського громадянина передпенсійного віку 

участь лише у І рівні надає кращі гарантії для його майбутньої пенсії, оскільки вона 

діє за принципом («pay as you go» – «фінансування з коліс»). Кошти зі сплачених 

внесків мають цільове призначення та автоматично перераховуються на виплату 

пенсій. Уряд, на фоні збільшення державного боргу (близько 300 млрд. злотих) також 

матиме суттєву економію через відмову від ІІ рівня.  

Позицію Дональда Туска підтримує ряд політичних діячів Польщі, зокрема 

депутат правлячої в Польщі Громадянської платформи Даріуш Росаті: «Одночасне 

фінансування внесків у Відкриті пенсійні фонди і виплата поточних пенсій для 

нинішнього покоління працюючих поляків було подвійним навантаженням», лідер 

Союзу лівих демократів Лєшек Міллєр заявив: «Відкриті пенсійні фонди, після 13-ти 

років функціонування, дають 80 злотих (це менше 20-ти євро) пенсії, збільшують 

трьохсотмільярдний державний борг, їх собівартість – це 17 мільярдів злотих. А 30 

мільярдів злотих втратили безповоротно через невлучні інвестиції» [11].  

Однак, капіталізовані пенсійні системи стають ефективними не менше ніж 

через 20 років, а найкращий варіант – участь у системі протягом 30–40 років, оскільки 

тут діє принцип складеного відсотка. Тому з економічної точки зору теперішні зміни 

у пенсійній системі Польщі – це лише перекладання збільшення пенсійних видатків 

на майбутні покоління поляків.  

Тому польські економісти виступають проти таких змін. Так, голова 

Товариства польських економістів Ришард Петру зазначає, що уряд руйнує відкриті 

пенсійні фонди, від цього не виграють поляки, а лише державний бюджет. 

Переведення облігацій в Управління, фактично, означає націоналізацію пенсійних 

заощаджень поляків. А економіст Вищої школи бізнесу у Новому Санчі Даріуш 

Возняк вважає, що це короткострокові зміни. Їх результати дещо поліпшать 

статистику: відношення боргу до виробництва, однак реформа фінансів у Польщі 

знову відкладеться [11]. 

Не на користь урядової реформи свідчать результати соціологічного 

дослідження, проведеного влітку 2013 р. «GfK Polonia» та опубліковані газетою 



«Rzeczpospolitа». Зокрема, більше половини опитаних поляків не хочуть передавати 

заощадження від пенсійних фондів до Державного органу соціального забезпечення 

(ZUS). Кожен другий респондент підтримує існування другого рівня [16]. 

Ще одним важливим чинником, що за кілька десятків років може звести ці 

реформування нанівець – це демографічна проблема у Польщі. Так, чисельність 

населення Польщі при збереженні нинішніх темпів народжуваності до 2060 року 

знизиться майже на 8 мільйонів – з 38,3 до 30,6 мільйона осіб [19, с. 11]. Зараз на одну 

польську жінку в середньому припадає 1,3 дитини, тобто має місце звужене 

відтворення населення. 

Якщо польський уряд негайно не розпочне ефективної демографічної 

політики, то за прогнозами фахівців із Державного органу соціального страхування 

(ZUS), в найближчі 50 років даний коефіцієнт буде варіюватись в діапазоні від 1,2 до 

1,4 дитини, наслідком чого буде скорочення чисельності населення на 8 млн. Такі 

фахівці як Павел Насінські та Мірослав Зласа вказують, що у 2007 році на 1000 осіб 

працездатного віку в середньому припадало 248 осіб пенсійного віку, в 2035 році ця 

цифра становитиме 464, а в 2060 – аж 772  [19, с. 11].  

Зауважимо, що новою реформою польської пенсійної системи у зв’язку із 

загостренням демографічної ситуації передбачається поступове підвищення 

пенсійного віку до 67 років для обох статей (чоловікам – до 2020 р., а жінкам – до 

2040 р.) [17].  

На сьогоднішній день пенсійний вік у Польщі для чоловіків становить 65 років 

і 4 місяці та 60 років і 4 місяці – для жінок [18].  

Фахівці відзначають, що чисельність непрацездатного населення, навіть з 

урахуванням підвищення віку виходу на пенсію до 67 років, все одно зросте на 52% – 

з 6,9 млн. до 10,5 млн. осіб [13]. 

Основні проблеми з реформуванням пенсійної системи України. При 

аналізі проблеми запровадження в Україні обов’язкової накопичувальної складової 

системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування використано 

результати досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, 

Аналітично-дорадчого центру Блакитної стрічки (ООН), Інституту демографії, 

погляди відповідних фахівців. 

Проблемою українського пенсійного забезпечення є те, що вже не перший рік 

виплати пенсіонерам були інструментом маніпуляцій політиків. Коли розміри пенсій 

зростають швидшими темпами від доходів платників внесків, це сприяє 

розбалансуванню бюджету ПФУ. Під впливом фінансово-економічної кризи в Україні 

з 2009 р. триває стагнація економіки, яка призвела до збільшення безробіття та 

скорочення доходів громадян. Як наслідок, у бюджеті ПФУ спостерігається таке 

явище як дефіцит, покриття якого проводиться за рахунок коштів із державного 

бюджету, а це суттєво впливає на ефективність економічної системи в цілому. Розмір 

видатків бюджету ПФУ у різні роки становив близько 60% від видатків державного 

бюджету. Подальше ж зростання дефіциту фонду та складна демографічна ситуація 

постійно загострювали кризові явища в державі. 

Сьогодні в Україні мешкає 13,5 млн. пенсіонерів або 32% загальної 

чисельності населення (45,9 млн.). Тобто, практично кожна третя особа в країні – 

пенсіонер, основним показником якості та рівня життя якого є розмір пенсії. 

Зауважимо, що чисельність офіційно працевлаштованих платників страхових внесків 

в Україні складає 15,6 млн. осіб. Відтак, коефіцієнт демографічного навантаження  



пенсійної системи в Україні становить 0,87, тобто на 1000 працюючих припадає 870 

пенсіонерів. За прогнозами аналітиків, до 2025 р. таке співвідношення може зрів-

нятись, а до 2050 р. на 1000 платників припадатиме 1370 пенсіонерів [10, с. 10–12].   

Нагадаємо, що у Польщі ситуація є значно кращою: сьогодні даний коефіцієнт 

навіть не сягає 0.3, ну а ситуація, що зараз є в Україні може мати місце аж після 2060 

року. Тому польський уряд має більший діапазон для експериментів з реформуванням 

пенсійної системи.  

З огляду та таку ситуацію в Україні, з метою стабілізації пенсійної системи       

1 жовтня 2011 р. вступив в дію Закон «Про заходи щодо законодавчого забезпечення 

реформування пенсійної системи» від 08.07. 2011 р., який передбачав: 

1) поступове підняття пенсійного віку для жінок до 60 років, аналогічно з 

чоловіками; 

2) збільшено страховий стаж, при наявності якого особа набуває право на пенсію за 

віком з 5 до 15 років та загальний страховий стаж – жінкам з 20 років до 30 років, 

а чоловікам – з 25 до 30; 

3) з 60 до 62 років підвищено вік виходу на пенсію осіб, які отримують пенсії за 

спеціальними законами (державні службовці, науковці і ін.); 

4) обмежено пенсії працівникам силових органів, прокуратури і ін.. 

В загальному, всі ці заходи мають на меті зменшити зростання видатків 

бюджету ПФУ в середньостроковій перспективі, але цього замало для його 

збалансування. Ця реформа є швидше частковим коригуванням основних параметрів 

пенсійної системи, хоча за своєю сутністю ця система і надалі залишається практично 

незмінною. Дана ситуація в Україні дуже подібна до тієї, що є в Польщі. Основні ж 

проблеми в українській пенсійній системі і надалі є невирішеними: 

- накопичувальна складова не впроваджена; 

- тінізація ринку праці і надалі висока; 

- реальні доходи працюючих громадян не підвищились (у певних категорій – навіть 

знизились), а це ж база для формування пенсійних виплат; 

- система недержавного пенсійного забезпечення, як джерело внутрішніх інвестицій, 

з об’єктивних причин розвивається вкрай повільно і т.д.  

У порівнянні з Україною, окрім демографічної ситуації, польська економіка 

має значно кращий ступінь свого розвитку, з відповідним рівнем доходів громадян. 

Відповідно ситуація у пенсійній системі Польщі є дещо кращою. 

В Україні навпаки, вже друге десятиліття існує проблема «хронічної» нестачі 

коштів на пенсійне забезпечення, яка з кожним роком тільки загострюється. Аналіз 

показників бюджету ПФУ за 2009–2013 рр. вказує, що підтримання видатків на рівні 

загальнодержавних темпів економічного зростання вдавалось здійснювати лише 

завдяки щорічному збільшенню дотацій для фонду з державного бюджету. Окрім 

цього, через вплив фінансової кризи на українську економіку бюджет ПФУ не 

вдавалось збалансувати законодавчо встановленим механізмом (частина доходів ПФУ 

формується завдяки дотаціям із державного бюджету, але і цих ресурсів не 

вистачало), як наслідок – виникає дефіцит коштів солідарної системи (рис. 1). 

Як видно з рисунку 1, за аналізований період часу відбувається постійне 

збільшення навантаження на державний бюджет, що відображає відповідна трендова 

пряма.  



 
Рис. 1. Динаміка видатків з державного бюджету до бюджету ПФУ за 2009–2013 рр., млрд. грн. 

Джерело: Складено автором на основі [9] 

 

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 погіршується у бік збільшення бюджетних дотацій Фонду.  

Однією з причин зростання потреби у додатковому фінансуванні Пенсійного 

фонду є реалізація соціальних програм Януковича, що передбачали додаткові 

надбавки для виплати пенсій. 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. Відтак, подальше здійснення фундаментальних реформ пенсійної 

системи шляхом впровадження обов’язкового накопичувального складника, як і 

подальший розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення є вкрай 

необхідним. 

 

Висновки 

 

Стосовно пенсійної реформи в Польщі. 

Песимістичний сценарій. Таким чином, запроваджені урядом Польщі 

нещодавні зміни у пенсійному забезпеченні матимуть відносно короткостроковий 

ефект, оскільки існує великий ризик, що порятунок економіки країни від високих 

пенсійних витрат сьогодні може обернутись фінансовим колапсом пенсійної системи 

вже у порівняно недалекому майбутньому, коли таке навантаження може зрости в 

рази. В стратегічному ж плані, для пенсійної реформи такі втрати можуть бути 

безповоротними, оскільки втрачається основний ресурс – час, а для капіталізованих 

пенсійних систем він виступає одним з основних чинників ефективності. 

Оптимістичний сценарій. Однак, в якості прогнозу, є ймовірність того, що 

Польща обрала іншу стратегію свого розвитку: максимально сконцентрувати усі 

наявні ресурси для збільшення темпів економічного зростання вже в найближчій 

перспективі. Бо як свідчить статистика останніх років, ця країна виявилась однією із 



небагатьох країн ЄС, що відносно безболісно подолала вплив світової фінансово-

економічної кризи. Що ж до пенсійного забезпечення, то тут також існує 

альтернатива – це фокусування на розвитку ІІІ рівня (добровільних пенсійних 

програм). До прикладу в США частка пенсійних виплат у їх загальній структурі з         

І рівня становить 45%, з ІІ – лише 13%, а з ІІІ – 43%. 

Відтак, якщо вдасться досягти стабільно високих темпів економічного 

зростання, автоматично відбудеться підвищення рівня доходів громадян. Така 

економічна кон’юнктура буде вкрай сприятливою для стимулювання розвитку 

приватного пенсійного забезпечення. Тобто, цілеспрямована політика уряду у даному 

напрямку, включаючи потужну кампанію з інформаційно-роз’яснювальної роботи 

серед населення, може призвести до стабілізації ситуації у пенсійній сфері. 

Учасниками цього процесу будуть ті ж самі відкриті пенсійні фонди та страхові 

організації. Ефект від цього може проявлятись у наступному: 

- по-перше, для населення – додаткові пенсійні виплати, що не залежать від 

демографічного чинника; 

- по-друге, для фінансового ринку – значне його зростання через збільшення 

інвестованих пенсійних активів у ринок цінних паперів та банківську систему; 

- по-третє, для держави загалом – досягнення загального соціально-економічного 

ефекту через:  

а) збільшення рівня пенсійного забезпечення, та відповідно зниження      

фінансового навантаження як на солідарну систему, так і на державний 

бюджет; 

б) подальший розвиток фінансового ринку може перетворити його на 

«фінансовий амортизатор» у випадку кризових явищ в економіці; 

в)  зменшення ймовірності виникнення соціальної напруги у суспільстві через 

зниження пенсійних виплат. 

Таким чином, попри існування реальних загроз від проведених реформ у 

пенсійному забезпеченні, для Польщі існує доволі велика ймовірність успішного 

поєднання політики бюджетної економії у короткостроковій перспективі із 

ефективною довготривалою стратегією розвитку як сфери пенсійного забезпечення 

так і соціально-економічної системи загалом.  

Стосовно пенсійної реформи в Україні 

Зважаючи на фінансові та демографічні показники, без термінового розвитку 

накопичувального пенсійного страхування українська солідарна пенсійна система, як 

і економіка країни загалом довго не протримається. 

Песимістичний сценарій. Поряд з очікуваним позитивним ефектом від 

запровадження накопичувального складника в Україні існує ряд ризиків: 

- по-перше, постійні кризові явища в економіці можуть спричинити зниження рівня 

доходів населення, підвищення темпів інфляції, зниження ефективності у 

діяльності компаній з управління активами, банків, страхових організацій; 

- по-друге, є присутніми ризики неналежного управління активами, збільшення 

дефіциту бюджету ПФУ, тінізація економіки тощо; 

- все це може сприяти зменшенню рівня інвестиційного прибутку в системі або 

навіть частковій втраті пенсійних заощаджень.  

Як варіант, пропонується створити інституцію з гарантування пенсійних 

вкладів (подібна існує у банківські системі) [14]. 



Оптимістичний сценарій. Однак, аргументи за впровадження 

накопичувальної системи є переконливішими: 

- по-перше, до 2050 року, збільшення чисельності пенсіонерів при зменшенні 

чисельності працюючих призводить до неухильного зростання дефіциту бюджету 

ПФУ (від 3,3 % у 2020 до 9,0 % у 2050 р.), що ставить під загрозу фінансову 

стабільність країни [8]. Тому участь громадян у ІІ та ІІІ рівнях цю ситуацію дещо 

знівелює; 

- по-друге, обсяги пенсійних активів Накопичувального фонду можуть сягати від 

5,7 млрд грн у 2015 р. до 1,8-9,5 трлн грн у 2050 р., що в свою чергу сприятиме 

зростанню заробітних плат та пенсій (від 16 до 46 %) для усіх без винятку 

категорій працівників, включаючи осіб, які не беруть участі у накопичувальній 

системі. Це становить вельми відчутний фінансовий ресурс, який може бути 

використаний як джерело додаткових інвестицій у реальний сектор економіки. 

Позитивна економічна динаміка сприятиме збільшенню надходжень як до 

державного бюджету, так і бюджету ПФУ, темпи приросту яких можуть 

перевищити темпи зростання дефіциту солідарної системи. У 2050 р. непокрита 

частина дефіциту бюджету ПФУ може бути у 2–4 рази менша при інвестуванні 

накопичених коштів у порівнянні з однорівневою системою [14]; 

- по-третє, в якості компенсатора слід провадити ефективну політику з легалізації 

тіньових доходів населення. Так, оподаткування тіньових заробітних плат на 

середньому рівні 10 % від ВВП дає змогу зменшити дефіцит бюджету ПФУ 

майже на 2 % ВВП [12]. 

В загальному. Зауважимо, що результати проведення пенсійних реформ по 

різних країнах світу є доволі неоднозначні. Так, коли в таких країнах, як США, 

Німеччина, Франція, Великобританія системи обов’язкової капіталізації внесків вже 

не перший рік є успішними та приносять суттєву доплату до основної пенсії, то в 

таких державах як Чилі, Казахстан, Польща, Чехія, Угорщина – дана система 

виявилась мало ефективною і вже протягом декількох років уряди намагаються 

провадити політику поступової відмови від обов’язкового накопичувального 

складника [11].  

Стосовно термінів впровадження ІІ рівня та прогнозів на 2014 рік в Україні, то 

будь-який аналіз робити доволі складно, враховуючи складну соціально-політичну і 

як наслідок економічну ситуацію. На початку року планувалось, що дефіцит ПФУ 

залишиться на рівні 2013 р., але очевидно, що цього досягти не вдасться. Тому, в 

Україні, насамперед слід врегулювати питання з війною на Сході, оскільки ця 

проблема не дає можливості впроваджувати в життя вищезазначені наступні кроки 

реформ у пенсійній системі, які на сьогоднішній день стали життєво необхідними. 

За даної ситуації додаткові фінансові ресурси для проведення ефективної 

пенсійної реформи у самій пенсійній системі знайти вкрай проблематично, а 

основний акцент 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, в тому числі і Польщі, 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. 
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