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Постановка проблеми. Проблеми пенсійної системи 
мають загальнонаціональний характер, виступають окре-
мим видом проблем національної економіки, проте вкрай 
важливим та значущим індикатором її стану. Незадовіль-
ний для більшості громадян рівень наявного в країні пен-
сійного забезпечення є одним із тривалих найболючіших 
питань українського суспільства. Чим складніше фінан-
совий стан та масштабніше обсяг дефіциту Пенсійного 
фонду України, тим частіше науковцями та практиками 
обговорюються питання необхідності впровадження сис-
темної глибокої пенсійної реформи, проведені у 2017 році 
параметричні зміни пенсійної системи є лише одним з 
етапів її неминучої еволюції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню стану вітчизняної сучасної пенсійної системи, 
фінансового забезпечення пенсійного соціального 
страхування в Україні присвячено значну кількість 
робіт науковців та експертів, зокрема праці А. Авчухо-
вої, В. Дудіна, С. Закірової, О. Кириленко, О. Коваля, 
О. Малецької, В. Мельничука, О. Пищуліної, А. Нечай, 
М. Онуфрик, А. Павловського, О. Савченко, Г. Тре-
тьякової, О. Устенко, Ю. Харазішвілі, К. Черненюка, 
А. Федоренко, В. Щербини. В працях, опублікованих 
за останній час, Н. Мартиненко надає авторське визна-

чення розвитку пенсійної системи України, пропонує 
його перспективні напрями завдяки впровадженню 
в практику нової моделі взаємовідносин між держа-
вою, роботодавцями та працівниками [1]. Я. Дробот та 
Н. Резніченко обґрунтовують необхідність реформу-
вання пенсійної системи України, підвищення її фінан-
сової стійкості та пошуку нових джерел фінансування 
[2]. О. Минюк та Д. Минюк розглядають нормативно-
правову базу щодо регулювання пенсійного забезпе-
чення в Україні, надають її характеристику [3]. В. Три-
фонов та Г. Шебалков досліджують чинну в Україні 
систему пенсійного забезпечення, проводять аналіз 
окремих параметрів пенсійної реформи та виявляють 
впливові чинники економічного забезпечення соці-
ально-економічного розвитку в Україні до 2020 року 
[4]. І хоча всі автори порушують актуальні проблеми 
недостатнього соціального захисту українських пенсі-
онерів, питання наявного в країні недосконалого пен-
сійного забезпечення, обґрунтовують необхідність гли-
бокого реформування вітчизняної пенсійної системи, 
проте не в повному обсязі узагальнено основні зміни 
параметрів сучасного стану пенсійного забезпечення, а 
також не визначено принципи функціонування оновле-
ної пенсійної системи України.
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Формулювання цілей статті. Метою статті є наве-
дення даних, що характеризували основні параметри 
стану пенсійного забезпечення до проведення рефор-
маторських дій в пенсійній сфері, узагальнення осно-
вних її змін після першого етапу урядової пенсійної 
реформи, а також визначення низки принципів, на 
дотримання яких претендує оновлена пенсійна сис-
тема України.

Виклад основного матеріалу. Спроби здійснити 
ефективну пенсійну реформу в Україні тривають вже 
25 років. Проведення реформи ускладнювало чимало 
об’єктивних та суб’єктивних факторів. Результату, 
який би задовольнив усіх учасників системи пенсій-
ного страхування, досі не досягнуто.

Перша спроба запровадження трирівневої пен-
сійної системи в Україні відбулась після прийняття 
Закону України «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» у 2003 році [5], проте зміни 
найбільше зачепили лише її перший рівень, а саме сис-
тему загальнообов’язкового державного пенсійного 
страхування, другий рівень загальнообов’язкового 
накопичувального страхування так і не був вве-
дений у дію. Слід зазначити, що хоча протягом 
2004–2009 років відбулося запровадження третього 
рівня вітчизняної пенсійної системи, а саме недер-
жавного добровільного пенсійного страхування, 
проте в подальшому його функціонування так і не 
було розвинуте. На жаль, прийняття такого потріб-
ного для країни законодавчого акта не виправдало 
надій на покращення наявної на той момент пенсійної 
системи, вирішення питання ліквідації Пенсійного 
фонду України та запровадження обов’язкового нако-
пичувального рівня пенсійного забезпечення.

Сьогодні в Україні продовжують свою дію перший 
та третій рівні пенсійної системи. Жоден з них далеко 
не досконалий. Солідарна система продовжує залиша-
тися базовою частиною вітчизняної системи пенсій-
ного забезпечення.

Реалізація нового етапу реформування пенсійної 
системи України мала привести до ґрунтовних змін у 
функціонуванні солідарного рівня та стати початком 
запровадження механізму створення накопичувальних 
страхових пенсій. Головними цілями реформування 
визначено вирішення фіскальних проблем Пенсій-
ного фонду, зменшення його катастрофічного дефі-
циту, який на момент її прийняття перевищив 6,4% 
ВВП, забезпечення його бездефіцитності в середньо-
строковій перспективі завдяки збільшенню тривалості 
страхового стажу та мінімального розміру страхових 
внесків із легальної заробітної плати, збереження мож-
ливості солідарного пенсійного забезпечення та про-
довження існування системи державного соціального 
пенсійного страхування, у зв’язку з чим слід назвати 
формування достатньої фінансової бази для виплати 
пенсій, стабілізацію національної економіки тощо.

На момент прийняття Закону про реформування 
пенсійної системи у жовтні 2017 року вона характе-
ризувалась хаотичною організацією, перебуванням 
у стані хронічного глибокого дефіциту, наявністю 
більше 20 законів, що безсистемно регулювали непро-
зорі наявні в країні правила призначення, нарахування 
та виплати пенсій різним категоріям працюючих гро-
мадян. Пенсійна система гостро потребувала карди-
нального реформування та приведення до ладу.

Крім того, проведення в Україні пенсійної та земель-
ної реформ було передбачено ключовими пунктами 
списку вимог МВФ для продовження надання фінансо-
вої допомоги та виділення Україні чергових траншів в 
рамках підписаного Меморандуму співпраці між Укра-
їною та МВФ. Згідно з програмою співпраці виділення 
п’ятого траншу передбачувалось іще в першій половині 
літа 2017 року, проте у зв’язку із затримкою проведення 
як пенсійної, так і земельної реформ було відкладено на 
більш пізні терміни. Проведення в Україні «збалансова-
ної пенсійної реформи, яка буде відповідати інтересам 
держави і громадян України і гарантувати справедливі 
високі стандарти соціального забезпечення» [6] стало 
принциповим питанням не лише для українського сус-
пільства, але й для керівництва МВФ.

Незважаючи на значну кількість негативних чинни-
ків, 11 жовтня 2017 року розпочав свою дію новий етап 
реформування вітчизняної пенсійної системи, а саме 
урядова Пенсійна реформа. На момент її прийняття 
Україна мала такі характеристики (цифрові дані наве-
дено станом на 1 квітня 2017 року):

1) постійне зростання дефіциту Пенсійного 
фонду (його розмір становив 143 млрд. грн., порів-
няно з попереднім фінансовим роком він збільшився 
на 48 млрд. грн., при цьому Україна була однією з 
небагатьох країн світу, обсяг пенсійних виплат якої у 
2017 році був запланований на рівні 15% від ВВП);

2) високий рівень тінізації економіки, наявність 
катастрофічного прихованого безробіття, недостатній 
рівень охоплення обов’язковим державним соціаль-
ним страхуванням, що давало змогу окремим катего-
ріям платників не сплачувати ЄСВ у передбачуваному 
законодавством розмірі (кількість осіб працездатного 
віку складала 18 млн.; офіційно працюючих осіб було 
16,4 млн., 12,5 млн. з яких сплачували ЄСВ);

3) зниження ставки ЄСВ у 2016 році з 34,7% до 22% 
від мінімальної заробітної плати, що разом з іншими 
чинниками викликало зменшення обсягу надходжень 
до Пенсійного фонду та зростання його дефіциту;

4) наявність значних за обсягом, незабезпечених 
власними страховими внесками видатків Пенсійного 
фонду, адже лише 75% видатків спрямовувались на 
виплату страхових пенсій, 25% – на виплату інших видів 
пенсій, соціальних доплат та адміністративні витрати;

5) докорінно негативні зміни демографічної струк-
тури населення, на відміну від тієї, що існувала у 
80–90-х роках ХХ століття, коли кількість працюючих 
громадян в кілька разів перевищувала кількість пенсіо-
нерів, яких вони утримували завдяки функціонуванню 
державної солідарної системи; в країні на початок 
2017 року налічувалось 12 млн. пенсіонерів, що утво-
рювало майже третину населення України;

6) хронічне перевищення зростання номінальної 
заробітної плати працюючих за одночасного змен-
шення темпів зростання ВВП, зменшення темпів зрос-
тання номінальної заробітної плати над темпами збіль-
шення пенсійних виплат, відсутність економічного 
підґрунтя для зростання окремих (пільгових, спеціаль-
них) пенсій;

7) розмір середньої пенсії по Україні дорівнював 
1 828 грн. одночасно з існуванням широкого спектру 
пільгових та привілейованих пенсій, а також можли-
вістю раннього виходу на пенсію для окремих катего-
рій громадян та видів зайнятості;
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8) надзвичайно низький рівень пенсійного забезпе-
чення більшості українських пенсіонерів, 8 млн. з яких 
отримували мінімальну пенсію в розмірі 1 312 грн. (з 
травня 2017 року), яка становила лише біля 50% вар-
тості прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, 
що було свідченням існування в країні ганебного масш-
табного явища, а саме бідності осіб похилого віку;

9) найнижчий вік виходу на пенсію українських 
громадян, відсутність взаємозв’язку між розміром 
отримуваної пенсії та тривалістю сплати внесків до 
Пенсійного фонду;

10) дискримінація пенсіонерів залежно від року 
виходу на пенсію, адже за однакової кількості страхо-
вого стажу та заробітної плати розмір їх пенсії міг від-
різнятися більше ніж у 3 рази;

11) наявність складного порядку розрахунку пен-
сії, що включав різноманітні коефіцієнти, надбавки, 
суми індексації та не відображав залежність величини 
майбутньої пенсії від заробітної плати;

12) відсутність практики осучаснення пенсій, 
останнє з яких було проведене в травні 2012 року, на 
відміну від дев’ятиразового підвищення мінімальної 
заробітної плати за цей період часу;

13) необхідність сплати податку працюючими 
пенсіонерами за ставкою 15%; в подальшому рішенням 
Конституційного суду України від 27 лютого 2018 року 
було визнано положення Податкового кодексу про опо-
даткування пенсій неконституційним;

14) наявність політичного популізму, що давав 
змогу маніпулювати представникам української влади 
різних часів штучною зміною розміру мінімальної 
пенсії, зокрема, під час виборчих перегонів та пошуку 
електоральної підтримки серед осіб пенсійного віку;

15) необхідність підвищення ефективного пенсій-
ного віку на вимогу МВФ [7; 8; 9; 10].

Наведені дані свідчать про те, що стан наявного в 
Україні пенсійного забезпечення досяг свого катастро-
фічного рівня, що стало головною причиною прове-
дення реформаторських дій у пенсійній сфері.

13 липня 2017 року Верховною Радою України 
був підтриманий у першому читанні представлений 
урядом законопроект № 6614 «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо підвищення 
пенсій». 3 жовтня 2017 року у другому читанні після 
внесення біля 500 поправок він був ухвалений 288 голо-
сами народних депутатів Верховної Ради, а 8 жовтня 
2017 року – підписаний Президентом України Петром 
Порошенком.

Реформаторські дії у сфері організації пенсійного 
забезпечення привели до таких змін:

1) запрогнозовано поступову ліквідацію дефіциту 
Пенсійного фонду, його функціонування як бездефі-
цитного (з 2024 року) та перетворення солідарної сис-
теми на самодостатню та ефективну;

2) відмінено додаткове оподаткування пенсій пра-
цюючих осіб пенсійного віку завдяки скасуванню 15% 
податку, який сплачували працюючі пенсіонери;

3) збільшено вік виходу на пенсію та термін 
наявності необхідного для виходу на пенсію страхо-
вого стажу й сплати ЄСВ, що спонукає громадян та 
суб’єктів підприємництва до уникнення тіньової еко-
номіки та виплати доходів, які підлягають оподатку-
ванню, іншими словами, сприяє масштабній легаліза-
ції трудових відносин;

4) проведено осучаснення пенсій більше ніж для 
половини українських пенсіонерів, що спрямоване на 
ліквідацію їх дискримінації залежно від календарної 
дати виходу на пенсію та відновлення принципу соці-
альної справедливості під час обчислення пенсій;

5) уніфіковано пенсійне законодавство завдяки роз-
робленню єдиного порядку призначення та виплати 
пенсій для всіх категорій пенсіонерів (за винятком 
військовослужбовців);

6) скасовано особливі умови призначення пенсій за 
вислугу років окремим категоріям працівників у галузі 
освіти, охорони здоров’я, державної служби, працівни-
ків дипломатичної служби, прокурорів та суддів, депу-
татів, соціального захисту та інших пільгових кате-
горій працівників, які раніше мали таке право, окрім 
військовослужбовців, а також запроваджено єдині пра-
вила призначення пенсій для всіх категорій працівни-
ків залежно від величини сплачених страхових внесків 
та тривалості страхового стажу; для шкідливих та важ-
ких виробництв, для працівників яких збережено піль-
говий вихід на пенсію, передбачено збільшення ставки 
ЄСВ на 15% та 7%;

7) запроваджено практику автоматичної щорічної 
індексації пенсій відповідно до показників інфляції та 
зростання середньої по країні заробітної плати, проте 
лише з 2021 року;

8) розроблено порядок компенсації страхового 
стажу в разі його недостатності, що дає змогу особі 
або допрацювати необхідну кількість років, або при-
дбати необхідну тривалість страхового стажу, проте не 
більше ніж за п’ять років; визначено вартість одного 
місяця страхового стажу, яка становить подвійний роз-
мір ЄСВ, а саме 1 408 грн;

9) заплановано введення в дію накопичувальної 
системи пенсійного страхування з 1 січня 2019 року з 
урахуванням вікових категорій працюючих осіб [11].

Водночас нові зміни у пенсійному законодавстві:
– докорінно не змінюють чинну систему пен-

сійного забезпечення, а лише дають змогу вирішити 
окремі проблеми та коригують окремі вектори її дії;

– привели до значного зростання віку виходу на 
пенсію за одночасного зниження показників серед-
ньої тривалості життя, а також до збільшення розміру 
необхідного для нарахування пенсії страхового стажу 
(з 2028 року – до 35 років); наявність гнучкого кори-
дору виходу на пенсію є свідченням прихованого під-
вищення пенсійного віку;

– встановили неприйнятний для суспільства рівень 
мінімальної пенсії, який повинен бути вищим за рівень 
прожиткового мінімуму;

– змінили формулу розрахунку величини пенсії 
через зниження коефіцієнта оцінки страхового стажу з 
1,35 до 1 для проведення осучаснення пенсій, що при-
вело до суттєвого (на 35%) зменшення розміру пенсій 
для тих, хто виходить на заслужений відпочинок після 
1 січня 2018 року, отже, спостерігаємо невигідні умови 
для нарахування пенсій для нових пенсіонерів;

– продовжують знижувати розмір пенсійних 
виплат в доларовому еквіваленті з урахуванням знеці-
нення національної валюти;

– скасували індексацію пенсій у зв’язку з інфля-
цією, передбаченою попереднім пенсійним законо-
давством, а саме найближчим часом не буде здій-
снюватися автоматична індексація пенсій у зв’язку з 
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інфляційними процесами; перший після прийняття 
Закону перерахунок пенсій передбачається провести 
у 2019 році, введення першого автоматичного перера-
хунку пенсій (прив’язаного до індексів зростання цін 
та середньої зарплати) заплановано на 2021 рік;

– не пропонують альтернативу для громадян, які 
не є платниками ЄСВ (ті, хто його не сплачує, а також 
страховий стаж яких не перевищує 15 років, можуть 
претендувати не на отримання пенсії, а лише на отри-
мання соціальної допомоги, що призначається орга-
нами соціального захисту громадян (з 1 січня 2018 року 
по 31 грудня 2010 року));

– встановили, що механізм компенсації страхового 
стажу в разі його недостатності передбачає необхід-
ність продовження трудової діяльності (з урахуван-
ням середньої тривалості життя українців, а також 
стану їх здоров’я та працездатності після 60-ти років 
це може виявитись для багатьох із них проблематич-
ним), компенсацію, яку особи мають сплатити в разі 
купівлі страхового стажу в разі його недостатності, 
яка для значної кількості осіб може виявитися досить 
високою, що унеможливить її сплату, отже, отримання 
ними пенсій;

– досі не розробили механізм функціонування 
трирівневої пенсійної системи, не передбачають мож-
ливості для накопичення пенсій для молоді та осіб 
середнього віку, продовжують дію солідарного та добро-
вільного накопичувальних рівнів, проте впровадження 
обов’язкового накопичувального рівня так і не відбулося;

– не враховують наявні в країні негативні демо-
графічні процеси, які свідчать про значне кількісне 
перевищення осіб, що найближчими роками будуть 
виходити на пенсію, порівняно з особами працездат-
ного віку, які повинні сплачувати внески до Пенсійного 
фонду, що виступає джерелом виплати пенсій особам, 
які мають право на їх отримання.

Ознайомлення з положеннями Закону від 3 жов-
тня 2017 року дає змогу стверджувати, що солідар-
ний рівень оновленої пенсійної системи України під 
час свого функціонування претендує на дотримання 
принципів:

– фінансової стабілізації, що передбачає скоро-
чення дефіциту Пенсійного фонду, що сприятиме 
зменшенню видатків із Державного бюджету на його 
збалансування та стабілізації національної економіки 
загалом; передбачається протягом наступних 10-ти 
років зведення дефіциту фонду до нульової відмітки;

– справедливості, адже чим більший розмір стра-
хових внесків і чим довший період їх сплати застра-
хованою особою, тим більшу за розміром пенсію вона 
буде отримувати;

– осучаснення, а саме вирівнюється розрив між 
пенсіями, що були нараховані до 2012 року та призна-
чаються сьогодні (будуть призначатися в подальшому), 
пенсійні виплати коригуються на рівень інфляції;

– детінізації, що вимагає уникати виплати «сірої» 
заробітної плати, сприяє її виводу з тіні, легалізації 
трудових відносин, формуванню прозорих відносин 
між працівниками, роботодавцями та державою;

– мотивації, що мотивує громадян до свідомої та 
активної участі в системі пенсійного страхування;

– особистої відповідальності, адже кожний грома-
дянин несе персональну відповідальність за наявність 
у нього страхового стажу для можливості отримувати 
пенсійні виплати в подальшому;

– стимулювання до праці, що спонукає громадян 
працювати якнайдовше, отримуючи заробітну плату 
та одночасно сплачуючи пенсійні внески; громадяни 
мають можливість вибирати, коли вони бажають зали-
шити роботу та оформити пенсію.

Проте відкритими продовжують залишатись 
багато питань, зокрема дотримання принципу спра-
ведливості не лише для теперішніх пенсіонерів, але й 
для майбутніх. Вимоги до виходу на пенсію, її нараху-
вання та зменшення величини прогнозованих пенсій-
них виплат, включаючи коефіцієнт заміщення, стали 
суттєво жорсткішими для сьогоднішніх платників 
страхових внесків.

Як відомо, практикою економічно розвинених країн 
доведений факт неможливості гідного пенсійного 
забезпечення громадян лише завдяки функціонуванню 
солідарного рівня пенсійної системи.

Необхідність впровадження другого обов’язкового 
накопичувального рівня пенсійної системи ні в кого 
не викликає сумнівів. Цей шлях є безальтернативним 
і для України. В разі ефективного функціонування 
вітчизняної трирівневої системи пенсійного забезпе-
чення особа пенсійного віку зможе отримувати пен-
сію з трьох різних джерел, якщо вона брала активну 
участь у формуванні кожного з них. Проте дискусій-
ними продовжують залишатися терміни та умови її 
практичної реалізації. Сьогодні Кабінетом Міністрів 
було створено робочу групу, яка напрацьовує дорожню 
карту із запуску сектору обов’язкового накопичуваль-
ного рівня. Передбачалося, що вона запрацює з 1 січня 
2019 року, проте сьогодні терміни її введення в дію 
переносяться на більш пізній період.

Висновки. Підсумовуючи вищенаведене, можемо 
сказати, що кінцевим результатом реформаторських 
дій у сфері удосконалення пенсійного страхування 
громадян є кардинальна зміна основ функціонування 
пенсійної системи. Важливі питання, що стосуються 
організації розподільчого та накопичувального меха-
нізмів пенсійного забезпечення, залишились відкри-
тими та потребують додаткових досліджень. Продо-
вження проведення розпочатої урядом В. Гройсмана 
пенсійної реформи залишається актуальним питан-
ням як для фінансової системи країни, її важливої 
складової, а саме системи державного пенсійного 
страхування, так і для українських громадян. Сус-
пільство сподівається, що здійснені зміни у функці-
онуванні державної системи обов’язкового пенсій-
ного страхування справді є лише першими кроками 
пенсійного реформування, якими український уряд 
не обмежиться та продовжить пошук і вжиття подаль-
ших дієвих заходів щодо покращення рівня життя 
українських теперішніх і майбутніх пенсіонерів, 
гарантування їх гідного матеріального забезпечення.
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