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Вступ. 

На сучасному етапі все більшу вагомість набувають питання розвитку 

соціального захисту населення як однієї з найважливіших основ стабілізації та 

ефективності соціально-економічної сфери. Рівень цивілізованості держави та 

суспільства визначається ставленням до найменш захищених та найбільш 

вразливих верств, які потребують соціального захисту, а саме, інвалідів, осіб 

похилого віку, малозабезпечених осіб, сімей з дітьми [1].  
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Огляд літератури. 

Аспекти з питань соціальної політики, дослідження економічних проблем 

соціального захисту та управління ним висвітлювалися в роботах вітчизняних і 

зарубіжних учених, таких як: Богиня Д.П., Бондар І.К., Борецька Н.П., Колот 

А.М., Лібанова Е. М., Макарова О.В., Новікова О.Ф., Палій О.М. та інші [2].  

Вхідні дані та методи. 

При дослідженні використані методи системного та порівняльного аналізу, 

логічного моделювання та аналізу, системного, статистичного та зрівняльного 

аналізу, економіко-математичного моделювання; статистичні данні. 

Нажаль, аналіз наукових праць з питань соціальної політики й соціального 

захисту населення свідчить про наявність різних поглядів щодо теоретичних і 

методичних основ системи соціального захисту населення. В Україні досі не 

проведено аналіз наслідків реформування пенсійної системи та не оцінено її 

вплив на систему соціального захисту, у зв’язку з цим, виникає потреба у 

такого роду дослідженні.  

Систему соціального захисту можна розділити на дві складові: соціальне 

страхування (активні заходи) і соціальну підтримку (пасивні заходи) у вигляді 

державної грошової допомоги, пільг, житлових субсидій та соціальних послуг 

населенню [3]. 

Пенсійне забезпечення розглядається як базова і одна з найбільш 

важливих соціальних державних гарантій стабільного розвитку суспільства, 

оскільки вона торкається безпосередньо інтересів непрацездатного населення, 

яке складає, як правило, понад 25-30% жителів будь-якої країни, і 

опосередковано усього працездатного населення. Особливо важливого 

значення воно має зараз в Україні, коли чисельність людей похилого віку, 

інвалідів і членів сімей, що втратили годувальника, становить близько 30% 

загальної чисельності населення. 

Внаслідок масштабності державної програми пенсійного забезпечення в 

умовах нашої країни, а також її складності через особливості накопичених за 

радянський період пенсійних зобов'язань сучасна, пенсійна система України 

 2 



відіграє величезну роль не тільки в соціальній і суспільно-політичній сфері, а й 

значним чином формуючи і перерозподіляючи грошові ресурси в 

регіональному і галузевому аспектах, впливає на стабільність і збалансування 

фінансової системи держави. 

У той же час не можна не враховувати, що міра дослідження соціальних і 

економічних аспектів функціонування пенсійної системи України відстає від 

потреб сучасної вітчизняної практики. Це не дозволяє оперативно реагувати на 

запитання практики і ухвалювати конструктивні рішення з численних 

актуальних проблем розвитку пенсійної системи.  

Пенсійна система, що склалася в Україні на основі Закону 1991 р., 

вичерпала можливості розвитку приблизно у середині 90-х рр. і стала вимагати 

перманентної «підгонки» до умов економічного і соціального життя, що 

змінюються. Незважаючи на численні спроби, багато чого ще зробити не 

вдалося. Необхідність реформування пенсійної системи пов'язана з негативною 

демографічною ситуацією, порушенням диференціації рівнів різних видів 

пенсій і надбавок до них, невідповідністю розміру пенсії працівника його 

трудовому внеску протягом періоду працездатності, недостачею надходжень в 

Пенсійний фонд для виплати пенсій і допомоги, порушенням паритету окремих 

видів пенсійних виплат різним категоріям пенсіонерів при проведенні 

інфляційного осучаснення мінімальних розмірів пенсії.  

Виявлені причини і наслідки кризи в пенсійній системі України 

переконують в необхідності проведення глибокої реформи пенсійного 

забезпечення. Разом з тим потрібно зазначити, що труднощі, які переживаються 

пенсійною системою, і, природно, людьми, що беруть в ній участь, не можна 

віднести цілком на вади, що є в пенсійному законодавстві, заснованому на 

солідарно-розподільній схемі. Багато, якщо не більшість пенсійних проблем 

повинні й можуть вирішуватися без радикальної зміни пенсійної системи. 

У вітчизняному пенсійному законодавстві, безумовно, є недоліки, які слід 

долати у міру появи можливостей для цього, передусім відповідних 

економічних передумов. 
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На сьогодні до таких вад самої пенсійної системи додаються і соціальні 

причини, які істотно впливають на дію не тільки пенсійного, але й усього 

законодавства України. Мається на увазі затяжна глибока криза суспільного 

виробництва, з усіма негативними наслідками цього, різке, безпрецедентне 

падіння рівня життя більшості населення, скорочення доходів держави і 

суспільства, а отже, й можливостей для швидкого виправлення економічної 

ситуації, невміння оптимально і з найбільшою соціальною віддачею 

розподіляти те, що суспільство ще має у своєму розпорядженні. 

Діяльність пенсійних фондів в Україні здійснюється відповідно до 

прийнятого пакета законодавчих актів щодо реформування системи пенсійного 

забезпечення, яке передбачає створення інфраструктури пенсійної системи, 

модифікацію розподільчої моделі пенсійного забезпечення й ефективне 

функціонування накопичувальної складової пенсійної системи. Головна мета 

пенсійної реформи полягає у посиленні соціального захисту  осіб,  що втратили 

працездатність, забезпечення гідного рівня їх життя на засадах збалансованості 

інтересів пенсіонерів та  працюючих громадян.  

Виходячи із загальних принципів обов'язкового пенсійного страхування, 

кожна держава реалізовувала у себе унікальну пенсійну модель. На прикладі 

найбільш ефективних моделей розглянемо застосування цих основних 

принципів [4]. 

Зараз в світовій практиці переважають дві гіпотетичні моделі побудови 

пенсійних систем: розподільна (солідарна) і накопичувальна (ощадна). 

Розподільна (солідарна) модель характеризується тим, що для виплати 

пенсій літнім людям використовуються актуарні надходження в фонд 

пенсійного страхування. Такими надходженнями можуть бути страхові внески 

застрахованих осіб і роботодавців (підприємств), а також дотації держави, які 

фінансуються з податків. Особи, які сплачували страхові внески, при 

досягненні пенсійного віку дістають право на пенсію, яка фінансується в свою 

чергу подальшим поколінням платників страхових внесків [5]. Отже, рівень 

благополуччя пенсіонерів цілком і повністю залежить від економічного 
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благополуччя саме цього покоління, на яке вони вже ніяк не можуть вплинути. 

Пенсія в розподільних системах має соціальну природу, і її виплата обов'язково 

гарантується державою. 

Накопичувальна модель є повною протилежністю розподільної, вона надає 

перевагу індивідуальним пенсійним рахункам [6]. “Індивідуальний пенсійний 

рахунок " - це щось на зразок банківського рахунку. Особа робить грошові 

внески, які вміщуються на спеціальний рахунок протягом періоду трудової 

діяльності. Ці гроші інвестуються в певні інвестиційні проекти до того 

моменту, поки людина не досягне пенсійного віку.  

Найбільш широкий розподіл накопичувальні пенсійні системи отримали в 

країнах Латинської Америки і Азії.  

У останнє десятиріччя очевидність домінування розподільної системи 

відверто поставлена під сумнів практично у всіх країнах. У багатьох з них в 

зв'язку з істотними перевагами: незалежність від проблем демографічного 

плану, надання можливості ефективного використання коштів, що 

акумулюються для потреб економічного розвитку, забезпечення диференціації 

розмірів пенсії – використовується накопичувальний принцип побудови 

пенсійної системи. 

Однак наявність серйозних фінансових і організаційних труднощів нарівні 

з деякими іншими міркуваннями змушують багато які країни стримуватися від 

корінного реформування розподільних систем, незважаючи на усвідомлення 

переваг систем накопичувальних.  

При обгрунтуванні напряму проведення пенсійної реформи в Україні 

основний упор був зроблений на макроекономічні і демографічні розрахунки. 

Однак такого обгрунтування недостатньо, оскільки воно не враховує 

особливостей пенсійної системи як частини соціальної системи країни. 

Принциповим моментом накопичувальної пенсійної системи є те, що 

розмір трудової пенсії, яку буде отримувати працівник, тісно пов'язаний у часі 

з величиною його пенсійних внесків, віком виходу на пенсію і залишковою 

тривалістю життя. Тому важливо провести додаткові розрахунки, які дадуть 
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прогноз наслідків пенсійної реформи для різних верств населення, різних як за 

положенням в сфері зайнятості й на ринку праці, так і за своїми соціальними 

ролями [7].  

Результати. Обговорення та аналіз. 

Для того, щоб розглянути соціальні наслідки реформування системи 

пенсійного забезпечення, ми проаналізували вплив основних чинників, що 

визначають особливості положення чоловіків і жінок в сфері зайнятості та на 

ринку праці, гендерних стереотипів [8], прийнятих в нашому суспільстві, на 

рівень пенсійних накопичень для різних соціально-демографічних груп 

населення, намагалися оцінити вплив суспільно-корисних і вимушених перерв 

в трудовій діяльності, а також існуючої асиметрії в сфері зайнятості на пенсійні 

накопичення для чоловіків і жінок, що належать до різних соціально-

демографічних груп. 

Розрахунки показали, що народження однієї дитини та догляду за нею 

протягом трьох років знижує пенсійні накопичення жінки на 7-11% у 

порівнянні з жінкою, що не має дітей, або що не використовувала цю відпустку. 

Дві діти й дві відпустки "з'їдають" 14-21% накопичень, три - 21-30%. Таким 

чином, догляд за однією малолітньою дитиною зменшує пенсійні накопичення 

жінки в середньому на 7-10%. 

Якщо ж зрівняти пенсійні накопичення чоловіка й жінки, що мають 

однаковий рівень освіти, але врахувати при цьому, що жінка має дитину й 

використовувала повністю відпустку по догляду за нею, то, як показують 

розрахунки, її пенсійні накопичення складуть 63-71% накопичень чоловіка 

(незалежно від того є в нього дитина чи ні). Якщо жінка має двох дітей і 

використовувала дві відпустки, то - 56-65%, якщо трьох дітей, то - 50-58%.  

При цьому треба враховувати, що перерви в трудовій діяльності, пов'язані 

з необхідністю догляду за маленькою дитиною, на відміну від перерв, 

пов'язаних з підвищенням рівня освіти працівника, не тільки не сприяють росту 

заробітної плати або кар'єрному просуванню, а навпаки, є чинником, що 

стримують їхній ріст. Більше того, часто ріст заробітної плати й кар'єри жінки 
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припиняються задовго до народження дитини - у той момент, коли начальство 

довідається про очікувану подію.  

Якщо чоловіки й жінки не мають інших перерв у трудовій діяльності, крім 

обумовлених навчанням, то пенсійні накопичення чоловіків можуть бути 

максимально збільшено в 1,3-2,8 рази (при різних варіантах кар'єри), у той час 

як у жінок - в 1,5 рази при песимістичній кар'єрі й 3,1 рази при оптимістичній. 

Якщо зрівняти пенсійні накопичення чоловіків і жінок, що мають однаковий 

рівень освіти й траєкторії росту заробітної плати, то виявиться, що пенсійні 

накопичення жінок коливаються від 70% накопичень чоловіків у випадку, якщо 

вони обоє мають середня освіту до 77% при наявності в обох аспірантури. 

Результати розрахунків відносної величини пенсійних накопичень осіб, що 

не дожили до пенсії, стосовно накопичень осіб, що дожили до пенсії для різних 

соціально-демографічних груп, показують, що пенсійні накопичення чоловіків, 

що не дожили до пенсії, будуть становити близько 19-24% пенсійних 

накопичень чоловіків, що дожили до пенсії. У жінок цей показник буде 

дорівнювати 8-10%. Помітимо, що ці дані характеризують середні пенсійні 

накопичення окремої людини. Якщо ж розглядати всю сукупність працівників, 

то відношення сумарних пенсійних накопичень осіб, що не дожили до пенсії, 

буде іншим через різне число осіб, що входять у досліджувані групи.  

За допомогою моделювання встановлено залежність сум накопичень від 

тривалості трудового стажу, рівня освіти, наявності нестрахових періодів у 

стажі (догляд за дитиною, служба в армії), сценарію кар’єрного зростання, 

очікуваної тривалості життя після виходу на пенсію окремо для чоловіків та 

жінок, зпрогнозовано наслідки реформування пенсійного забезпечення шляхом 

запровадження накопичувального рівня пенсійної системи.  

Висновок. 

Одержані в ході дослідження результати дозволяють вирішити важливе 

науково-практичне завдання з удосконалення теоретико-методичних положень, 

розроблення практичних рекомендацій щодо розвитку пенсійної системи в 

Україні для забезпечення соціального захисту населення. 
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