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Вступ 

Пенсійна система кожної країни - одна з найбільш важливих складових 

систем соціального захисту людей. Організаційно-правова форма пенсійної 

системи визначається станом економіки і ринку праці, податковою політикою і 

політикою в області прибутків, демографічною ситуацією, розвитком 

фінансових, у тому числі й страхових інститутів. 

Термін “пенсія” походить від латинського слова pension - платіж і означає 

щомісячні грошові виплати, призначені для компенсації громадянам заробітку 

(прибутку), втраченого у зв'язку з досягненням встановленого законом віку, 

настанням інвалідності, втратою годувальника, а також з інших причин [1]. 

Право на одержання таких виплат визначається на умовах і за нормами, які 

встановлені законодавством держави. 

По своїй суті пенсія заміняє заробітну плату як основне джерело прибутків 

працюючої людини, коли за віком або за станом здоров'я вона не може 

повноцінно працювати. Для матеріального забезпечення пенсійної системи 

резервується частина необхідного прибутку, який використовується для 

покриття видатків на забезпечення життєдіяльності тих, хто не може працювати 

за зазначеними вище причинами. 

Частка коштів, яка на це витрачається, у структурі ВВП - 

макроекономічний показник рівня цивілізації суспільства. Співвідношення 

середніх пенсій і заробітної плати, купівельної спроможності, мінімальної й 

середньої пенсії відображають рівень захищеності пенсіонерів [2].  

 



Формування моделей національних пенсійних систем - слідство 

громадської згоди із приводу принципів побудови, соціальної політики й 

коштів її проведення. Така згода досягається під впливом економічних, 

культурних і національних традицій тієї або іншої країни. Загальною й 

обов'язковою умовою організації всякої пенсійної системи є створення 

державно-правової, організаційної й економічної бази, яка б забезпечувала 

збереження права на пенсію. 

Особливо важливого значення пенсійне забезпечення набирає в період 

трансформації економіки, оскільки воно торкається безпосередньо інтересів 

непрацездатного населення, яке складає понад 25-30% жителів, і 

опосередковано усього працездатного населення, а також людей похилого віку, 

інвалідів і членів сімей, що втратили годувальника.  

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.  

 

1. Міжнародний досвід діяльності пенсійних систем та основи 

реформування пенсійної системи в Україні 

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 удосконалення та реформування системи 

пенсійного забезпечення, багато чого зробити ще не вдалося. 

Необхідність реформування пенсійної системи в умовах переходу до 

ринкових відносин більш за все 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, тому 

що реформування пенсійного забезпечення передбачає створення 

інфраструктури пенсійної системи, модифікацію розподільної моделі 

пенсійного забезпечення й ефективне функціонування накопичувальної 

складової пенсійної системи. Головна мета пенсійної реформи повинна 

полягати в посиленні соціального захисту осіб, які втратили працездатність, 

забезпеченні гідного рівня їх життя на засадах збалансованості інтересів 

пенсіонерів і працюючих. 

На сьогодні, такі соціальні причини, як 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, додаються до 

існуючих вад самої пенсійної системи.  

Проблема пенсійного віку в умовах переходу до ринкової економіки 

підпадає під вплив двох суперечливих чинників і стає дуже складним та 

суперечливим питанням. 

З одного боку, збільшення безробіття вимагає зниження пенсійного віку як 

передумови звільнення робочих місць старшими віковими групами працівників 

 



на користь молодих, з іншого – старіння населення і збільшення навантаження 

на покоління працюючих в зв'язку з переважанням у населенні частки 

пенсіонерів передбачає підвищення пенсійного віку. 

Зменшення кількості працюючих на одного пенсіонера приводить до 

економічної неможливості забезпечення достатнього рівня пенсій для тих, хто 

дійсно не може працювати. Отже, проблема раціонального пенсійного віку 

одночасно є проблемою рівня пенсійного забезпечення. Чим нижче вік, тим 

нижче і рівень пенсій при однакових економічних умовах. 

В останній час до пенсійних програм багатьох розвинених країн були 

внесені зміни, серед яких підвищення законодавчо встановленого віку виходу 

на пенсію, запровадження схеми обов'язкових базових виплат, скорочення 

стимулів і вигоди більш раннього виходу на пенсію, розвиток системи 

обов’язкових та добровільних пенсійних накопичень. Установлений вік виходу 

на пенсію за  останні  роки був підвищений у 41 країні світу. Сьогодні у 60% 

розвинених країн право одержання повної пенсії чоловіки здобувають у 65 

років і більше, а жінки в тому ж віці - у 40 % розвинених країн [3]. 

В Україні також неодноразово поставало питання підвищення пенсійного 

віку, що, як вважають деякі науковці, є найкращим способом поліпшити 

пенсійне забезпечення, але багато громадян досягають того віку, коли вони вже 

не можуть продовжувати трудову діяльність, щоб забезпечити своє існування. 

Треба відмітити, що законодавчо встановлений вік виходу на пенсію у 

чоловіків вище, ніж у жінок у 25 промислово-розвинених країнах, незважаючи 

на те, що середня тривалість життя жінок вище, ніж у чоловіків. Щодо країн 

Європейського Союзу, половина чоловіків виходить на пенсію у віці 61,5 року, 

а половина жінок - до досягнення 60 років. У країнах Північної Америки більше 

половини жінок та чоловіків виходить на пенсію не досягнувши законодавчо 

установленого віку (в середньому у 62 роки) [3]. 

Реформа пенсійного забезпечення в багатьох країнах світу на сучасному 

етапі виходить з єдиної проблеми фінансового дефіциту, дисбалансу 

національних пенсійних програм, що обумовлено двома головними факторами: 

 



демографічними показниками та макроекономічною ситуацією. Саме 

неблагополучна макроекономічна ситуація в цілому, нерозвиненість 

фінансового ринку, попит на довгострокові інвестиції, необхідність 

реструктуризації національних економік є другим основним фактором, який 

робить необхідним проведення пенсійної реформи [4]. 

Реформування – це цілісний процес, що включає програму дій для 

вирішення системних проблем з метою унеможливлення їхнього виникнення у 

майбутньому, це цілеспрямована діяльність державного апарату щодо рішучого 

перетворення управлінської влади, результатом якої мають стати якісні зміни в 

системі органів виконавчої влади з урахуванням змін в об’єктах управління та 

формі держави. 

Виправлення наявних недоліків в організації органів влади в країні, вихід 

на рівень сучасних вимог потребує узгодженого проведення всього комплексу 

реформ: адміністративної, політичної, бюджетної, податкової, освітньої, 

пенсійної та інших. З урахуванням реалій слід чітко визначити етапи процесу 

реформування, аби не допустити необґрунтованої поспішності, а то й 

некомпетентності в цій справі [5]. 

Виходячи із загальних принципів обов'язкового пенсійного страхування, 

кожна держава реалізовувала у себе унікальну пенсійну модель.  

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 [6, 51]. Отже, рівень 

благополуччя пенсіонерів цілком і повністю залежить від економічного 

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 [7, 30]. “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.  

Латинська Америка стала своєрідною світовою лабораторією пенсійного 

реформування. У деяких країнах, таких, як Аргентина, Еквадор, Коста-Рика й 

Уругвай, пенсійні системи залишаються переважно солідарними. В інших 

(Болівія, Мексика, Сальвадор і Чилі) в результаті реформ створено 

накопичувальні системи обов’язкових індивідуальних пенсійних рахунків, де 

розмір пенсії визначається залежно від величини доходу, отриманого від 

інвестування пенсійних внесків. Проміжну позицію займають Перу і Колумбія: 

вони дають працівникам можливість залишитися в солідарній системі або 

вступити до накопичувальної [3]. 

Чилійська пенсійна реформа 1981 року вважається однією з найбільш 

новаторських у світі. Необхідність реформи була викликана тим, що податків, 

які сплачувались працюючими громадянами, не вистачало на виплату пенсій. 

Здійснення державою доплат призвело до катастрофічного дефіциту бюджету. 

Новаторство чилійської пенсійної системи полягає в тому, що відповідальність 

за формування пенсійних накопичень повністю перенесено на самого 

працівника, який щомісяця перераховує 10% заробітної плати на 

індивідуальний рахунок, ці кошти інвестуються в економіку країни приватною 

керуючою компанією, яку обирає сам громадянин. У Чилі існує відкритий 

ринок керуючих компаній. На початку реформи їх було 11, пізніше їх кількість 

зросла до 23, зараз таких компаній залишилось тільки 6. Деякі закрилися, інші 

 



укрупнилися шляхом злиття. У Чилі чоловіки виходять на пенсію в 65 років, 

жінки – в 60 років. Якщо працівник накопичив достатньо коштів, то може 

зробити це й раніш [8]. 

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.  

Реформування пенсійної системи України вимагає відповідного критично-

конструктивного аналізу досягнень та прорахунків науки і практики і створення 

досконалішої теоретико-методологічної основи. Складовими останньої мають 

стати: об’єктивність та історизм; ціннісний, системно-структурний і 

фундаментальний підходи; органічна єдність теорії та практики; поєднання 

критичного, раціонального, конструктивного, історичного та інших підходів. 

При обґрунтуванні напряму проведення пенсійної реформи в Україні 

основний упор був зроблений на макроекономічні і демографічні розрахунки. 

Однак такого обґрунтування недостатньо, оскільки воно не враховує 

особливостей пенсійної системи як частини соціальної системи країни. 

Події й процеси, які сталися в Україні за останнє десятиліття, 

характеризуються багатьма змінами в економічному, соціальному й 

громадському житті. Їм властива стрімка динаміка, яка не обійшла й питання 

національної безпеки України, складовою частиною якої усе більше виступає 

соціальна безпека. Поряд з багатьма іншими соціальними питаннями, які 

доводиться вирішувати Україні, важливою складовою частиною є пенсійна 

 



реформа, що почалася в 2004 році запровадженням Закону України «Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», що передбачала: суттєве 

збільшення доходів осіб пенсійного віку, забезпечення максимальної 

залежності пенсійних виплат від персоніфікованих страхових внесків 

застрахованих осіб; посилення стимулів до праці та детінізації заробітної плати 

і зайнятості, а також заохочення застрахованих осіб до заощаджень на старість; 

диверсифікацію джерел фінансування пенсій шляхом поєднання внесків на 

соціальне страхування та обов'язкових і добровільних накопичувань [9].  

Дана реформа повинна стати основою соціального захисту пенсіонерів, 

частка яких у цей час становить близько третини працездатного населення. 

Пенсійна реформа просувається повільно, що пов'язане з економічною й 

демографічною ситуацією в країні. У цілому проведення пенсійної реформи в 

повному обсязі повинне забезпечити ріст і стабільні виплати пенсій, стати 

потужним фактором інвестування вітчизняної економіки. Однак у зв'язку із 

впливом певних факторів процес реформування на даному етапі неефективний. 

На даному етапі головним завданням уряду є розробка конкретних заходів 

щодо реалізації пенсійної реформи в Україні.  

Структура пенсійної системи прописана в Законі України «Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року № 

1058-IV  і Законі України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 9 липня 

2003 року № 1057-IV. Згідно чинного законодавства, пенсійна система є 

трирівневою: 

1. Перший рівень — солідарна система загальнообов'язкового державного 

пенсійного страхування, що базується на принципах солідарності й 

субсидування й здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за 

рахунок коштів Пенсійного фонду на умовах і в порядку, передбачених 

законодавством. 

2. Другий рівень — накопичувальна система загальнообов'язкового 

державного пенсійного страхування, що базується на принципах 

нагромадження коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді й 

 



здійснення фінансування видатків на оплату договорів страхування довічних 

пенсій і одноразових виплат на умовах і в порядку, передбачених законом. 

3. Третій рівень — система недержавного пенсійного забезпечення, що 

базується на принципах добровільної участі громадян, роботодавців і їх  

об'єднань у формуванні пенсійних нагромаджень із метою одержання 

громадянами пенсійних виплат на умовах і в порядку, передбачених 

законодавством про недержавне пенсійне забезпечення [3]. 

Перший і другий рівні системи пенсійного забезпечення в Україні 

становлять систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. 

Другий і третій рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять 

систему накопичувального пенсійного забезпечення. 

 

2. Розробка й обґрунтування моделі накопичувального рівня 

пенсійної системи 

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 

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.  

Для того, щоб розглянути соціальні наслідки реформування системи 

пенсійного забезпечення та зробити аналіз впливу основних чинників, що 

визначають особливості положення чоловіків і жінок в сфері зайнятості на 

ринку праці, гендерних стереотипів, прийнятих в нашому суспільстві, на 

пенсійне забезпечення різних соціально-демографічних груп населення, за 

допомогою методу математичного моделювання нами була розроблена модель, 

яка дозволяє оцінити вплив суспільно-корисних і вимушених перерв в трудовій 

діяльності, а також існуючу асиметрію в сфері зайнятості на пенсійні виплати. 

 



Внаслідок моделювання ми змогли оцінити ці виплати для чоловіків і жінок, що 

належать до різних соціально-демографічних груп.  

Всі розрахунки були проведені на прикладі одного вікового прошарку, 

весь трудовий шлях якого буде тривати у період функціонування 

накопичувальної системи, тобто на прикладі тих, хто вступить в трудову 

діяльність після початку пенсійної реформи. Це пов'язано з тим, що особи 

більш старшого віку будуть брати участь в новій пенсійній системі за 

особливими правилами перехідного періоду. 

У попередній роботі [10, 11] за допомогою розрахунків було доведено, що 

запровадження накопичувального рівня до системи пенсійного забезпечення, 

буде мати негативний вплив на рівень соціального захисту громадян. Але 

суттєві зміни у суспільстві, економіці та законодавстві вимагають виконати 

переоцінку соціально-економічних наслідків у пенсійному забезпечені завдяки 

його реформуванню шляхом запровадження накопичувального рівня пенсійної 

системи.  

Тому, можлива диференціація страхового стажу чоловіків і жінок при 

моделюванні пенсійних накопичень формувалася з урахуванням: 

− максимально можливого трудового стажу, тривалість якого в наших 

розрахунках дорівнює 43 роки для чоловіків і жінок (з 17 до 60 років), або 48 

років (з 17 до 65 років)  у разі підвищення віку виходу на пенсію;  

− тривалості навчання в інституті;  

− тривалості невиходу на роботу в зв'язку з виконанням працівником його 

сімейних обов'язків (таких, як відпустка з догляду за дитиною);  

− служби в армії. 

Нами були розглянуті два рівня освіти і відповідно два варіанти вилучення 

часу навчання зі страхового стажу: "до 17 років" – середня школа, "17-22 року" 

– вища освіта.  

Для найбільш правдоподібного розміщення відпусток з догляду за 

дитиною на часовій шкалі, ми використали дані демографічної статистики про 

середні інтервали між послідовними народженнями дітей в залежності від 

 



загальної кількості пологів у жінки [12] і дані про середній вік жінки під час 

народження нею першої дитини. Відпустка з догляду за дитиною зараз складає 

3 роки. При моделюванні ми використали ці дані та округлили їх з точністю до 

одного року. Таким чином, в розрахунках використовувалися наступні дані: вік 

жінки при народженні нею дітей і періоди відпусток з догляду за ними: 1-а 

дитина - вік матері 23 роки, відпустка з 23 до 26 років; 2-а дитина в 27 років, 

відпустка з 27 до 30 років. Ці дані задовільно узгоджуються з даними державної 

статистики, відповідно до яких середній вік жінок, що народили першу дитину, 

склав 22,6 роки, а другу - 26,6 роки.  

Потрібно відзначити умовність зроблених припущень, однак введені вони 

були цілком свідомо. Оскільки нас цікавили максимально можливі втрати 

пенсійних накопичень від перерв в трудовій діяльності, то це відповідає 

ситуації, в якій перерви, що вивчаються, не мають перешкод [13].  

Під час оцінки впливу перерв в трудовій діяльності, викликаних службою 

в рядах української армії, ми враховували лише один варіант, а саме: дворічну 

термінову службу, яку юнак проходить у віці з 18 до 20 років.  

Передбачалося, що протягом цих перерв людина не працює, не отримує 

заробітну плату і не робить пенсійні внески. 

Для цілей нашого дослідження важливо було також знати не тільки 

тривалість перерв в роботі, але і їх розташування на часовій шкалі трудової 

кар'єри. Це пов'язано з тим, що  "вартість" пенсійних внесків залежить не тільки 

від їх фактичної величини, але і від часу внеску. 

В даній роботі історію заробітної плати чоловіків і жінок ми описали у 

вигляді функціональної залежності з урахуванням її диференціації: за ознакою 

статі, за рівнем освіти та за успішністю заробітної кар'єри.  

Однією з проблем, з якою довелося зіткнутися при моделюванні процесу 

пенсійних накопичень, є відсутність даних, які характеризували б тенденції 

зміни заробітної плати працівників, що належать різним соціально-

демографічним або соціально-професійним групам, протягом їх трудової 

біографії. 

 



В економічно розвинених країнах під час проведення актуарних 

розрахунків прийнято прогнозувати заробітну плату працівника, виходячи з 

припущення про її безперервне зростання, що сповільнюється у часі.  

Оскільки дія нової накопичувальної пенсійної системи буде відбуватися в 

майбутньому і в більш сприятливих економічних умовах, передбачаємо, що 

залежність заробітної плати від рівня освіти, статі і віку працівника 

наблизиться до залежності, характерної для країн з розвиненою ринковою 

економікою. Саме тому в своїх розрахунках ми використали спрощену модель 

зміни заробітної плати в процесі трудової діяльності працівника. В її основу 

були закладені залежності рівня освіти і заробітної плати, отримані за даними 

досліджень в США [14, 138], а також відношення середнього рівня заробітної 

плати чоловіків і жінок, визначеного за даними української державної 

статистики. У міжнародній практиці під час проведення довгострокових 

актуарних розрахунків прийнято вважати, що інфляційне зростання заробітної 

плати апроксимується показниковою функцією.  

Розрахунки проводилися для трьох з варіантів кар'єри: песимістичний 

означає, що зростання заробітної плати (пенсійних внесків) працівника 

протягом трудового життя відбувається виключно за рахунок інфляційних 

процесів, у двох інших варіантах (очікуваний і оптимістичний), зростання 

заробітної плати (пенсійних внесків) працівника відбувається під впливом двох 

чинників: інфляції і його висхідної кар'єри. Оптимістичний варіант передбачає, 

що тільки за рахунок кар'єри працівник збільшить свою початкову заробітну 

плату в 3 рази. Для “середнього” або очікувального варіанту кар'єри цей 

показник дорівнює 2. 

Також у нашій роботі під час моделювання ми використали значення 

відсоткової ставки пенсійного внеску працівника на рівні 7 (середнє значення 

за данними різних країн) і припустили, що протягом трудового життя 

працівника воно залишається незмінним, тому історія заробітної плати 

працівника і історія його пенсійних внесків описуються однією залежністю. 

 



На розмір пенсійних виплат істотно впливають ряд економічних чинників, 

які в нашій країні поки важко піддаються прогнозуванню. До таких чинників 

насамперед відносяться фактична річна ставка інвестиційного доходу, рівень 

інфляції і ряд інших показників. Однак ці чинники є нейтральними в тому 

значенні, що в однаковій мірі впливають на розміри майбутніх пенсій всіх 

соціально-демографічних груп населення, що досліджуються. Тому під час 

розрахунків ми зафіксували їх на рівні, прийнятому в світовій практиці за умов 

проведення довгострокових актуарних розрахунків. Так, фактична річна нетто-

ставка інвестиційного доходу дорівнює i = 6%, а середньорічний рівень 

інфляції – j = 5%. 

Прогнозування процесу пенсійного забезпечення в частині, що стосується 

інтересів його окремого учасника, було розглянуто як соціально-економічний, 

що складається з двох незалежних фаз: 

− накопичення коштів на іменному пенсійному рахунку;  

− пенсійні виплати.  

Таке припущення означає, що розмір майбутніх пенсійних виплат не 

залежить від історії здійснення пенсійних внесків, і визначається виключно 

об'ємом коштів, накопичених на індивідуальних пенсійних рахунках, і 

величиною нарахованого інвестиційного доходу. 

Для дослідження накопичення коштів на іменному пенсійному рахунку 

нами був зроблений аналіз відомих пенсійних схем [15, 38-39]. Під пенсійною 

схемою маємо на думці порядок залучення внесків, виплати додаткової пенсії і 

успадкування пенсійних накопичень. 

При виборі пенсійної схеми нам довелося вирішувати задачу з 

суперечливими початковими даними. З одного боку, потенційний учасник 

фонду, природно, захоче знати розміри і періодичність пенсійних виплат в 

залежності від розмірів пенсійних внесків і тривалості накопичення. З іншого 

боку, в умовах економічної нестабільності практично нема змоги достовірно 

спрогнозувати на декілька років значення параметрів фінансового ринку (рівень 

 



прибутковості операцій з активами фонду, темпи інфляції), що визначають 

характеристики конкретних пенсійних схем.  

У нашому випадку усі розрахунки ми зробили для накопичувальної 

пенсійної схеми з встановленими внесками. 

 

3. Економічні і соціальні наслідки застосування накопичувального 

рівня у пенсійній системі України 

Аналізуючи питання про те, чи достатньо буде коштів для виплати пенсій з 

накопичувальної системи, та згідно даним побудованої моделі, без урахування 

коефіцієнта, що підвищує заробітну плату в залежності від рівня освіти, можна 

казати, що перерва, пов’язана з навчанням в інституті, може знизити пенсійні 

накопичення працівника на 23-40%. Необхідно відмітити, що пенсійні 

накопичення жінки будуть складати близько 70% пенсійних накопичень 

чоловіка при однаковому рівні освіти, що обумовлено гендерною різницею у 

розмірі заробітної плати.  

Рівень освіти, для більшості країн з нормально функціонуючою ринковою 

економікою і раціональними економічними відносинами, є одним з 

найважливіших чинників, який впливає на рівень заробітної плати. Тому втрати 

в пенсійних накопиченнях, зумовлені часом навчання, як правило, 

компенсуються за рахунок більш високої заробітної плати працівника з більш 

високим рівнем освіти. 

Однак нас цікавило питання різниці суми пенсійних накопичень чоловіків і 

жінок, тому ми не тільки розглянули їх окремо, але й порівняли. 

Пронормувавши пенсійні накопичення жінок на значення пенсійних 

накопичень жінки з самим низьким рівнем освіти (в об'ємі середньої школи) і 

самої несприятливою траєкторією зростання заробітної плати, а пенсійні 

накопичення чоловіків на значення пенсійних накопичень чоловіка також з 

самим низьким рівнем освіти і песимістичною траєкторією зростання 

заробітної плати, бачимо, що, якщо чоловіки і жінки не мають інших перерв в 

трудовій діяльності, крім зумовлених навчанням, то пенсійні накопичення 

 



чоловіків можуть бути максимально збільшені в 1,4–2,9 рази (при різних 

варіантах кар'єри), у той час як у жінок – в 1,5 рази за умов песимістичної 

кар'єри і 1,9 рази за умов оптимістичної. 

Розрахунки також показали, що народження однієї дитини і догляд за нею 

протягом трьох років знижує пенсійні накопичення жінки на 6-9% в порівнянні 

з жінкою, що не має дітей або не використала цю відпустку. Такі самі данні 

можна отримати, якщо відпустку по догляду за дитиною використає чоловік. 

Народження двох дітей та використання двох відпусток жінками зменшує 

розмір їх накопичень на 11–19%.  

Якщо ж порівняти пенсійні накопичення чоловіка і жінки, які мають 

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

повністю використала відпустку з догляду за нею, то, як показують розрахунки, 

її пенсійні накопичення становитимуть 64-70% накопичень чоловіка. Якщо 

жінка має двох дітей і використала дві відпустки, то – 59–63%.  

Але треба враховувати, що перерви в трудовій діяльності, пов'язані з 

необхідністю догляду за малою дитиною, на відміну від перерв, пов'язаних з 

підвищенням рівня освіти працівника, не тільки не сприяють зростанню 

заробітної плати або кар'єрному росту, а навпаки, є чинником, стримуючим їх 

зростання. Більш того, часто зростання заробітної плати і кар'єри жінки 

припиняються задовго до народження дитини - у той час, коли начальство 

дізнається про очікувану подію.  

Багато в чому з цих причин жінка, що має одного і тим більше двох або 

трьох дітей, практично не має шансів побудувати свою професійну кар'єру або 

зарплатну історію в  "оптимістичному" варіанті, так і "очікуваний" варіант стає 

важкодоступним. Відповідно до розрахунків це означає, що жінки–матері 

практично не мають шансів ні при якому рівні освіти забезпечити себе 

пенсійними накопиченнями, рівними пенсійним накопиченням чоловіків, що 

володіють навіть найнижчим, з тих що розглядався, рівнем освіти, (в межах 

середньої школи) і мають песимістичну траєкторію зростання заробітної плати 

протягом життя. 

 



Збільшення віку виходу на пенсію на 5 років (до 65 років) дозволить 

збільшити суму пенсійних накопичень на 45-47% відсотків. 

Такі відмінності в співвідношеннях пенсійних накопичень чоловіків і 

жінок, на наш погляд, зумовлені великою відмінністю в рівні заробітної плати, 

більш коротким періодом накопичень у жінок (ранній вік виходу на пенсію), 

відсутністю компенсації на період відпустки з догляду за дитиною. 

При моделюванні процесу пенсійних виплат передбачалося зростання 

розміру пенсійної виплати за рахунок нарахування відсотків на залишок 

накопиченої суми.  

Однак розміри самих пенсій у чоловіків і жінок будуть розрізнюватися ще 

більше, ніж суми накопичень, і показник, який буде це обумовлювати – фактор 

смерті. Процес смертності має свої особливості у чоловіків і жінок. У минулому 

смертність серед жінок була вище практично в усіх країнах, а середня 

тривалість життя – значно нижче, ніж у чоловіків. Соціально-економічний 

розвиток, корінним чином змінив положення жінки в суспільстві і привів до 

зміни співвідношення смертності чоловіків і жінок. 

Однак ці зміни сталися далеко не рівномірно в країнах світу. У країнах 

Східної Європи, висока інтенсивність впливу екзогенних факторів на чоловіче 

населення спричинила підвищення смертності серед чоловіків і збільшення 

різниці тривалості життя жінок і чоловіків до 9-13 років (що істотно більше, 

ніж можна пояснити тільки біологічними відмінностями) [10]. Існуюча зараз в 

Україні різниця у 10 років між середньою тривалістю життя у жінок і чоловіків, 

призводить до того, що розмір пенсії жінки буде менше за третину пенсії 

чоловіка. 

Дані розрахунків для чоловіків за умов виходу на пенсію у 60 років і 

пенсійних виплатах протягом 6 років, (до 66 років – середньої тривалості 

життя) свідчать, що служба в армії знижує розмір їх майбутньої пенсії на 5%, за 

умов однакового рівня освіти. Якщо чоловік використає відпустку по догляду 

за дитиною, то рівень його пенсії зменшиться на 7-10% за різними прогнозами. 

Відношення розміру пенсії у тих, хто закінчив школу і хто закінчив інститут, 

 



становить 0,7. Це підтверджує припущення про те, що більш високий рівень 

заробітної плати, дозволяє нагромадити більшу кількість коштів навіть за умов 

меншого терміну сплачування. 

При розрахунку майбутньої пенсії для жінок, було досліджено 16 та 11 

років виплат, тому що середня тривалість життя у них складає 76 років.  

На рис. 1 відображені розміри пенсії жінок (вік виходу на пенсію 60 та 65 

років) та чоловіків (вік виходу на пенсію 60 років), якщо вони матимуть 

інститутській рівень освіти та одну дитину, за умов різного прогнозу 

зростання заробітної плати. 

 

 
Рис. 1. Розміри пенсії жінок та чоловіків за умов різного прогнозу, 

інститутського рівня освіти та однієї дитини 

 

Згідно данним рис. 1, можна зробити висновок про те, що навіть якщо 

жінка вийде на пенсію у віці 65 років, розмір її пенсії буде у два рази менший, 

ніж у чоловіка. Це пов’язане з двома чинниками: різницею у заробітній платі 

чоловіків та жінок протягом їх трудового життя та більшою тривалістю життя 

жінок після виходу на пенсію. 

 



Дані розрахунків свідчать, що використання відпустки по догляду за 

дитиною зменшує рівень пенсії жінки на 7-10%, за умов однакового рівня 

освіти. Якщо таких відпусток дві, то рівень пенсії зменшиться на 17% за 

різними прогнозами. 

При порівнянні майбутнього розміру пенсії і середньої заробітної плати 

доходимо висновку, що тільки за умов очікуваного і оптимістичного прогнозу  

та віку виходу на пенсію – 65 років, жінки, що мають вищу освіту, зможуть 

отримувати пенсію, яка буде складати 50-60% заробітної плати. Інші – 

приречені побиратися.  

Різниця у рівнях середньої заробітної плати, яка використовується при 

нарахуванні пенсії, обумовлює тенденцію наростання диспропорції у розмірах 

пенсійних виплат чоловікам та жінкам.  

Загалом можна зробити висновок, що збільшення на п'ять років віку 

виходу на пенсію у жінок збільшує розмір їх пенсії на 40% в залежності від 

рівня їх освіти і кількості дітей. 

 

Висновки 

Проведені розрахунки, на наш погляд, досить красномовно показують 

різнонаправленність пенсійної реформи, з одного боку і заходів демографічної, 

освітньої і оборонної політики – з іншого. Міра їх неузгодженості настільки 

велика, що ігнорувати її не можна. Одним з варіантів розв'язання проблеми 

може стати надання певних, скажімо так, "пенсійних компенсацій" 

працівникам, що виконують суспільно-корисну роботу (неоплачувану) або 

мають вимушені перерви в зайнятості [16, 18].  

Також вважаємо за необхідне приділити увагу визначенню пенсії як частки 

заробітної плати для різних категорії працівників (з низькими та високими 

заробітками) [17, 171]. 

Загалом можливо казати, що накопичувальна система у більше відповідає 

принципам ринкового господарювання, ніж розподільна. Кожна з моделей, що 

розглядаються, може бути використована для вирішення конкретних 

 



економічних і соціальних питань, але найбільш ефективним інструментом 

підтримки фінансової стійкості пенсійного забезпечення вважається їх спільне 

функціонування. Нині, в більшості держав система пенсійного забезпечення є 

багаторівневою і складається з трьох складових.  

У зв'язку з вищесказаним вважаємо, запровадження обов’язкового 

накопичувального рівня пенсійного забезпечення можливо лише після 

формування необхідних економічних передумов та створення відлагодженої і 

ефективної системи державного нагляду та регулювання у цій сфері. 
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