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ВСТУПНЕ СЛОВО

П

роблеми пенсійної реформи, які тривалий час були
об’єктами виключно вузького кола професіоналів,
останнім часом все більш привертають увагу представників інших галузей економічної науки та державних
служб – макроекономістів, працівників податкових, бюджетних і фінансових служб, демографів тощо. Це є наслідком того, що проблема пенсійного забезпечення загострюється в умовах посилення впливу глобальних ризиків на
макроекономічну політику, які негативно позначаються
на економічних механізмах функціонування пенсійної
системи держави.
Національні пенсійні системи розвинутих країн по-різному вирішують
проблему адаптації пенсійного забезпечення своїх громадян до факторів
(демографічних і економічних), що змінюються, виходячи з традицій, що
історично склалися в тій чи іншій країні. При цьому усі пенсійні реформи,
як структурні так і параметричні, спрямовані на досягнення загальновизнаних у цивілізованому суспільстві соціальних і економічних цілей: створення об’єктивних економічних умов для гарантування кожній людині гідного рівня життя у непрацездатний період.
Для української пенсійної системи особливо актуальним є порівняльний аналіз різних пенсійних моделей у зв’язку з тим, що процес пенсійного
реформування в Україні є невиправдано затягнутим, оскільки в колах економічної спільноти досі не склалося єдиної думки про ринкові механізми
пенсійного забезпечення. При цьому значний досвід західних країн є одним
з базових критеріїв для оцінки ефективності перетворень, що здійснюються
в нашій країні. Проте, слід пам’ятати, що при порівнянні з західним досвідом
необхідно враховувати комплекс практичних особливостей різних національних пенсійних систем.
На відміну від загальноприйнятих у світовій практиці страхових пенсійних систем українська система має коротку страхову історію і в процесі
перехідного періоду зберігає численні нестрахові атрибути, що були успадковані від попередньої моделі пенсійного забезпечення. Тому реформування
системи пенсійного забезпечення є одним з найважливіших завдань розбудови соціально орієнтованої ринкової економіки, оскільки від фінансової
спроможності пенсійної системи безпосередньо залежить добробут майже
третини населення країни.
Анатолій РАЧОК,
Генеральний директор Центру Разумкова



5

ВСТУПНІ СЛОВА 

ВСТУП

Р

еформування пенсійних систем належить до центральних
політичних питань, як в розвинутих країнах, так і в країнах,
що розвиваються. У той же час пенсійна сфера є суперечливою та
проблемною, оскільки потребує від урядів, які знахродяться під
тиском поточних проблем, вирішення питань довгострокового планування. Будь-яка пенсійна реформа зазвичай породжує запеклі
ідеологічні дискусії та навіть протести незгодних.
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɜɢɛɿɪ ɍɤɪɚʀɧɢ ɨɡɧɚɱɚɽ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɭ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɸ ɧɚ ɱɢɧɧɭ ɜ ɩɪɨ
ɜɿɞɧɢɯ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɦɨɞɟɥɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɉɟɪɟɜɚɝɚɦɢ
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɽ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪ
ɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɪɨɡɜɢɧɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɯɢɫɬɭɇɚɛɥɢɠɟɧɧɹɞɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɿɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜȯɜɪɨɫɨɸɡɭɜɢɦɚɝɚɽ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɧɢɡɤɢɭɦɨɜɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯɭɝɨɞɚɦɢɦɿɠɍɤɪɚʀɧɨɸɬɚȯɋ
ɉɟɧɫɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɜɚɝɨɦɿɲɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ȱɫɧɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɢɯ ɩɪɚɜ ɫɥɿɞ ɜɜɚɠɚɬɢ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹɦ ɪɿɜɧɹ ɰɢɜɿɥɿɡɨɜɚɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɚ ʀʀ
ɝɭɦɚɧɧɨʀ ɡɪɿɥɨɫɬɿ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɿɫɬɢɬɶ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɿ ɧɨɪɦɢ ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ
ɤɨɠɧɨɦɭɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɭɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɟɫɨɰɿɚɥɶɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɬɱɡɚɜɿɤɨɦɚɬɚɤɨɠ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɟɧɫɿʀ ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦ Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɡɚɤɨɧ ɤɪɚʀɧɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɿɞ
ɬɜɟɪɞɠɭɽɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɞɟɪɠɚɜɢɚɥɟɣɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɩɪɢɦɚɬɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ
ɥɟɝɿɬɢɦɧɨʀɜɥɚɞɢɭɩɢɬɚɧɧɹɯɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɝɪɨɦɚɞɹɧ
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ ɡɪɨɫɬɚɸɱɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɽ
ɩɨɩɟɪɲɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɟɪ
ɠɚɜɢ ɡ ɜɢɡɧɚɧɧɹɦ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɛɨɪɝɭ ɩɨɞɪɭɝɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɪɟɮɨɪ
ɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ʀʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭ
ɜɚɧɧɹ ɩɨɬɪɟɬɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɧɨɪɦ ɬɚ ɜɢɦɨɝ ɡ ɦɚɬɟɪɿ
ɚɥɶɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ1ɹɤɿɽɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɦɢɭɦɨɜɚɦɢɜɢɡɧɚɧɧɹɤɪɚʀɧɢ
ɜɹɤɨɫɬɿɰɢɜɿɥɿɡɨɜɚɧɨʀɫɨɰɿɚɥɶɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀɞɟɪɠɚɜɢ
ɉɨɫɢɥɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɨɛɭɦɨɜ
ɥɟɧɨ ɨɤɪɿɦ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɚʀɧɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɫɜɿɬɨɜɢɦɢ ɩɪɨ
ɛɥɟɦɚɦɢ ȼ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ± ɰɟ ɝɥɨɛɚɥɶɧɚ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɤɪɢɡɚ ɹɤɚɡɦɭɫɢɥɚ ɪɨɡɜɢ
ɧɭɬɿɤɪɚʀɧɢɁɚɯɨɞɭɧɟɬɿɥɶɤɢɪɟɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɜɨʀɩɟɧɫɿɣɧɿɫɢɫɬɟɦɢɚɥɟɣɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢ
ɜɫɸ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ ɞɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ³ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ´ ɧɟɜɩɢɧɧɨ ɡɪɨɫɬɚɸɱɨʀ ɚɪɦɿʀ ɧɟɩɪɚɰɟ
ɡɞɚɬɧɢɯɥɸɞɟɣ
1

Європейський Кодекс соціального забезпечення, Європейська соціальна хартія, Конвенція МОТ №102,
№128.
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ȱɧɲɚ ɩɪɢɱɢɧɚ ɡɪɨɫɬɚɸɱɨʀ ɜɚɝɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ± ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɡɧɚɧɚ ɧɟɦɢɧɭ
ɱɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɤɪɢɡ ɜ ɪɢɧɤɨɜɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɤɪɢɡɢ ³ɜɢɣɲɥɢ´ ɡɚ ɦɟɠɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɤ ɳɨ ɡɛɿɥɶɲɭɽ ɪɢɡɢɤɢ
ɛɸɞɠɟɬɧɨʀɧɟɫɬɚɥɨɫɬɿɧɚɜɿɬɶɭɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯɤɪɚʀɧɚɯɍɰɶɨɦɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɚɝɨɫɬɪɢɥɚɫɶ
ɞɢɫɤɭɫɿɹ ɩɪɨ ³ɧɚɞɦɿɪɧɟ´ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ ɤɪɚʀɧɢ ɜ
ɰɿɥɨɦɭɿɧɚɛɿɡɧɟɫɡɨɤɪɟɦɚɁɦɟɬɨɸɜɢɪɿɲɟɧɧɹɰɿɽʀɩɪɨɛɥɟɦɢɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹɪɿɡɧɿ
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ³ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ´ ɹɤ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɛɨɪɝɭ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɿ ɩɟɧ
ɫɿɣɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɬɚɤɿɩɟɧɫɿɣɧɢɯɩɪɚɜɝɪɨɦɚɞɹɧ
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɬɟɳɨɫɶɨɝɨɞɧɿɜɞɟɪɠɚɜɿɡɞɿɣɫɧɟɧɨɪɹɞɜɚɠɥɢɜɢɯɞɥɹɩɨɞɚɥɶ
ɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ ɩɟɧɫɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɧɚ
ɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɫɬɚɧɿ ɫɟɪɣɨɡɧɨʀ ɤɪɢɡɢ ɹɤɚ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɭ ɧɢɡɶɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɩɟɧɫɿʀ ɜɿɞ
ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɩɟɧɫɿɣ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ
ɫɬɚɠɭɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɨɦɭɞɟɮɿɰɢɬɿɛɸɞɠɟɬɭɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨɮɨɧɞɭɿɹɤɧɚɫɥɿɞɨɤɭɩɨɫɢ
ɥɟɧɧɿ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɿɞ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɿɜ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɜɢɫɨɤɿ ɬɟɦɩɢ ɩɨɫɬɚɪɿɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɪɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ ɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨɝɨ
ɫɬɚɧɭɫɢɬɭɚɰɿɹɜɩɟɧɫɿɣɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿɩɨɝɿɪɲɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ
ɍɪɹɞɨɜɿ ɡɚɯɨɞɢ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɟɤɫɩɟɪɬɧɭ ɞɢɫɤɭɫɿɸ ɡ
ɩɢɬɚɧɶ³ɱɢɽɤɪɢɡɚɿɳɨɪɨɛɢɬɢ"´ɞɨɩɢɬɚɧɶ³ɱɢɞɨɡɜɨɥɹɬɶɡɚɤɨɧɢɳɨɩɪɢɣɧɹɬɿ
ɩɨɞɨɥɚɬɢɤɪɢɡɭɭɩɟɧɫɿɣɧɿɣɫɮɟɪɿ"ɑɢɡɚɛɟɡɩɟɱɚɬɶɜɨɧɢɛɿɥɶɲɜɢɫɨɤɭɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ
ɿɮɿɧɚɧɫɨɜɭɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿɫɬɶɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɧɚɬɪɢɜɚɥɢɣɩɟɪɿɨɞ"ɓɨɳɟɦɨɠɧɚ
ɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɪɨɛɢɬɢ" ɏɬɨ ɜɢɝɪɚɽ ɿ ɯɬɨ ɩɪɨɝɪɚɽ ɜɿɞ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɡɦɿɧ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ"´
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɿ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɽ ɱɿɬɤɟ
ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɚ ɬɚɤɨɠ ʀɯ ɤɨɪɟɤɬɧɟ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɐɟ
ɽ ɨɞɧɚɤɨɜɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɹɤ ɞɥɹ ɤɪɚʀɧ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɞɨɯɨɞɭ ɈȿɋɊ  ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ
ɤɪɚʀɧɡɧɢɡɶɤɢɦɿɫɟɪɟɞɧɿɦɪɿɜɧɟɦɞɨɯɨɞɭ±ɤɥɿɽɧɬɿɜɋɜɿɬɨɜɨɝɨɛɚɧɤɭɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɽ ɫɤɥɚɞɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɬɚ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɪɟɬɟɥɶɧɨ ɨɛɦɿɪɤɨɜɚɧɨʀ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɬɚ ʀʀ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɉɪɨɬɟ ɡ ɞɨɫɜɿɞɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ
ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɦɨɠɧɚ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɰɿɧɧɿ ɩɨɪɚɞɢ ɏɨɱɚ ɫɥɿɞ ɦɚɬɢ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɳɨ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɩɟɧɫɿɣɧɿɫɢɫɬɟɦɢɽɞɨɫɬɚɬɧɶɨɫɤɥɚɞɧɢɦɢɬɚɡɚɩɥɭɬɚɧɢɦɢɳɨɭɛɚɝɚ
ɬɶɨɯɜɢɩɚɞɤɚɯɭɫɤɥɚɞɧɸɽʀɯɫɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹɇɟɧɚɞɚɸɱɢɩɟɪɟɜɚɝɢɠɨɞɧɨɦɭɡɬɢɩɿɜ
ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɱɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɳɨ ɡɚɩɪɨ
ɜɚɞɠɟɧɿ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɧɚɞɚɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɦɨɠɟ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ ɫɬɢɦɭɥɨɦ
ɞɥɹɩɨɞɚɥɶɲɢɯɞɢɫɤɭɫɿɣɡɩɢɬɚɧɶɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ
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Частина 1.
ПЕНСІЙНА РЕФОРМА:
В ПОШУКАХ ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ
³ɋɢɫɬɟɦɢɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɛɿɥɶɲɟɧɟɜɡɦɨɡɿɨɛɿɰɹɬɢɞɟɞɚɥɿɛɿɥɶɲ
ɳɟɞɪɿɜɢɩɥɚɬɢɩɟɧɫɿɨɧɟɪɚɦɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɹɤɢɯɩɨɫɬɿɣɧɨɡɪɨɫɬɚɽ
ȼɧɚɫɥɿɞɨɤɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿɠɢɬɬɹɪɿɡɤɨɝɨɡɧɢɠɟɧɧɹɧɚɪɨɞɠɭɜɚɧɨɫɬɿɬɚ
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦɚɫɲɬɚɛɿɜɟɦɿɝɪɚɰɿʀɡɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɬɨɱɤɢɡɨɪɭ
ɠɢɬɬɽɡɞɚɬɧɿɫɬɶɬɚɤɢɯɫɢɫɬɟɦɨɩɢɧɢɥɚɫɹɩɿɞɡɚɝɪɨɡɨɸ´
ȺɧɚɊɟɜɟɧɝɚ
ȼɿɰɟɩɪɟɡɢɞɟɧɬɋɜɿɬɨɜɨɝɨɛɚɧɤɭɡɩɢɬɚɧɶɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ
ɛɿɞɧɨɫɬɿɬɚɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ

ȼ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɥɢ ɍɤɪɚʀɧɚ ɫɬɨʀɬɶ ɩɟɪɟɞ ɫɤɥɚɞɧɢɦ ɜɢɛɨɪɨɦ ɲɥɹɯɿɜ
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɟ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɹɜɧɢɣ
ɧɟɞɨɥɿɤ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ʀɯ ɨɰɿɧɤɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɡɞɚɬɧɿ ɫɬɚɬɢ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɨɪɿɽɧɬɢɪɚɦɢ Ȳɯ ɜɚɝɨɦɿɫɬɶ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɡɚɝɚɥɶ
ɧɢɦɢ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɦɢ ɜɢɤɥɢɤɚɦɢ ɩɨɞɿɛɧɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜ
ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɸ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɩɨɫɢɥɟɧɧɿ ɫɜɨɝɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɇɚ
ɡɧɚɱɧɭ ɭɜɚɝɭ ɞɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɿ ɚɞɚɩɬɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɞɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɭɦɨɜ
ɧɚɥɚɲɬɨɜɭɽɮɚɤɬɳɨʀɯɨɫɧɨɜɧɢɦɢɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɦɢɽɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɿɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɨɪɝɚ
ɧɿɡɚɰɿʀɬɚɤɿɹɤɆɈɉɈȿɋɊɋɜɿɬɨɜɢɣɛɚɧɤ±ɝɨɥɨɜɧɿɿɞɟɨɥɨɝɢɬɚɫɬɪɚɬɟɝɢɫɭɱɚɫɧɨʀ
ɩɟɧɫɿɣɧɨʀɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢ
ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɽ ɞɭɦɤɚ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɋȻ ɬɚ ɆɈɉ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ ɜɫɿ ɭɫɩɿɲɧɿ
ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚ ɹɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶ
ɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜ ɬɱ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɫɬɚɸɬɶ ɜɚɝɨɦɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɭ ɛɨɪɨɬɶɛɿ ɡ
ɛɿɞɧɿɫɬɸ ɡɦɟɧɲɭɸɬɶ ɪɨɡɪɢɜɢ ɭ ɞɨɯɨɞɚɯ ɞɨ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɭɤɪɿɩ
ɥɟɧɧɸ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ ȼɢɫɨɤɢɣ ɫɬɚ
ɬɭɫ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɽ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɤɪɚʀɧ ɩɪɨɫɢɥɢɬɢ ɚɛɨ
ɡɛɟɪɟɝɬɢɩɨɡɢɰɿʀɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨɝɨɭɫɬɪɨɸ
ɋɢɫɬɟɦɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɪɚʀɧ ɡ ɪɢɧɤɚɦɢ ɳɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɧɚɪɚɡɿ
ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɧɚ ɦɟɠɿ ɫɜɨʀɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɚ ɜɿɞɱɭɜɚɸɬɶ ɩɨɬɭɠɧɢɣ ɬɢɫɤ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ
ɩɨɫɬɚɪɿɧɧɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹɬɚɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿɪɨɛɨɱɨʀɫɢɥɢɿɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɦɚɫɲ
ɬɚɛɧɨɝɨɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɉɪɨɬɟɽɞɢɧɢɯɪɟɰɟɩɬɿɜɹɤɿɛɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɥɢɭɫɿɯ±ɧɟɿɫɧɭɽ
ȱ ɬɨɦɭ ɜ ɯɨɞɿ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɛɪɚɬɢ ɩɿɞɯɿɞ  ɹɤɢɣ ɦɚɽ ɫɬɚɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶ
ɧɢɦ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɤɨɠɧɨʀ ɤɪɚʀɧɢ ɡɚɞɥɹ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ
ɩɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸɞɨɧɚɫɬɭɩɧɢɯɩɨɤɨɥɿɧɶ
1

Всемирный банк: Для защиты будущих поколений странам с формирующимися рынками региона
Европы и Центральной Азии необходимы реформы в сфере пенсионного обеспечения – http://www.
vsemirnyjbank.org/ru/news/press-release/2014/02/21/world-bank-pension-reforms-needed-in-emergingeurope-and-central-asia-to-protect-future-generations.
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ВСТУПНІ СЛОВА 

1. СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ СВІТУ:
ГОЛОВНІ ЧИННИКИ І
ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ
реформи не є чимось винятковим у міжнародній
Пенсійні
практиці та періодично реалізуються переважною більшістю

країн світу на основі соціальних, макрофінансових та інституційних пріоритетів їх розвитку. Однак особливість пенсійного реформування полягає у значущості та тривалості ефектів, які воно
здійснює на розвиток соціально-трудової, економічної та бюджетнофінансової сфери держави, стосуючись не лише нинішніх пенсіонерів, але й кількох майбутніх поколінь. А тому реформування
пенсійної системи має бути виваженим, системним і всебічно
“прорахованим” з огляду як на глобальні тренди та виклики
(насамперед, демографічні), так і на національну специфіку та
задані соціальні орієнтири розвитку. Лише за таких умов пенсійні
реформи включатимуть відповідні запобіжники для уникнення
потенційних загроз і матимуть підгрунтя для суспільної довіри
та підтримки їх проведення.

1.1. ГЛОБАЛЬНІ ТРЕНДИ ПОСТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ
Ɉɞɧɢɦ ɡ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɈɈɇ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɨɫɬɚɪɿɧɧɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɳɨ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɿ ɱɚɫɬɤɢ ɥɸɞɟɣ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ
ɭ ɜɿɤɨɜɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ ɦɟɞɿɚɧɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɈɈɇ
ɧɢɧɿ ɩɪɨɰɟɫ ɩɨɫɬɚɪɿɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɫɬɚɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣ ɏɏȱ ɫɬ ɜɩɥɢɜ ɹɤɨʀ ɩɨɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɚ ɜɫɿɯ ɫɮɟɪɚɯ ɫɭɫ
ɩɿɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ1 ɉɨɬɨɱɧɿ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɧɿ ɨɰɿɧɤɢ ɡɚɫɜɿɞ
ɱɭɸɬɶ ɞɟɞɚɥɿ ɡɪɨɫɬɚɸɱɿ ɦɚɫɲɬɚɛɢ ɿ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɨɫɬɚɪɿɧɧɹ ɭ ɫɜɿɬɿ ɜ
ɰɿɥɨɦɭɣɨɫɨɛɥɢɜɨɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ±ɜȯɜɪɨɩɿ
ɍ ɞɨɩɨɜɿɞɿ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ ɈɈɇ ³Ɂɦɿɧɚ ɜɿɤɨɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɿ ɫɬɚɥɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ´2 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿɣ ɭ ɤɜɿɬɧɿ ɪ ɧɚ ɿɣ ɫɟɫɿʀ Ʉɨɦɿɫɿʀ ɈɈɇ
ɡ ɧɚɪɨɞɨɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɳɨ ɧɢɡɶɤɚ ɧɚɪɨɞɠɭɜɚɧɿɫɬɶ ɿ ɡɧɢ
ɠɟɧɧɹ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ ɩɪɢɡɜɟɥɢ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɯ ɪɨɤɿɜ ɞɨ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɨɝɨ ɩɥɚ
ɧɟɬɚɪɧɨɝɨ ³ɫɬɚɪɿɧɧɹ´ ± ɡɚ ɩɪɨɝɧɨɡɧɢɦɢ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɪ
ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɫɜɿɬɭ ɜɿɤɨɦ  ɪɨɤɿɜ ɿ ɫɬɚɪɲɿ ɬɨɛɬɨ ɥɸɞɟɣ ɩɨɯɢɥɨɝɨ
1

Global Issues. Ageing. – United Nations, http://www.un.org/en/sections/issues-depth/ageing/index.html.
Changing population age structures and sustainable development. Report of the Secretary-General on the United
Nations, Fiftieth session of the Commission on Population and Development, 3-7 April 2017. – New York: United
Nations, Department of Economic and Social Affairs, 2017, 24 р., http://undocs.org/ru/E/CN.9/2017/2.
2
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 ФІНАНСОВІ,

СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

ɜɿɤɭ  ɡɪɨɫɬɟ ɜ  ɪɚɡɭ ± ɞɨ  ɦɥɪɞ ɨɫɿɛ ɚ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɤɚ ± ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɦɚɣɠɟ ɭ
 ɪɚɡɢ ± ɞɨ  ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³ȼɿɞɫɨɬɤɨɜɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɫɜɿɬɭ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ
ɪɟɝɿɨɧɿɜɡɚɜɿɤɨɜɢɦɢɝɪɭɩɚɦɢ´3).
В Україні, згідно зі ст.10 Закону “Про основні засади соціального
захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” (1993р.),
громадянами похилого віку визнаються особи, які досягли пенсійного віку,
встановленого ст.26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування” (тобто 60 років), а також особи, яким до досягнення
зазначеного пенсійного віку залишилося не більш як півтора року.
ɍ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɧɚɣɝɿɪɲɿ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɩɪɨɝɧɨɡɢ ɈɈɇ ɧɚɜɨɞɢɬɶ
ɳɨɞɨ ɫɬɚɪɿɧɧɹ ȯɜɪɨɩɢ Ɉɱɿɤɭɽɬɶɫɹ ɳɨ ɬɭɬ ɱɚɫɬɤɚ ɥɿɬɧɿɯ ɥɸɞɟɣ ɡɪɨɫɬɟ ɡ 
ɭɪɞɨɭɪɳɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢɦɟȯɜɪɨɩɭɹɤɧɚɣɛɿɥɶɲ³ɩɨɫɬɚɪɿ
ɥɢɣ´ɪɟɝɿɨɧɫɜɿɬɭ
ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɜɤɚɡɚɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɩɪɨɝɧɨɡɭɽɬɶɫɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɦɟɞɿɚɧɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɧɚɫɟ
ɥɟɧɧɹ4 ɩɪɢɱɨɦɭ ɜ ɭɫɿɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɫɜɿɬɭ ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɡɧɚɱɧɨ ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɡɪɨɫɬɟ
ɜ ȯɜɪɨɩɿ ± ɡ  ɞɨ  ɪɨɤɿɜ ɬɨɞɿ ɹɤ ɭ ɫɜɿɬɿ ɡɚɝɚɥɨɦ ɜɿɧ ɩɿɞɜɢɳɢɬɶɫɹ ɡ 
ɞɨɪɨɤɭ
Ƚɨɥɨɜɧɢɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ ɩɨɫɬɚɪɿɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɡɧɢ
ɠɟɧɧɹ ɧɚɪɨɞɠɭɜɚɧɨɫɬɿ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ
ɠɢɬɬɹɳɨɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿɞɥɹɛɿɥɶɲɨɫɬɿɪɟɝɿɨɧɿɜɫɜɿɬɭɌɚɤȯɜɪɨɩɚɜɠɟɬɪɢɜɚɥɢɣɱɚɫ
ɦɚɽ ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɪɨɞɠɭɜɚɧɨɫɬɿ ɹɤɢɣ ɡɧɚɱɧɨ ɧɢɠɱɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɞɥɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɜɿɞɬɜɨ
ɪɟɧɧɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹɜɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɜɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭɞɢɬɢɧɢɧɚɨɞɧɭ
ɠɿɧɤɭ ȱɯɨɱɚɡɚɩɪɨɝɧɨɡɚɦɢɈɈɇɧɚɪɨɞɠɭɜɚɧɿɫɬɶɜȯɜɪɨɩɿɡɚɝɚɥɨɦɡɛɿɥɶɲɢɬɶɫɹ
ɡ  ɞɢɬɢɧɢ ɧɚ ɨɞɧɭ ɠɿɧɤɭ ɜ ɪɪ ɞɨ  ɞɢɬɢɧɢ ɧɚ ɨɞɧɭ ɠɿɧɤɭ ɜ 
ɪɪɰɟɧɟɞɨɡɜɨɥɢɬɶɡɚɩɨɛɿɝɬɢɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭɫɤɨɪɨɱɟɧɧɸɧɚɫɟɥɟɧɧɹɪɟɝɿɨɧɭ
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜ ɬɚɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɹɤ Ȼɨɥɝɚɪɿɹ Ɋɭɦɭɧɿɹ ɍɤɪɚʀɧɚ Ɇɨɥɞɨɜɚ Ʌɢɬɜɚ
Ʌɚɬɜɿɹ ɍɝɨɪɳɢɧɚ ɏɨɪɜɚɬɿɹ ɋɟɪɛɿɹ Ȼɨɫɧɿɹ ɬɚ Ƚɟɪɰɟɝɨɜɢɧɚ ɩɪɨɝɧɨɡɧɚ ɱɢɫɟɥɶ
ɧɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɫɤɨɪɨɬɢɬɶɫɹ ɞɨ ɪ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ ɧɚ 5 ɬɚɛɥɢɰɹ ³Ɍɨɪ
ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɡ ɧɚɣɜɢɳɢɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ
ɪɪ´ ɫ  Ɂɨɤɪɟɦɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɪɨɝɧɨɡɧɿ ɬɟɦɩɢ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɭɬɶ
±ɰɟɬɪɟɬɿɣ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭɫɜɿɬɿɡɚɰɢɦɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɤɪɢɬɟɪɿɽɦ
Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɽ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨ ɭɫɬɚɥɟɧɢɦ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɦ ɬɪɟɧ
ɞɨɦ ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ
ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɫɜɿɬɭ Ɂɚ ɩɪɨɝɧɨɡɚɦɢ ɈɈɇ ɭ ɫɜɿɬɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɫɟɪɟɞɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɬɪɢɜɚ
ɥɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ ɩɪɢ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɿ ɡɪɨɫɬɟ ɡ  ɪɨɤɿɜ ɭ ɪɪ ɞɨ  ɪɨɤɭ
ɭ ɪɪ ɤɚɪɬɚ ³ɋɜɿɬɨɜɿ ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɬɪɟɧɞɢ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡ
ɜɢɬɤɭ´ ɫ  Ⱥ ɜ  ɧɚɣɤɪɚɳɢɯ ɡɚ ɰɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɤɪɚʀɧɚɯ ɰɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
3

Changing population age structures and sustainable development…, р.6.
Медіанний вік населення – це вік, який поділяє чисельність населення на дві однакові за обсягом частини:
одна молодше медіанного віку, друга – старше його.
5
World Population Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and Advance Tables. – New York: United Nations,
Department of Economic and Social Affairs, 2015, рр.4, 7, https://esa.un.org/unpd/wpp/publications/files/key_
findings_wpp_2015.pdf.
4
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СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ СВІТУ: ГОЛОВНІ ЧИННИКИ І ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ 
Відсотковий розподіл населення світу та основних регіонів
за віковими групами
СВІТ У ЦІЛОМУ
1980р.

35,4

19,0

16,2

26,1

2015р.

21,3

2050р.

39,8

13,7

44,6

8,3

49,4

49,0

АФРИКА
1980р.

5,8

16,0

ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА

19,0

33,3

39,7

1980р.

20,2

35,7

3,1
2015р.

41,0

19,4

4,4
2015р.

36,2

25,7

17,3

49,4

7,6

3,4
2050р.

32,2

18,2

2050р. 17,1 12,2

43,7

51,2

19,5

5,9
АЗІЯ
1980р.

37,9

ПІВНІЧНА АМЕРИКА

19,5

38,3

1980р.

22,7

18,8

47,3

11,2

4,3
2015р.
2050р.

24,4

16,4

7,5 2015р.

51,7

18,0 12,3

51,5

18,2

18,7

22,1

16,3

2050р. 15,1 10,1

55,7
47,2
0-14 років

48,2

14,9
22,7

ОКЕАНІЯ
49,2

2015р. 15,7 11,0

52,8

2050р. 17,2 11,9

ЄВРОПА
1980р.

13,6

12,4
17,6
27,6

15-24 років

29,7

1980р.
2015р.

23,5

2050р.

20,0

25-64 років

18,2
15,0
13,3

44,1
49,6
48,4

8,0
11,9
18,3

65 років і старші
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 ФІНАНСОВІ,

СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
Світові та регіональні тренди демографічного розвитку у 1980-2050рр.:

СВІТ

(млн. осіб)
¾ 1980р. – 4 434 682 населення загалом,

ПІВНІЧНА АМЕРИКА
(млн. осіб)

у т.ч. 382 496 літніх людей

¾ 1980р. – 256 068 населення загалом,
у т.ч. 40 085 літніх людей

215 015
жінок

167 481
чоловіків

17 085
чоловіків

середня тривалість життя – 64,6 років

середня тривалість життя – 75,9 років

¾ 2015р. – 7 362 119 населення загалом,

¾ 2015р. – 355 361 населення загалом,
у т.ч. 75 837 літніх людей

у т.ч. 906 001 літніх людей
487 904
жінок

418 097
чоловіків

23 000
жінок

35 590
чоловіків

40 247
жінок

середня тривалість життя – 79,9 років

середня тривалість життя – 71,9 років

ПРОГНОЗ

ПРОГНОЗ
¾ 2050р. – 9 772 000 населення загалом,
середня тривалість життя – 76,9 років

¾ 2050р. – 435 000 населення загалом,
середня тривалість життя – 84,4 років

Населення та частка літніх людей
у світі загалом та регіонах у 2017р.**
ПІВНІЧНА
АМЕРИКА
361 208 млн. осіб

ЄВРОПА
742 074 млн. осіб 25%

ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА
(млн. осіб)

АЗІЯ
4 504 428 млн. осіб 12%

22%
ЛАТИНСЬКА
АМЕРИКА
645 593 млн. осіб

12%

АФРИКА
1 256 268 млн. осіб

ОКЕАНІЯ
40 691 млн. осіб

5%

СВІТ
населення загалом
7 550 262 млн. осіб

17%
Частка літніх людей
13%

* Джерело: World Population Ageing 2015. – New York: United Nations, Department
of Economic and Social Affairs, 2015, рр.6-7, http://www.un.org/en/development/
desa/population/publications/pdf/ageing/WPA2015_Report.pdf.
** Джерело: World Population Prospects The 2017 Revision Key Findings and
Advance Tables. – Department of Economic and Social Affairs Population Division,
United Nations New York, 2017, https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/
WPP2017_KeyFindings.pdf.
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¾ 1980р. – 361 401 населення загалом,
у т.ч. 23 727 літніх людей
10 845
чоловіків

12 882
жінок

середня тривалість життя – 68,4 років
¾ 2015р. – 616 644 населення загалом,
у т.ч. 70,676 літніх людей
31 690
чоловіків

38 986
жінок

середня тривалість життя – 75,7 років
ПРОГНОЗ
¾ 2050р. – 780 000 населення загалом,
середня тривалість життя – 81,3 років

СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ СВІТУ: ГОЛОВНІ ЧИННИКИ І ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ 
чисельність, тривалість життя і постаріння населення*
Примітка: регіони зображені за класифікацією, наведеною у Додатку II “World Population Ageing”*.
ЄВРОПА
(млн. осіб)
¾ 1980р. – 692 431 населення загалом,
у т.ч. 111 243 літніх людей
42 120
чоловіків

69 123
жінок

середня тривалість життя – 72,7 років
¾ 2015р. – 742 452 населення загалом,
у т.ч. 176 780 літніх людей
74 619
чоловіків

102 161
жінок

середня тривалість життя – 78,1 років
ПРОГНОЗ
¾ 2050р. – 716 000 населення загалом,
середня тривалість життя – 82,8 років

АЗІЯ
(млн. осіб)
¾ 1980р. – 2 632 335 населення загалом,
у т.ч. 180 438 літніх людей
85 130
чоловіків

95 308
жінок

середня тривалість життя – 65,2 років
¾ 2015р. – 4 298 723 населення загалом,
у т.ч. 443 406 літніх людей
175 170
чоловіків

268 236
жінок

середня тривалість життя – 72,9 років
ПРОГНОЗ
¾ 2050р. – 5 257 000 населення загалом,
середня тривалість життя – 77,5 років

АФРИКА
(млн. осіб)
¾ 1980р. – 469 618 населення загалом,
у т.ч. 24 328 літніх людей
11 122
чоловіків

13 206
жінок

середня тривалість життя – 51,7 років
¾ 2015р. – 1 110 635 населення загалом,
у т.ч. 64 344 літніх людей
29 511
чоловіків

34 833
жінок

середня тривалість життя – 62,4 років
ПРОГНОЗ
¾ 2050р. – 2 528 000 населення загалом,
середня тривалість життя – 70,9 років

ОКЕАНІЯ
(млн. осіб)
¾ 1980р. – 22 828 населення загалом,
у т.ч. 2 674 літніх людей
1 179
чоловіків

1 495
жінок

середня тривалість життя – 73,0 років
¾ 2015р. – 38 303 населення загалом,
у т.ч. 6 521 літніх людей
3 080
чоловіків

3 441
жінок

середня тривалість життя – 78,8 років
ПРОГНОЗ
¾ 2050р. – 57 000 населення загалом,
середня тривалість життя – 82,3 років
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 ФІНАНСОВІ,

СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Тор-15 країн світу з найвищими темпами скорочення чисельності населення
у 2015-2050рр. (оцінка ООН)6
№

Країна

1.

Болгарія

2.
3.

Чисельність населення,
тис. осіб
2015р.
2050р.

Зміна чисельності
тис. осіб
-1 996

%

7 150

5 154

-27,9

Румунія

19 511

15 207

-4 304

-22,1

Україна

44 824

35 117

-9 707

-21,7

4.

Молдова

4 069

3 243

-826

-20,3

5.

Боснія та Герцеговина

3 810

3 069

-741

-19,4

6.

Латвія

1 971

1 593

-378

-19,2

7.

Литва

2 878

2 375

-503

-17,5

8.

Сербія

8 851

7 331

-1 520

-17,2

9.

Хорватія

4 240

3 554

-686

-16,2

10.

Угорщина

9 855

8 318

-1 537

-15,6

11.

Японія

126 574

107 411

-19 163

-15,1

12.

Білорусь

9 496

8 125

-1 371

-14,4

13.

Польща

38 612

33 136

-5 476

-14,2

14.

Естонія

1 313

1 129

-184

-14,0

15.

Грузія

4 000

3 483

-517

-12,9

ɛɭɞɟɛɿɥɶɲɜɪɚɠɚɸɱɢɦ±ɡɪɨɤɿɜɞɨɪɨɤɿɜɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɬɨɛɬɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨɞɨ
ɪɿɜɧɹ ɞɨɜɝɨɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɬɚɛɥɢɰɹ ³ ɤɪɚɳɢɯ ɡɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ ɠɢɬɬɹ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ
ɭɪɪɿɪɪ´F 
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɭ ɪɹɞɿ ɤɪɚʀɧ ɋɯɿɞɧɨʀ ȯɜɪɨɩɢ ɫɟɪɟɞɧɹ ɨɱɿɤɭɜɚɧɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ ±
 ɪɨɤɢ ± ɜɿɞɫɬɚɽ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧ ɪɟɝɿɨɧɭ ɯɨɱɚ ɣ ɿɫɬɨɬɧɨ ɜɿɞɧɨɜɢɥɚɫɹ ɭ
ɪɪ ɩɿɫɥɹ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɯ ɿ ɯ ɪɨɤɿɜ Ȼɿɥɨɪɭɫɶ
Ɇɨɥɞɨɜɚ Ɋɨɫɿɹ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɦɚɸɬɶ ɧɚɣɧɢɠɱɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɨɱɿɤɭɜɚɧɨʀ ɬɪɢɜɚ
ɥɨɫɬɿɠɢɬɬɹɩɪɢɧɚɪɨɞɠɟɧɧɿɜȯɜɪɨɩɿ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨɪɨɤɢ 7.
1.2. ПІДТРИМКА ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ: ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА
Ɂɚ ɩɪɨɝɧɨɡɚɦɢ ɈɈɇ ɩɨɫɬɚɪɿɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿɫɬɨɬɧɨ ɜɩɥɢɧɟ ɧɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ
ɞɟɦɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜ ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɚ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɪɚɰɟ
ɡɞɚɬɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɿɤɨɦ  ɪɨɤɢ  ɬɚ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ  ɪɨɤɿɜ ɿ
ɫɬɚɪɲɟ  ± ɬɡɜ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɥɿɬɧɿɯ ɥɸɞɟɣ ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɰɟɣ
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ  ɞɥɹ ɚɮɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ  ± ɞɥɹ ɚɡɿɚɬɫɶɤɢɯ  ±
ɞɥɹ ɤɪɚʀɧ Ʌɚɬɢɧɫɶɤɨʀ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɿ Ʉɚɪɢɛɫɶɤɨɝɨ ɛɚɫɟɣɧɭ  ± ɞɥɹ ɤɪɚʀɧ Ɉɤɟɚɧɿʀ
6

World Population Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and Advance Tables. – New York: United
Nations, Department of Economic and Social Affairs, 2015, р.26, https://esa.un.org/unpd/wpp/publications/files/
key_findings_wpp_2015.pdf.
7
Там само.
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10 кращих за тривалістю життя країн світу у 2010-2015рр. і 2045-2050рр.8

№

Країна

Очікувана
тривалість життя
при народженні,
років
2010-2015рр.

№

Країна

Очікувана
тривалість життя
при народженні,
років
2045-2050рр.

1.

Китай

83,7

1.

Китай

88,7

2.

Японія

83,3

2.

Сінгапур

88,3

3.

Італія

82,8

3.

Мартініка

88,1

4.

Швейцарія

82,7

4.

Японія

88,1

5.

Сінгапур

82,6

5.

Італія

88,0

6.

Ісландія

82,3

6.

Чілі

87,8

7.

Іспанія

82,3

7.

Південна Корея

87,7

8.

Австралія

82,1

8.

Швейцарія

87,6

9.

Ізраїль

82,1

9.

Ізраїль

87,5

10.

Швеція

81,9

10.

Гваделупа

87,4

ɬɚ ɧɢɠɱɟ  ± ɞɥɹ ɞɟɪɠɚɜ ȯɜɪɨɩɢ ɬɚ ɉɿɜɧɿɱɧɨʀ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɇɚɣɧɢɠɱɟ ɫɩɿɜ
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɢɯ ɿ ɥɿɬɧɿɯ ɥɸɞɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɥɹ əɩɨɧɿʀ ɧɚ ɪɿɜɧɿ  
ɬɚ ɤɿɥɶɤɨɯ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ ɭ ɹɤɢɯ ɜɨɧɨ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ  Ɉɱɿɤɭɽɬɶɫɹ ɳɨ
ɞɨ ɪ ɭ ɫɟɦɢ ɚɡɿɚɬɫɶɤɢɯ  ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɿ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɥɚɬɢɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ
ɤɪɚʀɧɚɯ ɰɟ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɦɟ  ɳɨ ɨɡɧɚɱɚɽ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɟ
ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɯɢɫɬɭɰɢɯɞɟɪɠɚɜɜɠɟɜɧɟɞɚɥɟɤɨɦɭɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ9.
Ɂɚɝɚɥɨɦ ɭ ɫɜɿɬɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɥɿɬɧɿɯ ɥɸɞɟɣ
ɫɤɨɪɨɬɢɬɶɫɹɜɞɜɿɱɿ±ɡɭɪɞɨɭɪ10Ⱥɬɨɦɭɜɧɚɣɛɥɢɠɱɿɞɟɫɹɬɢ
ɪɿɱɱɹɦɚɣɠɟɞɥɹɜɫɿɯɤɪɚʀɧɫɜɿɬɭɩɪɨɛɥɟɦɢɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɩɿɞɬɪɢɦɤɢ
ɥɿɬɧɿɯ ɥɸɞɟɣ ɬɚ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɛɭɞɭɬɶ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɜɚɝɢ ɬɢɦ
ɛɿɥɶɲɟ ɭ ɫɮɟɪɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭɜɚɧɧɹ Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɳɨ ɫɨɥɿɞɚɪ
ɧɿɫɬɶ ɩɨɤɨɥɿɧɶ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɽ ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɢɦɢ ɬɢɩɨɜɢɦɢ ɩɪɢɧɰɢ
ɩɚɦɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ± ɩɨɪɹɞ ɡ ɬɚɤɢɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɹɤ
ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɿɫɬɶ ɛɚɝɚɬɨɪɿɜɧɟɜɿɫɬɶ ɛɭɞɨɜɢ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ ɡɚɝɚɥɶ
ɧɿɫɬɶ ɿ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɩɪɚɜ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ11.
8

World Population Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and Advance Tables…, рр.44-45.
World Population Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and Advance Tables…, р.7.
10
World Population Ageing 2015. – New York: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 2015,
рр.6-7, http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WPA2015_Report.pdf.
11
Михалкина Е., Писанка С. Принципы, механизмы и эффекты современной системы пенсионного
обеспечения. – ТЕRRА ECONOMICUS, 2013, том 11, №3, Часть 2, с.54-63, 57, https://cyberleninka.ru/article/n/
printsipy-mehanizmy-i-effekty-sovremennoy-sistemy-pensionnogo-obespecheniya.
9
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 ФІНАНСОВІ,

СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

ɋɬɚɪɿɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ
ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɥɹ ɨɫɿɛ
ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɱɚɫɬɤɭ ȼȼɉ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ Ɂɚɯɿɞɧɨʀ ȯɜɪɨɩɢ ±
 ɧɚɣɦɟɧɲɭ ± ɜ Ⱥɮɪɢɰɿ ɞɟ ɿ ɱɚɫɬɤɚ ɩɨɯɢɥɢɯ ɥɸɞɟɣ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɱɢɫɟɥɶ
ɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɽ ɡɧɚɱɧɨ ɧɢɠɱɨɸ ȼ ȺɡɿɣɫɶɤɨɌɢɯɨɨɤɟɚɧɫɶɤɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ ɞɟɪ
ɠɚɜɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɥɿɬɧɿɯ ɥɸɞɟɣ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɥɢɲɟ  ȼȼɉ
ɚɛɨ  ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ Ⱥɥɟ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ
ɳɨ ɦɚɣɠɟ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɩɨɯɢɥɢɯ ɨɫɿɛ ɭ ɫɜɿɬɿ ɠɢɜɭɬɶ ɜ ȺɡɿɣɫɶɤɨɌɢɯɨɨɤɟɚɧɫɶɤɨɦɭ
ɪɟɝɿɨɧɿɿɳɨʀɯɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɫɬɪɿɦɤɨɡɪɨɫɬɚɽɰɟɣɩɨɤɚɡɧɢɤɩɨɤɚɡɭɽɧɟɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ
ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ
ɩɟɧɫɿʀ ɥɿɬɧɿɯɥɸɞɟɣ
Державні витрати на соціальний захист, пенсії та інші допомоги
для осіб похилого віку у 2015р. (не пов’язані з охороною здоров’я), % ВВП
Державні витрати (%)
Світ загалом

Частка похилих у
загальній чисельності
населення (%)

3,3

10,8

11,1

18,8

Центральна та Східна Європа

8,3

14,3

Північна Америка

6,6

13,8

Латинська Америка

4,6

7,6

Близький Схід

3,3

5,0

Азійсько-Тихоокеанський регіон

2,0

9,1

Африка

1,3

3,8

Західна Європа

ɉɨɪɹɞ ɡɿ ɫɬɚɪɿɧɧɹɦ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɫɜɿɬɭ ɭ ɪɪ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɪɿɡɤɟ ɡɧɢ
ɠɟɧɧɹ ɧɚɪɨɞɠɭɜɚɧɨɫɬɿ ɜɪɿɡɤɚ ³ɋɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɧɚɪɨɞɠɭɜɚɧɨɫɬɿ ɭ ɫɜɿɬɿ´ ɫ 
Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɭ ɩɨɽɞɧɚɧɧɿ ɡɿ ɡɧɢɠɟɧɧɹɦ ɧɚɪɨɞɠɭɜɚɧɨɫɬɿ ɩɪɢ
ɡɜɟɥɨ ɞɨ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɸ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ12 əɤ
ɧɚɫɥɿɞɨɤ ± ɜɢɧɢɤɥɚ ɫɜɿɬɨɜɚ ɤɪɢɡɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫ
ɬɟɦɢ SD\DV\RXJR).
ɐɹ ɤɪɢɡɚ ɩɪɢɡɜɟɥɚ ɞɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɭɛɫɢɞɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫ
ɬɟɦɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɚɦɢ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɳɨ ɜɿɞɜɨɥɿɤɚɥɨ ɤɨɲɬɢ ɡ ɿɧɲɢɯ ɝɚɥɭ
ɡɟɣ ɬɚ ɝɚɥɶɦɭɜɚɥɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɪɚʀɧ ɋɨɥɿɞɚɪɧɿ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɩɟɧɫɿɣɧɿ
ɫɢɫɬɟɦɢ13 ɫɬɚɥɢ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ ɿ ɩɨɩɭɥɿɫɬɫɶɤɢɯ ɨɛɿɰɹɧɨɤ
Ɋɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɳɨ ɡ¶ɹɜɢɥɚɫɹ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɏȱɏɫɬ
ɫɬɚɥɨɧɟɦɢɧɭɱɢɦ
12

На думку деяких фахівців, існування державного пенсійного забезпечення внесло суттєвий внесок у
зниження народжуваності. Державна пенсійна система дозволяє не маючи своїх дітей жити за рахунок інших.
За відсутності державної пенсійної системи особи, які не мають годувальника, повинні були працювати
назалежно від віку.
13
Докладно про види пенсійних систем див. розділ 2 цієї доповіді.
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Державні соціальні витрати на пенсії та інші допомоги (немедичного характеру)
особам похилого віку, % ВВП14
Високі витрати
Європа та Центральна Азія Сербія – 13,0
Україна – 13,0
Чорногорія – 12
Хорватія – 11,0
Угорщина – 10,0
Країни з високим доходом Італія – 15,8
(ОЕСР)
Греція – 14,5
Франція – 13,8
Австрія – 13,2
Португалія – 13,0
Азія та Тихоокеанський
Маршалові Острови – 7,4
регіон
Монголія – 5,5
Китай – 3,60
Малайзія – 3,75
Південна Корея – 2,0
Латинська Америка
Аргентина – 12,0
Бразілія – 9,6
Колумбія – 3,85
Чілі – 3,2
Близький Схід та
Північна Африка

Іран – 5,8
Туніс – 5,2
Алжир – 5,0
Ірак – 4,9
Ліван – 2,2

Низькі витрати
Косово – 2,7
Казахстан – 3,0
Албанія – 6,1
Узбекистан – 6,5
Киргизія – 6,6
Ірландія –2,10
Австралія – 3,5
Канада – 4,3
Ізраїль – 4,8
Нова Зеландія – 4,9
Лаос – 0,2
Папуа-Нова Гвінея – 0,2
Вануату – 0,3
Тонга – 0,9
М’янма – 0,7
Антигуа та Барбуда – 0,02
Багамські Острови – 0,08
Ямайка – 0,05
Уругвай – 0,24
Венесуэла – 0,7
Саудівська Аравія – 0,3
Катар – 0,4
Джібуті – 1,5
Кувейт – 2,0
Лівія - 2,10

ɉɨɫɬɚɪɿɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɡɧɚɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɞɥɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɤɪɢɡɢ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɩɪɨ
ɛɥɟɦɢ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɲɜɢɞɤɨ ɱɟɪɟɡ ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨ ɡɦɿɧɢɬɢ
ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɱɢ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ Ɉɞɧɚɤ ɜɚɠɥɢɜɨ
ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɳɨ ɫɚɦɨ ɩɨ ɫɨɛɿ ɫɬɚɪɿɧɧɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɥɸɞɟɣ  ɧɟ ɽ
ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ Ɍɚɤɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɦɨɠɥɢɜɨ ɜɢɪɿɲɢɬɢ  ɲɥɹɯɨɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɽ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɧɚɪɨɞɠɭɜɚɧɨɫɬɿ ɳɨ
ɫɬɜɨɪɸɽ ɡɧɚɱɧɨ ɛɿɥɶɲɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɞɥɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ
ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɳɨ ɛɭɞɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɿ ³ɫɨɥɿɞɚɪɧɨɫɬɿ
ɩɨɤɨɥɿɧɶ´ ɧɚ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɿ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɡɚɤɥɚɞɚɸɱɢ
ɪɢɡɢɤɢ ɧɟɫɬɚɥɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭ ɬɱ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ
ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ  ɩɪɢɦɭɫɢɥɢ ɭɪɹɞɢ ɜɫɿɯ ɪɨɡ
ɜɢɧɭɬɢɯɤɪɚʀɧɲɭɤɚɬɢɲɥɹɯɢɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀɫɜɨʀɯɩɟɧɫɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ
14

Pensions: Data. – World Bank, https://www.worldbank.org/en/topic/socialprotection/brief/pensions-data.
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СКОРОЧЕННЯ НАРОДЖУВАНОСТІ У СВІТІ
За даними демографічної статистики ООН,
Сумарний коефіцієнт
у 1970-1980-ті роки розпочато загальносвітовий
народжуваності
тренд значного спаду скорочення народжуваності –
у світі у 1950-2015рр.,
якщо на початку 1960-х років загалом у світі на дітей у розрахунку на одну жінку*
одну жінку в середньому припадало 5,02 народжених дітей, то на початку 1980-х років – лише
4,97
3,6. Головними причинами, що зумовили різке 1950-1955рр.
скорочення народжуваності у світі в зазначений
4,91
1955-1960рр.
період, фахівці називають15:
• техніко-економічні: поширення процесів 1960-1965рр.
5,02
урбанізації, індустріалізації, зростання динаміки національного доходу на душу населення 1965-1970рр.
4,85
тощо, що дає підстави вважати, що більшість країн світу на той час перейшли до 1970-1975рр.
4,44
індустріальної стадії розвитку суспільства,
для якої характерно зниження “економічного 1975-1980рр.
3,85
інтересу” сімей у народженні дітей, на відміну
від аграрної стадії, за якої більше число дітей 1980-1985рр.
3,60
означає більшу кількість робочих рук і ресурсів
для підтримання власного господарства;
3,45
1985-1990рр.
• соціально-економічні: побудова у більшості
3,04
країн ефективних систем пенсійного забез- 1990-1995рр.
печення, запровадження соціального захисту
2,73
та підтримки літніх людей до пріоритетів 1995-2000рр.
державної політики, внормування заборони на
2,59
використання дитячої праці, що різко знизило 2000-2005рр.
мотивації народження дітей заради того,
2,53
щоб було кому утримувати батьків, особливо 2005-2010рр.
похилого віку;
2,50
2010-2015рр.
• соціально-культурні, психологічні та інституційні: зміна ціннісних орієнтацій і репродуктивних установок населення, внаслідок чого * Джерело: Total fertility rate (children per
однодітність і бездітність набувають суспіль- woman) / UNdata. – United Nations Statistics
ного схвалення; заміна сімейної спорідненості Division, 2017, http://data.un.org/Data.aspx?
спорідненістю соціальною, через що діти q=total+fertility+rate&d=PopDiv&f=variableI
D%3a54.
втрачають своє значення джерела психологічного задоволення для батьків; унормування права на аборт або ж скасування
законодавчих заборон на їх здійснення;
• медико-технологічні: поширення надійних і безпечних для репродуктивного здоров’я медичних технологій і препаратів, які дозволяють запобігати вагітності або
перервати її.
15

Недолужко Л. Социально-экономические причины сокращения рождаемости. – Вестник КыргызскоРоссийского Славянского университета, Т.2, №4, 2002, http://www.krsu.edu.kg/vestnik/2002/v4/a05.html.
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1.3. МАКРОФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ПОСТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ
ɍ ɧɢɧɿɲɧɿɯ ɭɦɨɜɚɯ ɜɩɥɢɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɬɪɟɧɞɿɜ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɟ ɽ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɢɦ ɇɚɭɤɨɜɰɿ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɳɨ ɩɨɫɬɚ
ɪɿɧɧɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹɬɚɭɩɨɜɿɥɶɧɟɧɟɡɪɨɫɬɚɧɧɹɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿɪɨɛɨɱɨʀɫɢɥɢ
• ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɦɚɽ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɫɩɨɜɿɥɶɧɸɸɬɶɫɹ ɬɟɦɩɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
ȼȼɉ ɥɸɞɢ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɛɿɥɶɲɟ ɩɥɚɬɹɬɶ ɡɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ
ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɛɸɞɠɟɬɢ ɜɿɞɱɭɜɚɸɬɶ ɬɢɫɤ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ
ɡɞɨɪɨɜ¶ɹɬɚɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɚɪɲɨɝɨɜɿɤɭ
• ɡ ɿɧɲɨɝɨ ± ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɫɬɚɪɿɸɱɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɦɨɠɟ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɪɨɡ
ɦɿɪ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɳɨ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɪɿɜɧɹ
ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɧɢɠɟɧɧɸ ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɢɯ
ɫɬɚɜɨɤ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚɪɩɥɚɬ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ16.
əɤ ɭɠɟ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ
ɱɢɧɨɦ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɝɥɨɛɚɥɶɧɿ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɇɟɞɚɪɦɚ ɭ ɪ Ɇɿɠ
ɧɚɪɨɞɧɚ ɚɫɨɰɿɚɰɿɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɡɜɚɥɚ ɩɨɫɬɚɪɿɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɨɞɧɢɦ ɿɡ  ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɜɢɤɥɢɤɿɜ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɩɟɧɫɿɣɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɳɨ ɩɨɫɬɚɥɢ ɩɟɪɟɞ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɦɢ ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɭɪɹɞɚɦɢ17 ɐɟ
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦɢ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɦɚɤɪɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶ
ɧɢɦɢɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɰɶɨɝɨɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨɹɜɢɳɚ
ȼɫɟɫɜɿɬɧɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɮɨɪɭɦ ȼȿɎ  ɭ ɬɪɚɜɧɿ ɪ ɨɩɪɢɥɸɞɧɢɜ ɞɨɩɨɜɿɞɶ
³Ɇɢɛɭɞɟɦɨɠɢɬɢɞɨɪɨɤɿɜɹɤɦɢɦɨɠɟɦɨɰɟɫɨɛɿɞɨɡɜɨɥɢɬɢ"´ :H¶OO/LYHWR
±+RZ&DQ:H$ৼRUG,W")18ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɭɚɧɚɥɿɡɭɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɫɬɿɣɤɨɫɬɿɩɟɧɫɿɣɧɢɯ
ɫɢɫɬɟɦɜɨɫɶɦɢɤɪɚʀɧɫɜɿɬɭ±ɋɒȺȼɟɥɢɤɨʀȻɪɢɬɚɧɿʀəɩɨɧɿʀɇɿɞɟɪɥɚɧɞɿɜɄɚɧɚɞɢ
Ⱥɜɫɬɪɚɥɿʀ ȱɧɞɿʀ ɬɚ Ʉɢɬɚɸ ± ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɦ ɜɢɤɥɢɤɨɦ ɩɨɫɬɚɪɿɧɧɹ ɧɚɫɟ
ɥɟɧɧɹɉɨɬɪɟɛɚɜɤɨɲɬɚɯɞɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɝɪɨɦɚɞɹɧɰɢɯɤɪɚʀɧɞɨɫɬɨɣɧɢɦɢɩɟɧɫɿ
ɹɦɢ ɧɟɧɢɠɱɟʀɯɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨɡɚɪɨɛɿɬɤɭɞɨɜɢɯɨɞɭɧɚɩɟɧɫɿɸ ɞɨɪɡɪɨɫɬɟ
ɦɚɣɠɟɜɪɚɡɿɜ±ɡɬɪɥɧɞɨɬɪɥɧ
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ȼȿɎ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜ ɨɱɿɤɭɜɚɧɟ
ɞɨ ɪ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɞɨ  ɪɨɤɿɜ ɨɡɧɚɱɚɽ ɧɟɨɛ
ɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɞɨ  ɪɨɤɿɜ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ
ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɶ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɞɟɦɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭ ɰɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɡɚɤɥɚɞɚɸɬɶ
³ɝɥɨɛɚɥɶɧɭɩɟɧɫɿɣɧɭɛɨɦɛɭɭɩɨɜɿɥɶɧɟɧɨʀɞɿʀ´ɫɬɚɜɥɹɱɢɩɿɞɡɚɝɪɨɡɭɞɨɯɨɞɢɦɚɣɛɭɬ
ɧɿɯɩɨɤɨɥɿɧɶ19
16
Lee R., Мason А. Cost of Aging. – Finance & Development, March 2017, Vol.54, №1, рр.7-9, https://www.imf.
org/external/pubs/ft/fandd/2017/03/pdf/lee.pdf.
17
10 global challenges for social security. – International Social Security Association, 2016, 64 р., http://praha.
vupsv.cz/fulltext/ul_2036.pdf.
18
We’ll Live to 100 – How Can We Afford It? – White Paper. Geneva: World Economic Forum, May 2017, 23 р.,
http://www3.weforum.org/docs/WEF_White_Paper_We_Will_Live_to_100.pdf.
19
Global Pension Timebomb: Funding Gap Set to Dwarf World GDP. – World Economic Forum, 26 May 2017,
https://www.weforum.org/press/2017/05/global-pension-timebomb-funding-gap-set-to-dwarf-world-gdp.
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• ɞɨ ɪ ɞɟɮɿɰɢɬ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɲɟɫɬɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɪɢɧɤɚɯ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ± ɋɒȺ ȼɟɥɢɤɨʀ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ əɩɨɧɿʀ ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɿɜ Ʉɚɧɚɞɢ ɬɚ
Ⱥɜɫɬɪɚɥɿʀ±ɡɚɩɪɨɝɧɨɡɚɦɢɫɤɥɚɞɟɬɪɥɧɿɹɤɳɨ
• ɭɪɚɯɭɜɚɬɢ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ Ʉɢɬɚɸ ɬɚ ȱɧɞɿʀ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɱɢɫɟɥɶ
ɧɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ ɫɜɿɬɿ ɬɨ ɫɭɤɭɩɧɢɣ ɞɟɮɿɰɢɬ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɶ ɞɥɹ
ɰɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɹɝɧɟ  ɬɪɥɧ ɳɨ ɜ    ɪɚɡɿɜ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɩɨɬɨɱɧɭ ɜɟɥɢɱɢɧɭ
ɫɜɿɬɨɜɨʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
“Прогнозоване збільшення тривалості життя в результаті постаріння
населення є фінансовим еквівалентом проблеми зміни клімату”
Всесвітній економічний форум,
травень 2017р.
ɍ ɞɨɩɨɜɿɞɿ ȼȿɎ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɚ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɜɢɤɥɢɤɿɜ ɡ ɹɤɢɦɢ ɫɬɢ
ɤɚɸɬɶɫɹ ɫɭɱɚɫɧɿ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ³ɪɟɰɟɩɬɢ´
ɳɨɞɨ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɧɢɯ ɞɥɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɭɪɹɞɿɜ ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɬɢ ɰɟɧ
ɬɪɚɥɶɧɭ ɪɨɥɶ ɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɜɪɿɡɤɚ ³Ʉɥɸɱɨɜɿ ɜɢɤ
ɥɢɤɢɬɚɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿɡɚɯɨɞɢ´ 
Ключові виклики та пріоритетні заходи глобальної системи
пенсійного забезпечення20
Ключові виклики глобальної системи
пенсійного забезпечення
Збільшення тривалості життя та
зниження народжуваності

Підвищення пенсійного віку відповідно
до очікуваної тривалості життя

До 2050р. у світі:

Для країн, де очікувана тривалість життя
майбутніх поколінь у 2050р. перевищуватиме
100 років, – США, Велика Британія, Канада та
Японія21, – нормою на той час має стати вихід
на пенсію громадян не раніше досягнення
ними 70 років.

• чисельність населення старше 65 років
збільшиться з нинішніх 600 млн. до 2,1 млрд.
осіб;
• на одного пенсіонера припадатиме 4 найманих працівника, тоді як сьогодні – 8.

Ускладненість доступу до системи
пенсійного забезпечення

Забезпечення легкого доступу для всіх
до системи пенсійних заощаджень

На сьогодні у світі:

Хорошим прикладом є недавні реформи у
Великій Британії, де з 2019р. для кожного
найманого працівника 8% його заробітку буде
автоматично відраховуватися до пенсійних
накопичень на персональному обліковому
записі. Ця ініціатива дозволила залучити до
пенсійної системи найманих працівників віком
22-29 років, а також працівників з низькими
доходами. Очікується, що її реалізація дозволить щороку залучати близько $2,5 млрд.
додаткових пенсійних надходжень.

• понад 50% працівників зайнято у неформальному секторі;
• 48% населення пенсійного віку не одержують
пенсію.

20
21



Пріоритетні заходи державної політики
для реагування на виклики

We’ll Live to 100 – How Can We Afford It?; Global Pension Timebomb: Funding Gap Set to Dwarf World GDP.
The Human Mortality Database. – http://www.mortality.org.
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Ключові виклики та пріоритетні заходи...
Ключові виклики глобальної системи
пенсійного забезпечення

(продовження)

Пріоритетні заходи державної політики
для реагування на виклики

Низькі темпи довгострокового
зростання економіки

Активізація інвестиційної та
інноваційної політики

• постійна норма віддачі інвестицій складає
приблизно 3-5% для акцій та 1-3%
для облігацій, що нижче історичного
середнього рівня;
• віддача від інвестицій не відповідає
прогнозним показникам прибутку та
персональним очікуванням;
• високі витрати обмежують зростання
інвестицій.

Посилення державного стимулювання для
розвитку інвестиційного середовища та
новітніх технологій. Підтримання інвестиційного попиту, збереження діючих і
пошук нових чинників довгострокового
макроекономічного зростання.

Недостатній рівень заощаджень

Агрегування та стандартизація
персональних даних щодо
пенсійного забезпечення

• внески до пенсійних планів у США, як
правило, є значно нижчими за
встановлений рівень 10-15%;
• рівень заощаджень не відповідає
очікуванням людей щодо пенсійних
виплат, що ставить під загрозу довіру до
всієї пенсійної системи країни.

Це дозволить надавати громадянам
більш повне уявлення про їх фінансове
становище.
Хорошим прикладом є Данія, де
громадяни завдяки онлайн-моніторингу
персональної інформації щодо їх пенсійного
забезпечення отримують цілісне уявлення
про всі свої пенсійні накопичувальні
рахунки.

Високий ступінь особистої
відповідальності під час управління
пенсійними внесками

Забезпечення чіткої взаємодії усіх
складових національної системи
пенсійного забезпечення та
надання соціальних пільг

• пенсійні плани із встановленими внесками
(індивідуально керовані) складають понад
50% усіх пенсійних активів;
• фізичні особи змушені виступати для себе
самих у ролі інвестиційних керуючих,
актуаріїв і страховиків.

Це дозволить дати людям розуміння, якого
саме рівня пенсійних доходів вони можуть
очікувати від уряду та від загальнообов’язкових професійних пенсійних
систем, і чи потрібно їм накопичувати
власні індивідуальні пенсійні заощадження,
щоб “поповнити” доходи, одержувані від
національних пенсійних систем.

Низький рівень обізнаності з
фінансових питань
• фінансова грамотність набуває дедалі
більшого значення, ураховуючи
поширення тенденції уявлень щодо
“самокерівної” природи пенсій.

Підтримка зусиль з підвищення
фінансової грамотності населення,
особливо серед школярів та соціально
уразливих груп населення
Підтримка фінансової грамотності повинна
здійснюватися протягом усього трудового
життя людини для обізнаності щодо
важливості пенсійних заощаджень.
Хорошим прикладом є медіа-кампанія в
Сінгапурі щодо діяльності Центрального
страхового фонду (CPF) – державного
фонду, що реалізує програму загальнообов’язкового комплексного соціального
страхування.
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 ФІНАНСОВІ,

СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

ȿɤɫɩɟɪɬɢ ɆȼɎ ɩɨɩɟɪɟɞɠɚɸɬɶ ɳɨ ɹɤɳɨ ɧɟ ɜɠɢɜɚɬɢ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ɜɪɟɝɭɥɸ
ɜɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɪɿɧɧɹ ɬɚ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɨ ɜ ɭɫɶɨɦɭ
ɫɜɿɬɿ ɤɪɚʀɧɢ ɫɬɢɤɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɡ ɜɟɥɢɱɟɡɧɢɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɢɦɢ ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ ɚ ʀɯ
ɛɸɞɠɟɬɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɜɢɩɥɚɬɢ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɭ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ
ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɨɰɿɧɟɧɿ ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ȼȼɉ ɦɨɠɭɬɶ ɡɪɨɫɬɢ ɞɨ ɧɟɤɟɪɨɜɚɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ±
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɭ ɛɿɥɶɲ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɞɟɪɠɚɜɚɯ ɫɜɿɬɭ22 ɬɚɤɿ ɛɸɞɠɟɬɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɞɨ ɤɿɧɰɹ
ɧɢɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɨ ɫɹɝɧɭɬɶ ɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɦɚɣɠɟ  ȼȼɉ
ɡɛɿɥɶɲɢɜɲɢɫɶ ɧɚ  ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɢɯ ɩɭɧɤɬɢ ɜɩ  ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɧɢɧɿɲɧɿɦ ɪɿɜɧɟɦ
ɭ ɦɟɧɲ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ± ɬɚɤɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɝɧɨɡɭɽɬɶɫɹ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɧɚ  ɜɩ
ɞɨ  ȼȼɉ ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³Ⱦɟɪɠɚɜɧɿ ɛɸɞɠɟɬɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɜɢɩɥɚɬɢ´ 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɡɚ ɩɪɨɝɧɨɡɧɢɦɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɜ ɋɒȺ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɡɪɨɫɬɭɬɶ
Державні бюджетні витрати на пенсійні виплати та охорону здоров’я
для людей похилого віку в більш і менш розвинутих
країнах світу в 2015-2100рр., % ВВП23
Менш розвинуті країни

24,8

}

Більш розвинуті країни

}

21,4

16,4

}
5,5

2015р.

4,7
5,3

2,6
2,9
2015р.

2050р.

7,6
8,4

2100р.

}

11,5
13,3

2050р.

10,0

}

10,7
10,7

6,8

9,6

}

16,0

2100р.

Витрати бюджету на пенсії
Витрати бюджету на охорону здоров’я літніх людей
Разом на пенсії та охорону здоров’я
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Провідні міжнародні організації, такі як ООН, МВФ і Світовий банк, мають різні типології країн по групах
у світовій економіці. Оцінка цими організаціями груп країн у міжнародній економіці різниться внаслідок різної кількості країн-членів цих організацій (ООН – 193, МВФ – 181, СБ – 180). Наприклад, із класифікації МВФ випадає Куба, Північна Корея та деякі інші невеликі за розміром країни, які не є її членами.
Деякі країни-члени міжнародних організацій не надають повних даних про свою економіку або надають їх
несвоєчасно, як наслідок – оцінки розвитку їх економік випадають із загальної оцінки міжнародної економіки.
У системі ООН немає усталеного визначення “розвинутих країн” і “країн, що розвиваються”. Для
розвинутих країн, як правило, характерним є високий рівень соціально-економічного розвитку, високий
рівень життя та відповідно ВВП на душу населення (більше $5 000).
До числа економічно розвинутих країн МВФ включає всі країни G7, всі країни єврозони та ряд інших
країн (понад 60). Група економічно розвинутих країн МВФ має значні внутрішні відмінності та в її складі
виокремлюють чотири підгрупи (група G7 – США, Японія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія
та Канада – країни-лідери західного світу; менш вагомі країни західної Європи; неєвропейські країни –
Австралія, Нова Зеландія, ПАР; четверта група – на стадії формування, яка з’явилася після 1997р., коли
до економічно розвинутих країн було переведено такі країни як Південна Корея, Сінгапур, Тайвань).
23
Clements B., Dybczak K., Gaspar V., Gupta S., Soto M. The Fiscal Consequences of Shrinking Populations. –
IMF Staff Discussion Notes, International Monetary Fund, October, 2015, №15/21, 34 рр., р.7, https://www.imf.org/
external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1521.pdf.
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ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ ɧɚ  ɜɩ ɞɨ  ȼȼɉ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɜɪɨɩɢ ɬɚ əɩɨɧɿʀ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɟ
ɜɩ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɿȼȼɉ ɚɜɄɢɬɚʀɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɿɫɬɚɪɿɧɧɹɦɧɚɫɟ
ɥɟɧɧɹɛɸɞɠɟɬɧɿɜɢɬɪɚɬɢɡɛɿɥɶɲɹɬɶɫɹɧɚɜɩɞɨȼȼɉ
Ɍɚɤɟ ɡɧɚɱɧɟ ɞɥɹ ɨɛɨɯ ɝɪɭɩ ɤɪɚʀɧ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɦɨɠɟ
ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɞɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɧɟɩɪɢɣɧɹɬɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ʀɯ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɨɪɝɭ ɩɨɫɢ
ɥɟɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɡɪɟɲɬɨɸ ± ɞɨ ɩɪɢɝɧɿɱɟɧɧɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɟɤɨɧɨɦɿɤ24.
ɆȼɎ ɜɿɞɡɧɚɱɚɽ ɜɟɥɢɱɟɡɧɿ ɦɚɫɲɬɚɛɢ ɡɚɜɞɚɧɶ ɳɨ ɩɨɫɬɚɸɬɶ ɩɟɪɟɞ ɭɪɹɞɚɦɢ
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɩɨɫɬɚɪɿɧɧɹɦ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɡɚɞɥɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ʀɯ
ɜɩɥɢɜɭɧɚɞɟɪɠɚɜɧɿɛɸɞɠɟɬɢɌɚɤɢɣɩɿɞɯɿɞɦɨɠɟɜɤɥɸɱɚɬɢ25
• ɪɟɮɨɪɦɭ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɹɤɨʀ ɽ ɩɪɹɦɚ
ɟɤɨɧɨɦɿɹɧɚɩɟɧɫɿɣɧɢɯɜɢɬɪɚɬɚɯɿɜɢɬɪɚɬɚɯɧɚɨɯɨɪɨɧɭɡɞɨɪɨɜ¶ɹ 
• ɡɚɯɨɞɢ ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɧɚ ɿɦɦɿɝɪɚ
ɰɿɸ ɬɚ ɪɢɧɤɢ ɩɪɚɰɿ ɰɟ ɦɨɠɟ ɫɩɪɢɹɬɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸ ɱɚɫɬɤɢ ɩɪɚɰɸɸɱɨɝɨ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
• ɡɭɫɢɥɥɹ ɡ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɰɟ ɜɟɞɟ ɞɨ ɤɨɦɩɟɧɫɭɸɱɢɯ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɶ ɜ ɿɧɲɢɯ ɱɚɫɬɢ
ɧɚɯɞɟɪɠɛɸɞɠɟɬɭ 
ɋɚɦɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɨɛɬɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ
ɡɚ ɜɫɿɦɚ ɬɪɶɨɦɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɦɢ ɆȼɎ ɜɟɤɬɨɪɚɦɢ ɞɿɣ ɽ ɤɥɸɱɟɦ ɞɨ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɧɚɣɝɨɫɬɪɿɲɢɯ ɛɸɞɠɟɬɧɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɫɤɨɪɨ
ɱɟɧɧɹɦ ɿ ɩɨɫɬɚɪɿɧɧɹɦ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɥɿɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɳɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɬɚɤɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢɦɟ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɱɚɫɭ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯ ɡɦɿɧ
ɚ ʀɯ ɨɱɿɤɭɜɚɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɩɪɨɹɜɥɹɬɢɦɭɬɶɫɹ ɡɿ ɡɧɚɱɧɢɦ ɱɚɫɨɜɢɦ ɥɚɝɨɦ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ
ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɯ ɪɨɤɿɜ ɞɨ ɤɿɥɶɤɨɯ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɶ Ⱥ ɬɨɦɭ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɭɪɹɞɨ
ɜɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɨɫɬɚɪɿɧɧɹ
ɜɢɫɬɭɩɚɽʀɯɪɨɡɭɦɿɧɧɹɬɚɩɿɞɬɪɢɦɤɚɡɛɨɤɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ
Ɂɚɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɞɥɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ
ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɡ ʀɯ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɞɚɸɬɶ ɣ ɿɧɲɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɋɜɿɬɨɜɢɦ ɛɚɧɤɨɦ ɭ ɞɨɩɨɜɿɞɿ ³ɉɟɪɟɜɟɪɧɭɬɚ ɩɿɪɚɦɿɞɚ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɫɢɫ
ɬɟɦɢ ɳɨ ɫɬɨɹɬɶ ɩɟɪɟɞ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ ɜɢɤɥɢɤɚɦɢ ɜ ȯɜɪɨɩɿ ɬɚ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɿɣ
Ⱥɡɿʀ´ ɪ 26 ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɳɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ
ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɧɚ ɦɟɠɿ ɫɜɨʀɯ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɬɟɪɩɚɸɬɶ ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɨɫɬɚɪɿɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɫɤɨɪɨ
ɱɟɧɧɹɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿɪɨɛɨɱɨʀɫɢɥɢ ɜɪɿɡɤɚ³Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɋɜɿɬɨɜɨɝɨɛɚɧɤɭ´ɫ 
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 ФІНАНСОВІ,

СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТОВОГО БАНКУ
“ПЕРЕВЕРНУТА ПІРАМІДА: ПЕНСІЙНІ СИСТЕМИ,
ЩО СТОЯТЬ ПЕРЕД ДЕМОГРАФІЧНИМИ ВИКЛИКАМИ
В ЄВРОПІ ТА ЦЕНТРАЛЬНІЙ АЗІЇ”
У дослідженні, з урахуванням особливостей національних пенсійних систем,
усі країни вказаних регіонів поділено на п’ять кластерів:
• 1-й кластер: “Щедрі витратники з високим рівнем доходів”
(High-Income Generous Spenders) складаються з Бельгії, Кіпру, Франції,
Греції, Італії, Люксембургу, Мальти, Словенії, Іспанії та Швейцарії. На
відміну від інших країн, у них середня тривалість періоду пенсійних виплат
становить від 20 до 23 років. Ці країни також мають тенденцію платити
щедрі пенсійні виплати, середній розмір яких сукупно сягає близько 50%
ВВП на душу населення або й вище. Демографічні перспективи цих країн
є досить складними і генерують загрози для стійкості їх щедрих пенсійних систем.
• 2-й кластер: “Помірні витратники з високим рівнем доходів”
(High-Income Moderate Spenders), до яких належать Австрія, Данія,
Фінляндія, Німеччина, Ісландія, Ірландія, Нідерланди, Норвегія,
Португалія, Швеція та Велика Британія. Середній період пенсійних виплат
у цих країнах коливається від 18 до 20 років. У той час як розміри
пенсійних виплат серед країн цієї групи істотно різняться, в середньому
вони становлять близько 50% ВВП на душу населення. За винятком
Португалії, яка зіткнеться у майбутньому з дуже складними демографічними викликами, країни цього кластера, як правило, вирішують проблему
збереження чисельності власного населення працездатного віку за допомогою значної імміграції.
• 3-й кластер: “Країни перехідного типу з низьким рівнем витрат”
(Lower-Spending Transition Countries) – це Албанія, Вірменія, Білорусь,
Болгарія, Хорватія, Чехія, Естонія, Угорщина, Грузія, Латвія, Литва,
Молдова, Польща, Румунія, Росія та Словаччина. У дослідженні “країнами перехідного типу” вважаються ті, які недавно перейшли від
централізовано-планованої до ринкової економіки. Фіскальні проблеми,
пов’язані з цим переходом, спонукали до проведення вказаними
країнами низки різноманітних пенсійних реформ, у результаті яких середній період пенсійних виплат складає 14-19 років, а їх розмір сягає в
середньому близько 35% ВВП на душу населення. Країни цього кластера також стикаються з дуже складними демографічними реаліями,
порушуючи питання стійкості пенсійних систем навіть на більш низьких
рівнях виплат.
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• 4-й кластер: “Країни перехідного типу з високим рівнем витрат”
(High-Spending Transition Countries) включають Боснію та Герцеговину,
Македонію, Чорногорію, Сербію та Україну. Ця група країн стикається з
такими ж або ще більш складними демографічними реаліями, як і держави
попереднього кластера, однак вони ще не скоротили свої пенсійні виплати
до більш сталого рівня. Очікувана тривалість життя при виході на пенсію у
країнах цієї групи є відносно низькою і становить від 14 до 17 років.
• 5-й кластер: “Молоді країни” (Young Countries) складаються з Азербайджану, Казахстану, Косово, Киргизстану, Таджикистану, Туреччини,
Туркменістану та Узбекистану. Щедрість пенсійних витрат у цих країнах,
де чисельність населення похилого віку ще не дуже значна, має набагато
менший вплив на загальний рівень державних витрат, ніж у країнах інших
кластерів. Причому щедрість пенсійних виплат у державах цього кластера
більше зумовлена культурними та історичними факторами, ніж фіскальними міркуваннями.
ɋɜɿɬɨɜɢɣ ɛɚɧɤ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɲɢ ɫɬɚɧ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ
ɜɢɳɟ ɤɪɚʀɧɚɯ ɚɤɰɟɧɬɭɽ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɨɦɭ ɳɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɫɿ ɰɿ ɤɪɚʀɧɢ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
ɦɚɫɲɬɚɛɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɐɟ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɬɢɦ ɳɨ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦ ɩɟɧ
ɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜ ȯɜɪɨɩɿ ɬɚ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɿɣ Ⱥɡɿʀ ɭɠɟ ɞɨɫɹɝɥɢ ɫɬɚɞɿʀ ³ɡɪɿɥɨɫɬɿ´
ɬɚ ɜ ʀɯ ɪɚɦɤɚɯ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɥɚɬɧɢɤɿɜ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ
ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ
ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɸ ɚɛɨ ɠ ɫɤɨɪɨɱɭɽɬɶɫɹ ɉɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɰɢɯ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɬɪɟɧɞɿɜ ɬɪɚ
ɞɢɰɿɣɧɚ ³ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɩɿɪɚɦɿɞɚ´ ɧɟɜɟɥɢɤɟ ɱɢɫɥɨ ɥɿɬɧɿɯ ɥɸɞɟɣ ɛɿɥɹ ɜɟɪɯɿɜɤɢ ɬɚ
ɛɿɥɶɲ ɱɢɫɥɟɧɧɟ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɩɿɪɚɦɿɞɢ  ɧɚɛɭɜɚɽ ɩɟɪɟɜɟɪɧɭ
ɬɨɝɨɜɢɝɥɹɞɭ ɞɿɚɝɪɚɦɚ³Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿɩɿɪɚɦɿɞɢɫɜɿɬɭȯɜɪɨɩɢɬɚɍɤɪɚʀɧɢ´ɫ 
Ⱦɥɹ ɫɢɫɬɟɦ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɟɞɚɥɿ ɜɚɠɱɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɳɟɞɪɿ ɜɢɩɥɚɬɢ
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɪɨɫɬɚɸɱɿɣ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɍɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ
ɠɢɬɬɹ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɧɚɪɨɞɠɭɜɚɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ ɟɦɿɝɪɚɰɿʀ ɡ ɮɿɧɚɧɫɨ
ɜɨʀɬɨɱɤɢɡɨɪɭɠɢɬɬɽɡɞɚɬɧɿɫɬɶɛɚɝɚɬɶɨɯɬɚɤɢɯɫɢɫɬɟɦɨɩɢɧɢɥɚɫɹɩɿɞɡɚɝɪɨɡɨɸ
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɹɤɳɨ ɧɟ ɜɠɢɜɚɬɢ ɞɿɣ ɡ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɬɨ ɣɦɨɜɿɪɧɨ ɜɢɧɢɤɧɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɿɫɬɶ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ
ɩɨɤɨɥɿɧɶ ɹɤɢɯ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɦɨɠɟ ɨɱɿɤɭɜɚɬɢ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɧɢɯ ɪɨɡɦɿɪɿɜ
ɩɟɧɫɿɣ ɩɪɢɱɨɦɭ ɛɿɞɧɿ ɜɟɪɫɬɜɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɸɬɶ ɜɿɞ ɰɶɨɝɨ ɫɢɥɶɧɿɲɟ ɧɿɠ
ɛɚɝɚɬɿ27.
27

Всемирный банк: Для защиты будущих поколений странам с формирующимися рынками региона
Европы и Центральной Азии необходимы реформы в сфере пенсионного обеспечения. – Пресс-релиз
Всемирного банка №2014/331/ECA от 22 февраля 2014г., http://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/pressrelease/2014/02/21/world-bank-pension-reforms-needed-in-emerging-europe-and-central-asia-to-protectfuture-generations.
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Демографічні піраміди світу, Європи та України28
СВІТ

ЄВРОПА

УКРАЇНА

1950р.
80+ Роки
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

Чоловіки
Жінки

Чоловіки
Жінки

1980р.
80+ Роки
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

2017р.
95-99 Роки
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

2050р.
100+ Роки
95-99
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
28



Джерело: https://www.populationpyramid.net.
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1.4. ПОГЛЯД МІЖНАРОДНИХ ІНСТИТУЦІЙ НА РОЛЬ І МІСЦЕ
ПЕНСІЙНИХ СИСТЕМ У СУСПІЛЬНОМУ РОЗВИТКУ
Пенсійне забезпечення з позиції Міжнародної організації праці
əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɫɚɦɟ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɥɸɞɢɧɚ ɜ ɫɢɥɭ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɯ
ɩɪɢɱɢɧ ± ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɡɦɿɧɢ ɩɫɢɯɨɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɫɚɦɨɩɨɱɭɬɬɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɬɚ ɦɨɞɟɥɟɣ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɬɨɳɨ ± ɜɬɪɚɱɚɽ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɿ ɦɨɠɥɢ
ɜɨɫɬɿ ɞɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɟɝɭɥɹɪɧɢɯ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɩɪɢɣɧɹɬɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɠɢɬɬɹ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɱɢ ɰɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɮɚɯɿɜɰɿ ɆɈɉ ɫɩɪɚ
ɜɟɞɥɢɜɨ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɪɢɡɢɤ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɧɚɫɬɚɧɧɹɦ ɥɿɬɧɶɨɝɨ ɜɿɤɭ ± ɰɟ
ɡɭɛɨɠɿɧɧɹɚɛɨɧɟɡɚɯɢɳɟɧɿɫɬɶɞɨɯɨɞɭɜɧɚɫɥɿɞɨɤɱɚɫɬɤɨɜɨʀɚɛɨɩɨɜɧɨʀɜɬɪɚɬɢɫɩɪɨ
ɦɨɠɧɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɤɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ
ɪɢɡɢɤɭ ɽ ɩɟɧɫɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ± ɹɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɞɨɯɨɞɨɦ
ɪɟɝɭɥɹɪɧɢɦɢ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɦɢ ɜɢɩɥɚɬɚɦɢ  ɩɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɧɢɦɢ ɩɟɜɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɤɨɥɢ
ɜɨɧɢɛɿɥɶɲɟɧɟɨɬɪɢɦɭɸɬɶɪɟɝɭɥɹɪɧɨʀɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀɩɥɚɬɢ29.
Ɉɛɝɪɭɧɬɨɜɭɸɱɢ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɭ ɪɨɥɶ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɝɚɪɚɧ
ɬɨɜɚɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ ɬɚ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɥɸɞɟɣ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɆɈɉ ɧɚɜɨɞɢɬɶ ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɚɤɿ
ɚɪɝɭɦɟɧɬɢ ɚ  ɥɸɞɢ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɩɨɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɧɚ ɞɨɯɿɞ ɜɿɞ ɬɪɭɞɨ
ɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚ ɜɿɞɬɚɤ ɩɨɡɛɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɥɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
(ɛ  ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɶ ɬɚ ɚɤɬɢɜɿɜ ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɞɨɦɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ  ɩɨɤɪɚɳɭɸɬɶ
ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɩɪɨɬɟ ɞɥɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɥɸɞɟɣ ɰɶɨɝɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɩɪɢɣɧɹɬɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɠɢɬɬɹ ɜ  ɝɪɨɲɨɜɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ
ɪɨɞɢɱɿɜ ɭ ɪɚɡɿ ʀɯ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ  ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɞɨɯɨɞɭ
ɞɥɹ ɥɿɬɧɿɯ ɥɸɞɟɣ ɩɪɨɬɟ ɽ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɧɚɞɿɣɧɨɸ ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɫɿɦ¶ɹɯ ɭ ɹɤɢɯ ɪɿɜɟɧɶ
ɞɨɯɨɞɭɽɧɢɡɶɤɢɦ
Ɂ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨʀ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɥɸɞɟɣ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɥɢɲɟ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɽ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɛɚɡɨɜɨɝɨ
ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨɝɨɞɨɯɨɞɭɄɪɿɦɬɨɝɨɞɥɹɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹɛɿɞɧɨɫɬɿɩɟɧɫɿɣɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɩɨɜɢɧɧɨ ɞɨɩɨɜɧɸɜɚɬɢɫɹ ɞɨɫɬɭɩɨɦ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɳɨ ɧɚɞɚ
ɸɬɶɫɹɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨɚɛɨɡɚɩɿɥɶɝɨɜɨɸɰɿɧɨɸɜɤɥɸɱɚɸɱɢɨɯɨɪɨɧɭɡɞɨɪɨɜ¶ɹ30.
ȼ ɿɞɟɚɥɿ ɩɪɢɜɚɬɧɿ ɚɛɨ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ
ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɭ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɥɿɬɧɿɯ ɥɸɞɟɣ ɩɪɢɱɨɦɭ ɬɚɤɨɝɨ ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ
ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɚɦ ɦɚɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɠɢɬɬɹ ɜɢɳɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɧɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ Ⱥɥɟ
ɪɟɚɥɶɧɨɧɚɫɟɥɟɧɧɹɫɜɿɬɭɧɟɦɚɽɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨɡɚɯɢɫɬɭɜɿɞɪɢɡɢɤɿɜɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ
29

Социальное обеспечение в мире в 2010-2011гг. Обеспечение охвата во время и после кризиса. – Группа
технической поддержки по вопросам достойного труда и Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии, Москва, 2011, 292 с., с.45, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sromoscow/documents/publication/wcms_344709.pdf.
30
Доклад о социальной защите в мире 2014/15. Обеспечение экономического восстановления, инклюзивного
развития и социальной справедливости. – Группа технической поддержки по вопросам достойного труда и
Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии, Москва, 2015, 436 с., с.110, http://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-moscow/documents/publication/wcms_390985.pdf.
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ɡɿ ɫɬɚɧɨɦ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ ɬɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɜ ɥɿɬ
ɧɶɨɦɭ ɜɿɰɿ31 ȱ ɜɚɠɥɢɜɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɿ ɚɞɟɤɜɚɬ
ɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɝɪɭɩ ɥɿɬɧɿɯ ɥɸɞɟɣ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɫɩɟɰɢɮɿɤɢ
Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɦɿɰɧɢɦ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ
ʀɯ ɜɢɞɭ ȿɤɫɩɟɪɬɢ ɧɚɝɨɥɨɲɭɸɬɶ ɳɨ ³ɫɬɚɪɿɸɱɢɣ ɫɜɿɬ´ ɫɬɜɨɪɸɽ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɹɤ ɞɥɹ
ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɧɢɯ ɫɨɥɿɞɚɪɧɢɯ  ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɚɥɟ ɜ
ɛɭɞɶɹɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɚ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜ ɨɤɪɟɦɨ
ɜɡɹɬɿɣɤɪɚʀɧɿɜɢɡɧɚɱɚɬɢɦɟɬɶɫɹɞɜɨɦɚɡɦɿɧɧɢɦɢɮɚɤɬɨɪɚɦɢ32
 ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɩɪɢɣɧɹɬɨɸɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɨɸɬɚ
 ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯɡɦɿɧɭɞɟɪɠɚɜɿ
ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɚɠɥɢɜɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɽ ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ±
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞ
ɬɪɢɦɤɢ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɪɨɡ
ɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɹɤɜɚɠɥɢɜɢɣɟɥɟɦɟɧɬɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɪɚɜɨɧɚɹɤɟɧɚɥɟɠɢɬɶ
ɞɨɨɫɧɨɜɧɢɯɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɯɩɪɚɜɥɸɞɢɧɢ
Ɍɚɤɟ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɆɈɉ ɩɨɧɹɬɬɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ɝɪɨɲɨɜɿɣ
ɚɛɨ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɪɢɡɢɤɿɜ ɜɪɿɡɤɚ³ɋɨɰɿɚɥɶɧɿɪɢɡɢɤɢ´ɫ ɿɩɨɬɪɟɛɡɨɤɪɟɦɚɜɪɚɡɿ33
• ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɧɟɞɨɫɬɭɩ
ɧɨɫɬɿɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝ
• ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɡ ɛɨɤɭ ɪɨɞɢɧɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɿ ɞɨɪɨɫɥɢɯ
ɭɬɪɢɦɚɧɰɿɜ
• ɡɚɝɚɥɶɧɨʀɛɿɞɧɨɫɬɿɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɿɡɨɥɹɰɿʀ
• ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɝɨ ɡ ɬɪɭɞɨɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɞɨɯɨɞɭ ɚɛɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ
ɞɨɯɨɞɭ  ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɯɜɨɪɨɛɢ ɿɧɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ
ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɭɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹɫɬɚɪɨɫɬɿɚɛɨɫɦɟɪɬɿɱɥɟɧɚɫɿɦ¶ʀ
Ɉɫɬɚɧɧɿɣ ɩɭɧɤɬ ɞɚɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɚɽ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɜɜɚɠɚɬɢ ɩɟɧɫɿʀ ɡɚ ɜɿɤɨɦ ɩɨ
ɿɧɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿ ɜ ɪɚɡɿ ɜɬɪɚɬɢ ɝɨɞɭɜɚɥɶɧɢɤɚ ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ
ɨɫɨɛɚɦ ɹɤɿ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɨɞɧɢɦɢ ɡ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɫɨɰɿ
ɚɥɶɧɨɝɨɡɚɯɢɫɬɭɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
31

Обзор мирового экономического и социального положения, 2007 год. Развитие в условиях старения
населения мира. – Нью-Йорк: ООН, Департамент по экономическим и социальным вопросам, 2007, 26 с.,
с.14-16, http://www.un.org/ru/development/surveys/docs/wess2007.pdf.
32
Тернер А. Пенсионные проблемы стареющего мира. – Финансы и развитие, 2006, №3, с.36-39, http://
www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/rus/2006/09/pdf/Turner.pdf.
33
Социальное обеспечение в целях социальной справедливости и справедливой глобализации. –
Международная конференция труда, 100-я сессия, Женева: Международное бюро труда, 2011, 202 с., с.9,
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_154242.pdf.
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СОЦІАЛЬНІ РИЗИКИ
Соціальні ризики – чинники порушення нормального соціального стану людей
внаслідок економічних, фізіологічних, виробничих і демографічних факторів.
Соціальні ризики мають суспільний характер та унеможливлюють індивідуальний
спосіб захисту від них, оскільки зумовлені складним комплексом об’єктивних соціальноекономічних умов.
Види соціальних ризиків
Економічні

безробіття
народження дитини
старість

Фізіологічні

втрата годувальника
вагітність і пологи
тимчасова та повна втрата працездатності

Виробничі

професійні захворювання
виробничий травматизм
багатодітність

Демографічні

неповна сім’я
сирітство

У разі настання наведених ризиків, людина (зовсім або тимчасово) втрачає джерело
доходу, а відтак засобів для існування. Одним з механізмів державного захисту громадян
від матеріальної небезпеки є соціальне страхування.
Метою соціального страхування є фінансова компенсація, тобто захист у разі настання наведених випадків.
Через існування різних видів соціальних ризиків у соціальному страхуванні у світовій практиці виокремлюють чотири основні напрями (сектори):
• пенсійний (старість, інвалідність, втрата годувальника);
• медичний (оплата медичної допомоги, включно з оплатою тимчасової
непрацездатності);
• від нещасних випадків на виробництві (виробничий травматизм, професійні
захворювання, пенсії утриманцям загиблих на виробництві);
• у зв’язку з безробіттям.



29 

 ФІНАНСОВІ,

СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭ
ɜɚɧɧɹɦ Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ʋ ɳɨɞɨ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɭɯɜɚ
ɥɟɧɨʀ ɆɈɉ ɭ ɪ ɹɤɚ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡ ɬɨɝɨ ɳɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɚ ɨɬɠɟ
ɣɩɟɧɫɿɣɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ±ɰɟ34
• ɨɞɧɟ ɡ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɯ ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɜɫɿɦ ɥɸɞɹɦ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɦɿɫɰɹ
ʀɯ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɢɣ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɛɚɡɨ
ɜɨɝɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɡɚɯɢɫɬɭ
• ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɞɥɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ
ɩɪɨɝɪɟɫɭ
• ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɡɚɫɿɛ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ ɛɿɞɧɨɫɬɿ ɧɟɪɿɜɧɨɫɬɿ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɡɨɥɹɰɿʀ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɧɟɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɪɿɜɧɢɦ ɦɨɠɥɢ
ɜɨɫɬɹɦɝɟɧɞɟɪɧɿɣɿɪɚɫɨɜɿɣɪɿɜɧɨɫɬɿ
• ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɥɸɞɹɦ ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɡɦɿɧ
ɳɨɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹɜɟɤɨɧɨɦɿɰɿɬɚɧɚɪɢɧɤɭɩɪɚɰɿ
ɋɚɦɟ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ʋ ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɲɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɆɈɉ ɡɚ ɰɿɽɸ ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ ɡɨɤɪɟɦɚ Ʉɨɧɜɟɧɰɿʀ ʋ ɩɪɨ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿ
ɧɨɪɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ ɩɪɚɰɿ ɛɭɥɚ ɪɨɡ
ɪɨɛɥɟɧɚ ɬɚ ɫɯɜɚɥɟɧɚ ɞɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ Ⱦɜɨɜɢɦɿɪɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɫɨɰɿ
ɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪ  ɐɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɬɚɤɨɝɨ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɹɤɩɟɧɫɿɣɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɬɚɜɤɥɸɱɚɽɧɚɫɬɭɩɧɿɟɥɟɦɟɧɬɢ35
• ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɣ ɜɢɦɿɪ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɧɧɹ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɹɤ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɫɨɰɿ
ɚɥɶɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
• ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɣ ɜɢɦɿɪ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɿ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɯɢɫɬɭɹɤɨɦɨɝɚɛɿɥɶɲɨɝɨɱɢɫɥɚɥɸɞɟɣɧɚɨɫɧɨɜɿɧɨɪɦɆɈɉɭɰɿɣɝɚɥɭɡɿ
ɎɚɯɿɜɰɿɆɈɉɜɤɚɡɭɸɬɶɳɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹȾɜɨɜɢɦɿɪɧɨʀɫɬɪɚɬɟɝɿʀɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɫɨɰɿ
ɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ
ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɧɚɹɜɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɣ
ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɬɚ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɫɟɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɦɟɞɢɱɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝɬɚɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨɝɨɞɨɯɨɞɭ
34

Рекомендация №202 о минимальных уровнях социальной защиты. – Международная конференция труда,
30 мая 2012г., http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/
wcms_r202_ru.pdf.
35
Стратегія Міжнародної організації праці. Соціальне забезпечення для всіх: розбудова мінімальних рівнів
соціального захисту та всеосяжних систем соціального забезпечення: узагальнений виклад. – Міжнародна
організація праці, Бюро МОП для країн Центральної та Східної Європи, Будапешт, 2013, 77 с., с.1-9,
http://komspip.rada.gov.ua/uploads/documents/30080.pdf.



30 

СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ СВІТУ: ГОЛОВНІ ЧИННИКИ І ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ 

ɋɯɟɦɚɬɢɱɧɟ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ Ⱦɜɨɜɢɦɿɪɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɆɈɉ
ɞɿɫɬɚɥɨɧɚɡɜɭ³ɋɯɨɞɢɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ´
Сходи соціального забезпечення36

Рівень захисту

ДОБРОВІЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

ОБОВ’ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ/
Допомоги по соціальному забезпеченню
гарантованого рівня для вкладників

ЧОТИРИ БАЗОВІ ГАРАНТІЇ
1. Доступ до основних медичних послуг для всіх

2. Забезпечення доходів
Діти

3. Допомога
Безробітні, частково
безробітні та бідні

4. Забезпечення доходів
Люди похилого віку та
інваліди

доходи фізичних осіб/домогосподарств

Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɯɟɦɢ ³ɋɯɨɞɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ´ ɞɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɮɟɪɢ
ɩɨɤɚɡɭɽ ɳɨ ɩɪɟɪɨɝɚɬɢɜɨɸ ɞɟɪɠɚɜɢ ɽ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɧɧɹ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ± ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɩɟɧɫɿɣ ɚɛɨ ɠ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɟɧɫɿɣ ± ɩɪɢɱɨɦɭ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɱɢ ɫɿɦɟɣɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ ɨɬɪɢɦɭ
ɜɚɱɚɌɪɚɞɢɰɿɣɧɨɰɟɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɜɦɟɠɚɯɫɨɥɿɞɚɪɧɨʀɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ
Ⱦɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɭɱɚɫɬɶ
ɫɚɦɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɳɨ ɽ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚɦɢ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ± ɧɚ ɡɚɫɚ
ɞɚɯ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɭ ɧɢɯ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ
ɜɢɫɨɤɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ Ɍɚɤɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɤɨɩɢɱɭ
ɜɚɥɶɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɍ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɚ ɭɱɚɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɢ ɹɤ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɹ ɬɚɤ ɿ ɨɩɨ
ɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɚ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ
ɱɟɪɟɡɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɞɟɪɠɚɜɧɢɯɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɯɿɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯɩɟɧɫɿɣɧɢɯɮɨɧɞɿɜ
36

Джерело: The SPF Initiative: The Social Protection Staircase. – http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm.
(Пер. – Центр Разумкова).
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ОСНОВНІ ВИМОГИ МОП ЩОДО ФУНКЦІОНУВАННЯ
ПЕНСІЙНИХ СИСТЕМ ЯК СИСТЕМ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
У доповіді МОП “Соціальне забезпечення у світі в 2010-2011рр. Забезпечення
охоплення під час та після кризи” (2011р.) зазначається, що на сьогодні у МОП
немає конкретної моделі ідеальної пенсійної системи, проте існує набір головних вимог
до пенсійних систем. Ці вимоги включені до стандартів соціального забезпечення, які
створювалися десятиліттями та описують, як саме повинна працювати система соціального забезпечення. Вимоги до пенсійних систем 37:
(1) Загальне охоплення. Кожна людина має право на забезпечену старість у рамках пенсійних систем, які надають усім без винятку особам як мінімум базовий рівень
захисту доходів у старості. Так само кожна людина має право на захист доходу в разі
втрати годувальника або настання інвалідності.
(2) Допомоги як право. Право на пенсійну допомогу повинне мати точне юридичне
визначення.
(3) Рівність і справедливість. Повністю виключається дискримінація, в т.ч. корінних і некорінних жителів. Умови отримання пенсії мають бути рівними для осіб обох
статей.
(4) Захист від бідності. Пенсійні системи повинні надавати надійні гарантії мінімальних допомог.
(5) Заміщення втрачених доходів. Допомоги, які грунтуються на внесках і розраховуються залежно від рівня заробітку, повинні забезпечувати рівень заміщення
щонайменше особам із заробітком нижче середнього рівня.
(6) Колективна актуарна еквівалентність внесків і рівня пенсій. Розміри пенсійних допомог для усіх платників внесків повинні адекватно відбивати загальний обсяг
сплачених внесків.
(7) Гарантії мінімальної прибутковості накопичень. Реальна вартість внесків,
сплачених до накопичувальних програм, має бути захищена там, де ці програми є частиною національної пенсійної системи.
(8) Стале фінансування та фінансова відповідальність. Програми повинні фінансуватися так, аби не було сумнівів щодо їх тривалої життєздатності. В умовах обмеженості національних витрат на соціальні потреби пенсійні програми не повинні фінансуватися за рахунок інших соціальних допомог.
(9) Узгоджена та послідовна політика. Пенсійна політика повинна стати невід’ємною частиною єдиної та узгодженої політики в галузі соціального забезпечення, що дає
доступ усім, хто цього потребує, до базового медичного обслуговування та захисту доходів.
(10) Відповідальність держави. Держава повинна залишатися головним гарантом
права на забезпечену старість і доступ до пенсій достатнього рівня. Ці гарантії стосуються
однаковою мірою як пенсійних систем, заснованих на сплаті внесків, так і повністю
дотаційних систем. Вони можуть бути законодавчо закріплені будь-якою державою.
Швидше за все, такі гарантії не призведуть до серйозного зростання реальних витрат.
37
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Основні міжнародні правові акти та ініціативи
у сфері соціального (пенсійного) забезпечення
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɛɭɞɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭ ɬɱ
ʀɯ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ ɱɢ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɯɨɞɚɯ ɫɨɰɿɚɥɶ
ɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢɚɤɬɚɦɢɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɩɪɚɜɚɚɬɚɤɨɠ
ɫɬɪɚɬɟɝɿɹɦɢ ɬɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɚɦɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣ ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɚɤɢɯ ɹɤ ɈɈɇ
ɈȿɋɊ ɆɈɉ ɋɜɿɬɨɜɢɣ ɛɚɧɤ ɬɚ ɿɧɲɿ Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɰɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ
ɜɟɞɟɫɜɿɣɜɿɞɥɿɤɳɟɡɯɪɨɤɿɜ
Ɍɚɤ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ Ɏɿɥɚɞɟɥɶɮɿɣɫɶɤɚ ɞɟɤɥɚ
ɪɚɰɿɹ38 ɬɚɊɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɳɨɞɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɞɨɯɨɞɭ39ɩɪɢɣɧɹɬɿɆɈɉɭɪ
ɍ Ɏɿɥɚɞɟɥɶɮɿɣɫɶɤɿɣ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿʀ ɹɤɚ ɽ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɋɬɚɬɭɬɭ ɆɈɉ ɜɤɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɫɩɪɢɹɬɢɭɯɜɚɥɟɧɧɸɤɪɚʀɧɚɦɢɫɜɿɬɭɩɪɨɝɪɚɦɳɨɦɚɸɬɶɧɚɦɟɬɿ³ɪɨɡ
ɲɢɪɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡ ɬɢɦ ɳɨɛ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɞɨɯɿɞ ɞɥɹ
ɜɫɿɯɯɬɨɩɨɬɪɟɛɭɽɬɚɤɨɝɨɡɚɯɢɫɬɭ´
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹ ʋ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɭ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ ɧɚ ɬɨɦɭ ɳɨ ³ɫɢɫ
ɬɟɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɦɟɧɲɭɜɚɬɢ ɧɟɫɬɚɬɤɢ ɬɚ ɜɿɞɜɟɪɬɚɬɢ ɡɥɢɞɧɿ
ɲɥɹɯɨɦ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɯ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɞɨɯɨɞɭ ɜɬɪɚɱɟɧɨɝɨ ɱɟɪɟɡ ɧɟɩɪɚɰɟ
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɬɚɪɿɫɬɶ  ɚɛɨ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɸ ɞɿɫɬɚɬɢ ɨɩɥɚɱɭ
ɜɚɧɭɪɨɛɨɬɭɚɛɨɱɟɪɟɡɫɦɟɪɬɶɝɨɞɭɜɚɥɶɧɢɤɚ´
ȼ ɭɯɜɚɥɟɧɿɣ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɸ Ⱥɫɚɦɛɥɟɽɸ ɈɈɇ ɭ ɪ Ɂɚɝɚɥɶɧɿɣ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿʀ
ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ ɫɬ  ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɳɨ ³ɤɨɠɧɚ ɥɸɞɢɧɚ ɹɤ ɱɥɟɧ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɦɚɽ
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿ ɧɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ʀʀ
ɝɿɞɧɨɫɬɿ ɬɚ ɞɥɹ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ʀʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɩɪɚɜ ɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ
ɿɤɭɥɶɬɭɪɧɿɣɫɮɟɪɚɯ´
ɍ ɩɨɞɚɥɶɲɿ ɪɨɤɢ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɞɥɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɪɨɡ
ɛɭɞɨɜɢ ɫɢɫɬɟɦ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɡɚɝɚɥɨɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɞɿɝɪɚɥɢ ɩɪɢɣ
ɧɹɬɿɆɈɉɧɨɪɦɢ
• Ʉɨɧɜɟɧɰɿɹʋɩɪɨɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿɧɨɪɦɢɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪ 
• Ʉɨɧɜɟɧɰɿɹ ʋ ɩɪɨ ɪɿɜɧɨɩɪɚɜɧɿɫɬɶ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɿɧɨɡɟɦɰɿɜ ɿ ɨɫɿɛ ɛɟɡ
ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɚɭɝɚɥɭɡɿɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪ 
• Ʉɨɧɜɟɧɰɿɹ ʋ ɩɪɨ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɨ ɿɧɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿ ɩɨ ɫɬɚɪɨɫɬɿ ɿ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ
ɜɬɪɚɬɨɸɝɨɞɭɜɚɥɶɧɢɤɚ ɪ 
ɉɪɚɜɨɡɚɯɢɫɧɿɚɫɩɟɤɬɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɫɢɫɬɟɦɚɦɢɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɨɤɪɟɫ
ɥɟɧɨ ɜ ɧɢɡɰɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɈɈɇ Ɍɚɤ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɩɪɚɜɚ ɤɨɠɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ
ɧɚɫɨɰɿɚɥɶɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɤɥɸɱɚɸɱɢɫɨɰɿɚɥɶɧɟɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɬɚɤɨɠ
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɩɚɤɬɨɦɩɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɫɨɰɿɚɥɶɧɿɬɚɤɭɥɶɬɭɪɧɿɩɪɚɜɚ ɫɬ ɩɪɢɣ
ɧɹɬɢɦȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɸȺɫɚɦɛɥɟɽɸɈɈɇɭɪ
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Декларація стосовно цілей та завдань Міжнародної організації праці від 10 травня 1944р.
Рекомендація №67 щодо забезпечення доходу від 12 травня 1944р.
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ɍ ɪ ȽȺ ɈɈɇ ɭɯɜɚɥɢɥɚ Ⱦɟɤɥɚɪɚ
ɰɿɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɧɚɝɨɥɨɫɢɜɲɢɳɨɭɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦɭɬɚɧɚɰɿɨ
ɧɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɦɿɪɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɝɪɟɫ ɿ
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɨɞɧɚɤɨɜɨɸ ɦɿɪɨɸ
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɝɨɥɨɜ
ɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɹɤ ³ɧɚɞɚɧɧɹ ɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨ ɫɨɰɿ
ɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿ ɩɨɫɥɭɝ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɨɫɿɛ ɹɤɿ ɱɟɪɟɡ ɯɜɨ
ɪɨɛɭ ɧɟɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɚɛɨ ɩɨɯɢɥɢɣ ɜɿɤ
ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ ɚɛɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ
ɡɚɪɨɛɥɹɬɢ ɧɚ ɠɢɬɬɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟ
ɱɟɧɧɹɧɚɥɟɠɧɨɝɨɪɿɜɧɹɠɢɬɬɹɞɥɹɬɚɤɢɯ
ɨɫɿɛʀɯɫɿɦɟɣɬɚɭɬɪɢɦɚɧɰɿɜ´
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɪɚɰɿ ɩɪɢɣɧɹɜɲɢ ɭ ɪ Ʉɨɧɜɟɧɰɿɸ ʋ ɩɪɨ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɟɧɧɹ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɥɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɩɟɜɧɨʀ
ɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɨ ɿɧɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿ ɩɨ ɫɬɚɪɨɫɬɿ
ɭ ɪɚɡɿ ɜɬɪɚɬɢ ɝɨɞɭɜɚɥɶɧɢɤɚ ɭ ɪɚɡɿ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɚɥɿɰɬɜɚ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɯɜɨɪɸ
ɜɚɧɧɹ  ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ʀɯ ɪɨɛɨɬɢ ɩɟɪɟʀɡɞɭ ɱɢ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ
ɿɧɲɢɯɤɪɚʀɧ
ɍ ɪ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɭɥɢ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɚɧɞɚɬɚ ɆɈɉ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɝɿɞ
ɧɨʀ ɩɪɚɰɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɤɪɿɦ ɿɧɲɨɝɨ ɧɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɫɮɟɪɢ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɧɚ ɪɢɧɤɚɯ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ
ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿɡɩɨɬɪɟɛɚɦɢɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ40.
Ɂ ɪ ɩɨɱɚɥɚɫɶ ɚɤɬɢɜɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ Ƚɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɤɚɦɩɚɧɿʀ ɡɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɩɪɢɣɧɹɬɨʀ ɧɚ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɩɪɚɰɿ ɭ ɪ ɜɧɚɫɥɿ
ɞɨɤ ɬɨɝɨ ɳɨ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɨɫɿɛ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɡ ɫɟɪɟɞɧɿɦ ɿ
ɧɢɡɶɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɞɨɯɨɞɿɜ  ɨɯɨɩɥɟɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɽ ɡɚɦɚ
ɥɨɸ Ⱦɥɹ ɬɚɤɢɯ ɤɪɚʀɧ ɆɈɉ ɛɭɥɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɨɱɿɤɭɜɚɧɨ ɞɿɽɜɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɽɸ ɹɤɚ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɚ ɹɤɧɚɣɲɜɢɞɲɟ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɧɚɛɨɪɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɚɪɚɧɬɿɣ
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɡɪɨɡɪɨɛɤɨɸɩɥɚɧɭɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɪɿɜɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɭɩɪɨ
ɰɟɫɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɹɤ ɰɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ Ʉɨɧɜɟɧɰɿɽɸ ɆɈɉ ʋ
ɩɪɨɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿɧɨɪɦɢɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ41.
40

Социальное обеспечение в целях социальной справедливости и справедливой глобализации. –
Международная конференция труда, 100-я сессия. – Женева, Международное бюро труда, 2011,
202 с., с.12-13, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/
wcms_154242.pdf.
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Социальное обеспечение в мире в 2010-2011гг. Обеспечение охвата во время и после кризиса…, с.7-8.
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6 червня 2017р. в Україні набула чинності Конвенція МОП №102
про мінімальні норми соціального забезпечення. Ратифікуючи Конвенцію, Україна взяла на себе зобов’язання зокрема за наступними розділами: Розділ V “Допомога по старості”, Розділ IX “Допомога за
інвалідністю”, Розділ Х “Допомога у зв’язку із втратою годувальника”.
Ці розділи передбачають сплату пенсій або інших аналогічних виплат пожиттєво або тривалий період, у міжнародній практиці здійснюється в межах
пенсійної системи. Так, серед країн ЄС лише Ірландія, Велика Британія та
Угорщина не включають до пенсії виплати з інвалідності.
Ст.71 Конвенції передбачає, що “витрати на всі передбачені види допомог та витрати, пов’язані з їх управлінням, покриваються у колективному
порядку страховими внесками або шляхом оподаткування чи обома цими
способами так, щоб це не було обтяжливим для осіб з малим заробітком,
і щоб було взято до уваги економічний стан держави-учасниці та відповідних категорій захищених осіб”.
Таким чином, Конвенція №102 визначає соціальне страхування одним
з головних джерел системи соціального захисту та пенсійної системи. Саме
це дозволяє логічно пов’язати розрахунок пенсійних виплат з розміром
попереднього заробітку та іншими характеристиками зайнятості і страхової участі (тривалість стажу, обсяг сплачених внесків тощо).
Ɍɪɨɯɢ ɪɚɧɿɲɟ ɭ ɪ Ⱦɪɭɝɨɸ ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨɸ ɚɫɚɦɛɥɟɽɸ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɬɚɪɿɧɧɹ
ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɨɦ ɹɤɨʀ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɈɈɇ ɛɭɜ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ Ɇɚɞɪɢɞɫɶɤɢɣ ɦɿɠɧɚɪɨɞ
ɧɢɣ ɩɥɚɧ ɞɿɣ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɬɚɪɿɧɧɹ42 ɐɟɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɉɪɢɧ
ɰɢɩɿɜ ɈɈɇ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɥɿɬɧɿɯ ɥɸɞɟɣ ɪ 43 ɿ ɤɿɧɰɟɜɨɸ ɦɟɬɨɸ ɣɨɝɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɽ ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ³ɫɬɚɪɿɸɱɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ´ ɞɨ ³ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɪɿɜɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ
ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ ɛɭɞɶɹɤɨɝɨ ɜɿɤɭ´ ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɥɨɤɚɥɶɧɢɦɢ ɰɿɥɹɦɢ ɜɤɚɡɚɧɨɝɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞ
ɧɨɝɨɩɥɚɧɭɤɪɿɦɿɧɲɨɝɨɜɢɡɧɚɱɟɧɨ
• ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɝɨ ɬɚ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
• ɩɨɞɨɥɚɧɧɹɧɟɫɬɿɣɤɨɫɬɿɩɟɧɫɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ
• ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɭɦɨɜɞɥɹɩɿɞɬɪɢɦɤɢɡɞɨɪɨɜ¶ɹɬɚɞɨɛɪɨɛɭɬɭɥɸɞɟɣɩɨɯɢɥɨɝɨɜɿɤɭ
ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ Ɇɚɞɪɢɞɫɶɤɨɝɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɞɿɣ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɬɚ
ɪɿɧɧɹ ɧɚ Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɈɈɇ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɦɿɧɿɫ
ɬɪɿɜ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɬɚɪɿɧɧɹ ɛɭɥɢ ɫɯɜɚɥɟɧɿ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɣɨɝɨ
42

Приложение II. Мадридский международный план действий по проблемам старения 2002 года. – Доклад
Второй Всемирной ассамблеи по проблемам старения. Мадрид, 8-12 апреля 2002г., ООН, http://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/declarations/pdf/ageing_progr.pdf.
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Принципы Организации Объединенных Наций в отношении пожилых людей. Приняты Резолюцией 46/91
Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1991г. – http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
oldprinc.shtml.
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ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɪ 44 ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɚɠɥɢɜɿ ɡɚɹɜɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɬɚɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɭɤɪɚʀɧɚɯȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɋɨɸɡɭɚɫɚɦɟ
• ɪ ± Ʌɟɨɧɫɶɤɚ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɹ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ ³ɋɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ ɛɭɞɶɹɤɨɝɨ
ɜɿɤɭ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ´45 ɭ ɹɤɿɣ ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɥɨɫɹ ɳɨ ɧɚ ɜɫɿɯ ɟɬɚ
ɩɚɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɮɨɪɦ ɜ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶ
ɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɦɟɬɨɸ ɤɪɿɦ ɿɧɲɨɝɨ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɭɝɚɥɭɡɿɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
• ɪ ± ȼɿɞɟɧɫɶɤɚ ɡɚɹɜɚ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ ³ɋɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ ɛɭɞɶɹɤɨɝɨ
ɜɿɤɭ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɹɤɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɫɬɚɪɨɫɬɿ´46 ɜ ɹɤɿɣ
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ ɪɿɲɭɱɿɫɬɶ ɭɪɹɞɿɜ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɞɟɪɠɚɜ ɞɨ ³ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɪɟɮɨɪɦ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ʀʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɞɨ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɡɦɿɧ
ɭ ɬɱ ɞɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɚ ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɞɟɪɠɚɜɚɯɱɥɟɧɚɯ ȯɋ í
ɞɨɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɱɢɫɥɚɥɿɬɧɿɯɥɸɞɟɣɡɚɣɧɹɬɢɯɭɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɦɭɫɟɤɬɨɪɿɁɚɨɯɨ
ɱɟɧɧɹ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɬɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɿ ɹɤ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɬɚɤ ɿ ɩɪɢɜɚɬɧɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ
ɫɢɫɬɟɦɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɡɚɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿʀɯɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨɨɯɨɩɥɟɧɧɹ´
ȱɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫ
ɬɟɦ ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɡ ɹɤɢɯ ɡɚɡɧɚɥɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨ
ɜɨʀ ɤɪɢɡɢ ɪɪ ɿ ɜɤɪɚɣ ɩɨɜɿɥɶɧɨ ɜɿɞɧɨɜɥɸɸɬɶ ɫɬɚɥɿɫɬɶ ɭ ɩɨɫɬɤɪɢɡɨɜɢɣ
ɩɟɪɿɨɞ ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ ɐɟ ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ
ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɡɚɜɞɚɧɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɐɿɥɿ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡ
ɜɢɬɤɭ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ ɪ ɳɨɞɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɧɟɪɿɜɧɨɫɬɿ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɤɪɚʀɧ ɿ ɦɿɠ
ɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ³ɭɯɜɚɥɢɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭ
ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɜ ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɿ ɩɨɫɬɭ
ɩɨɜɨ ɞɨɦɚɝɚɬɢɫɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɿɥɶɲɨʀ ɪɿɜɧɨɫɬɿ´47 ɍ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɞɟɪɠɚɜɚɯ ɞɨ ɹɤɢɯ
ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɣ ɍɤɪɚʀɧɚ ɫɚɦɟ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɢ ɽ ɱɢɫɟɥɶɧɨɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨɸ
ɜɟɪɫɬɜɨɸ ɡ ɞɭɠɟ ɧɢɡɶɤɢɦɢ ɫɟɪɟɞɧɿɦɢ ɞɨɯɨɞɚɦɢ ɬɚ ɧɟɩɪɢɣɧɹɬɧɨ ɧɢɡɶɤɢɦ ɪɿɜ
ɧɟɦ ɠɢɬɬɹ ɚ ɬɨɦɭ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ʀɯ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɡɪɨɛɢɬɢ
ɩɨɦɿɬɧɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɛɿɞɧɨɫɬɿ ɹɤ ɫɟɪɟɞ ɥɸɞɟɣ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚɤ ɿ ɜ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿɡɚɝɚɥɨɦ
44

Региональная стратегия осуществления Мадридского международного плана действий по проблемам
старения. – Европейская экономическая комиссия, Конференция министров ЕЭК ООН по проблемам старения,
Берлин, 11-13 сентября 2002г., 34 с., http://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/mica2002/documents/ECE_
AC23_2002_2_Rev6_r.pdf.
45
Проект декларации министров “Общество для всех возрастов: проблемы и возможности”. – Европейская
экономическая комиссия ООН, Конференция ЕЭК ООН на уровне министров по проблемам старения 2007г.,
Леон, Испания, 6-8 ноября 2007г., 6с., https://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/ConferenceonAgeing_
2007/Declaration/ECE_AC30_2007_L1_R.pdf.
46
Венское заявление министров 2012 года. Создание общества для людей всех возрастов: содействие
повышению качества жизни и активной старости. – Европейская экономическая комиссия ООН, Конференция
ЕЄК ООН на уровне министров по проблемам старения, Вена, 19-20 сентября 2012г., https://www.unece.org/
fileadmin/DAM/pau/age/Ministerial_Conference_Vienna/Documents/ECE.AC.30-2012-3.R.pdf.
47
Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. –
Генеральная Ассамблея ООН, 18 сентября 2015г., 45 с., с.27, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N15/285/75/PDF/N1528575.pdf?OpenElement.
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Презентуючи Доповідь про стан людського розвитку за 2016р., представник
ПРООН в Україні Н.Уокер заявив, що 60% українців нині живуть за межею бідності48 (а за відповідними показниками 2013р. таких було майже втричі менше – лише
приблизно 22%).
Презентуючи проект пенсійної реформи у травні 2017р., Прем’єр-міністр України
заявив, що нині 8 млн. з 12 млн. (тобто 2/3) українських пенсіонерів перебувають
за межею бідності49.
Ⱦɨɫɹɝɧɟɧɧɸ ɜɤɚɡɚɧɨʀ ɰɿɥɿ ɹɤ ɿ ɧɢɡɤɢ ɿɧɲɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɐɿɥɟɣ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡ
ɜɢɬɤɭɧɚɩɟɪɿɨɞɞɨɪɦɚɽɫɩɪɢɹɬɢɲɢɪɨɤɟɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɤɨɧɰɟɩɰɿʀɫɨɰɿɚɥɶ
ɧɨʀ ɿɧɤɥɸɡɿʀ ± ɰɹ ɬɟɡɚ ɽ ɥɟɣɬɦɨɬɢɜɨɦ Ɂɜɿɬɭ ɈɈɇ ɩɪɨ ɋɜɿɬɨɜɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ
ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɡɚ ɪ50 ɍ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɤɥɸɡɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ  ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɩɪɨɰɟɫ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɦɭ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɢɯ ɥɸɞɟɣ ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɦɭ ɫɬɚɧɨɜɢɳɿ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ
ɜɿɤɭ ɫɬɚɬɿ ɿɧɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿ ɪɚɫɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɪɟɥɿɝɿʀ ɚɛɨ ɟɤɨɧɨ
ɦɿɱɧɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɬɚ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ
ɞɨɫɬɭɩɭɞɨɪɟɫɭɪɫɿɜɝɚɪɚɧɬɭɜɚɧɧɹʀɯɩɪɚɜ
Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɫɩɪɹɦɨ
ɜɚɧɨʀ ɧɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɥɸɞɹɦ ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚ ɦɟɠɿ ɛɿɞɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɦɚɪɝɿ
ɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɨɫɢɬɶ ɱɚɫɬɨ ɞɨ ɰɿɽʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɢ ɬɚ ɡɚɝɚɥɨɦ ɥɸɞɢ
ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ  ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨʀ ɭɱɚɫɬɿ ɜ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ
ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɦ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪ
ɬɚɦ ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɰɟ ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶ
ɧɢɦɿɩɟɧɫɿɣɧɢɦɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦɧɚɫɟɥɟɧɧɹɩɟɪɟɯɨɞɭɍɤɪɚʀɧɢɞɨɦɨɞɟɥɿɚɫɨɰɿɚɥɶ
ɧɨʀɞɟɪɠɚɜɢ51.
Європейська опора соціальних прав (European Pillar of Social Rights) –
новітній інструмент протидії демографічним і соціально-економічним
викликам в ЄС
ɍ ɦɟɠɚɯ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ
ɜ ȯɋ ɭ ɤɜɿɬɧɿ ɪ ȯɜɪɨɤɨɦɿɫɿɽɸ ɛɭɜ ɭɯɜɚɥɟɧɢɣ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ
³ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɨɩɨɪɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɜ´52 ɹɤɢɣ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɽ ɡɜɨɞɨɦ  ɤɥɸɱɨɜɢɯ
48

Обновили антирекорд: уже 60% украинцев живут за чертой бедности. – Голос столицы 106 FM,
31 березня 2017р., http://gs.fm/texts/20170331/3657334.html.
В Україні 8 млн. пенсіонерів живуть за межею бідності – Гройсман. – РБК-Україна, 17 травня 2017р.,
https://www.rbc.ua/ukr/news/ukraine-8-mln-pensionerov-zhivut-chertoy-1495018579.html.
50
Leaving no one behind: the imperative of inclusive development. – Report on the World Social Situation 2016,
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 164р., http://www.un.org/esa/socdev/rwss/2016/
executive-summary.pdf.
51
Бурлай Т. Ризики формування моделі асоціальної держави в Україні. – Економіка України, 2015, №6,
с.92-97, http://www.economukraine.com.ua/index.php?id=13748&show=news&&newsid=110220.
52
Establishing a European Pillar of Social Rights. – Commission Staff Working Document SWD(2017) 201 final,
Brussels: European Commission, 26.04.2017, 77р. – http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=
CELEX:52017SC0201&from=EN.
49
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ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɿ ɩɪɚɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɳɨ ɨɯɨɩɥɸɽ ɫɮɟɪɢ ɡɚɣɧɹ
ɬɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɚ ɿɧ Ⱦɨɤɭ
ɦɟɧɬɨɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɪɨɡɞɿɥ ³Ⱦɨɯɨɞɢ ɬɚ ɩɟɧɫɿʀ ɥɸɞɟɣ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ´ 2OGDJH
LQFRPH DQG SHQVLRQV  ɳɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯɱɥɟɧɚɯ
ɹɤɿ ɿɦɩɥɟɦɟɧɬɭɜɚɬɢɦɭɬɶ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɭ ɨɩɨɪɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɜ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ
ɬɚɤɢɯɩɪɢɧɰɢɩɚɯ
ɚ ɧɚɣɦɚɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɬɚ ɫɚɦɨɡɚɣɧɹɬɿ ɨɫɨɛɢ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɦɚɸɬɶ
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪ ɹɤɨɝɨ ɽ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɢɦ ʀɯ ɫɬɪɚɯɨ
ɜɢɦ ɜɧɟɫɤɚɦɿɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɞɨɫɬɚɬɧɿɣɞɨɯɿɞɀɿɧɤɢɬɚɱɨɥɨɜɿɤɢɦɚɸɬɶɪɿɜɧɿ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɞɥɹɧɚɛɭɬɬɹɩɪɚɜɚɧɚɩɟɧɫɿɸ;
ɛ ɤɨɠɧɚ ɥɸɞɢɧɚ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɪɟɫɭɪɫɢ ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ʀɣ
ɝɿɞɧɟɠɢɬɬɹ
ɉɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɳɨ ɩɿɫɥɹ ɭɯɜɚɥɟɧɧɹ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɨɩɨɪɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɜ
ȯɜɪɨɩɚɪɥɚɦɟɧɬɨɦ ɿ Ɋɚɞɨɸ ȯɋ ʀʀ ɤɥɸɱɨɜɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɛɭɞɭɬɶ ɭɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢɫɹ
ɲɥɹɯɨɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ
ɧɨɪɦ ȯɋ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɬɪɭɞɨɜɿɣ ɫɮɟɪɿ  ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜ ± ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ
³Ⱦɨɫɬɭɩ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ´ $FFHVV WR 6RFLDO 3URWHFWLRQ 
ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɹɤɨʀ ɧɚɜɟɫɧɿ ɪ ȯɜɪɨɤɨɦɿɫɿɽɸ ɛɭɥɢ ɪɨɡɩɨɱɚɬɿ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ ɡ ɫɨɰɿ
ɚɥɶɧɢɦɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɨɯɨɩɥɟɧɢɦ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɜ ɬɱ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶ
ɧɨɸɡɚɣɧɹɬɿɫɬɸ
ɐɿɤɚɜɨ ɳɨ ɨɞɧɚ ɡ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɰɿɥɟɣ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɨɩɨɪɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɜ
ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɿʀ ɤɪɚʀɧ ȯɋ53 ɬɨɛɬɨ ɡɛɥɢɠɟɧɧɹ ɩɚɪɚ
ɦɟɬɪɿɜ ʀɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɐɟ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɨ ɿ ɞɥɹ ɫɮɟɪɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɱɥɟɧɿɜ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɪɨɡɪɢɜ ɦɿɠ ɧɢɦɢ ɡɚ ɫɟɪɟɞɧɿɦ ɪɨɡɦɿɪɨɦ ɜɢɬɪɚɬ
ɧɚ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿʀ ɭɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɬɚ ɿɧɲɿ ɜɢɩɥɚɬɢ ɞɥɹ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ
ɧɚɛɭɜ ɡɚɝɪɨɡɥɢɜɢɯ ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ ɿ ɱɚɫɬɨ ɫɹɝɚɽ    ɪɚɡɿɜ ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³ɋɟɪɟɞɧɶɨ
ɦɿɫɹɱɧɢɣɪɨɡɦɿɪɜɢɬɪɚɬɧɚɩɟɧɫɿɣɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ´F 
Ɍɚɤ ɭ ɪ ɫɟɪɟɞɧɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ
ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭ Ȼɨɥɝɚɪɿʀ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ
¼ ɳɨ ɡɧɚɱɢɦɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɩɨɤɚɡɧɢ
ɤɿɜ ȼɟɥɢɤɨʀ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ ¼  ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ
¼  ȱɬɚɥɿʀ ¼  Ɏɪɚɧɰɿʀ ¼ 
Ⱥɜɫɬɪɿʀ ¼ Ⱦɚɧɿʀ ¼ ɚɬɢɦɛɿɥɶɲɟ±
Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɝɭ ¼  Ɉɱɟɜɢɞɧɨ ɳɨ ɤɪɚʀɧɢ
ȯɋ ɞɭɠɟ ɪɿɡɧɹɬɶɫɹ ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
ɩɪɚɰɿ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯ ɿ ɪɟɫɭɪɫɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫ
ɬɟɣ ɬɨɳɨ ɚ ɬɨɦɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɿʀ ɪɿɜ
ɧɿɜ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ʀɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɧɟ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɧɚɜɿɬɶ ɭ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨ
ɜɿɣɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ
53

Milotay N. European Pillar of Social Rights for a more social Europe. – European Parliamentary Research Service,
September 2016, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586657/EPRS_BRI(2016)586657_EN.pdf.
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Середньомісячний розмір витрат на пенсійне забезпечення у
країнах ЄC у 2010р. і 2014р.,
€ на одного отримувача, в пост. цінах 2010р.
(враховано всі види пенсійних та інших виплат для пенсіонерів)54
3 203,92
3 319,17
3 968,09
4 189,21

ЄС-28
Бельгія
Болгарія
Чехія

447,91
491,95
1 320,95
1 377,37
5 510,63

Данія

Естонія

964,63
1 005,11
2 511,24
2 562,78
3 010,86
2 881,51
2 447,23
2 718,09

Ірландія
Греція
Іспанія

4 416,03
4 743,73

Франція
Хорватія

1 101,13
1 110,01

4 195,17

Італія

4 171,49
1 735,72
2 093,11

Кіпр
Латвія
Литва

859,45
829,93
764,47
799,56
7 260,77
7 658,28

Люксембург
Угорщина
Мальта

1 058,23
955,77
1 497,28
1 537,94
4 694,62
4 250,91
5 129,98
5 259,22

Нідерланди
Австрія
Польща

1 118,96
1 226,77
2 323,32
2 518,50

Португалія
Румунія
Словенія
Словаччина
Фінляндія
Швеція
Велика Британія

6 272,93

3 911,73
4 013,76

Німеччина

579,64
581,54
1 950,55
1 980,45
1 029,58
1 124,76
4 253,39
4 539,39
4 463,05
4 601,63
3 328,77
3 430,64

2010р.
2014р.

54
Pensions, euro per inhabitant (at constant 2010 prices). Eurostat, Last update: 17-05-2017, http://appsso.eurostat.
ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do.
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Ɉɬɠɟ ɤɪɚʀɧɢ ȯɋ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɧɚɹɜɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡ ɞɨɫɬɚɬɧɿɦ ɫɨɰɿɚɥɶ
ɧɢɦɭɬɱɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦɥɸɞɟɣɩɨɯɢɥɨɝɨɜɿɤɭɬɚɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɞɨɜɿɪɢ
ɞɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣ ɜɠɢɜɚɸɬɶ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ Ɉɞɧɢɦ ɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ
ɬɚɤɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɽ ɭɯɜɚɥɟɧɧɹ ɹɤ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹ ɜɢɳɟ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɨɩɨɪɢ ɫɨɰɿɚɥɶ
ɧɢɯ ɩɪɚɜ Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɰɶɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɪɨɡɛɭɞɭɜɚɬɢ ɛɿɥɶɲ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɭ
ɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɭȯɜɪɨɩɭ55ɭɹɤɿɣɨɫɨɛɥɢɜɭɭɜɚɝɭɩɪɢɞɿɥɹɸɬɶɹɤɿɫɧɿɣɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿɫɨɰɿ
ɚɥɶɧɨɦɭɞɿɚɥɨɝɭɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸɡɚɪɨɛɿɬɧɢɯɩɥɚɬɬɚɡɦɟɧɲɟɧɧɸɧɟɪɿɜɧɨɫɬɿɚɬɚɤɨɠ
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɜ ɿ ɪɿɜɧɹ ɠɢɬɬɹ Ɍɚɤ ɡɚ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹɦ ɝɟɧɟɪɚɥɶ
ɧɨɝɨɫɟɤɪɟɬɚɪɹȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀɮɟɞɟɪɚɰɿʀɩɪɨɮɫɩɿɥɨɤɯɚɪɱɨɜɨʀɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿɫɿɥɶ
ɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɬɭɪɢɡɦɭ (XURSHDQ )HGHUDWLRQ RI )RRG $JULFXOWXUH DQG
7RXULVP 7UDGH 8QLRQV  ɏȼɿɞɟɧɯɨɮɟɪɚ +DUDOG :LHGHQKRIHU  ³ɬɿɥɶɤɢ ɚɦɛɿɬɧɚ ɬɚ
ɬɚɤɚ ɳɨ ɦɚɽ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɨɩɨɪɚ ɡɞɚɬɧɚ ɫɬɚɬɢ ɤɪɨɤɨɦ ɧɚ
ɲɥɹɯɭɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɜɬɪɚɱɟɧɨʀɞɨɜɿɪɢɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɭɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣɩɪɨɟɤɬ´56.
“Соціальна Європа терміново має вирішувати зростаючі проблеми, з якими стикаються наші працівники в державах-членах. Європейська опора соціальних прав має стати
опорою для працівників, а не надгробком”57.
Люк Тріангл, генеральний секретар
європейської профспілки ІndustriAll
1.5. МІЖНАРОДНА РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ЯКОСТІ
ЖИТТЯ ТА ДОБРОБУТУ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ
ȼɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨɸ
ɦɿɪɨɸ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɿ ɩɪɨɝɧɨɡɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ ɫɬɚɧɭ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ±
ɜ ɛɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ± ɜɿɞ ɨɰɿɧɨɤ ɪɿɜɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ
ɞɨɛɪɨɛɭɬɭɥɸɞɟɣɩɨɯɢɥɨɝɨɜɿɤɭ
Ɉɞɧɢɦ ɡ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɰɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɽ Ƚɥɨɛɚɥɶɧɢɣ
ɿɧɞɟɤɫɹɤɨɫɬɿɠɢɬɬɹɬɚɞɨɛɪɨɛɭɬɭɥɿɬɧɿɯɥɸɞɟɣ(*OREDO$JH:DWɫK,QGH[ ɳɨɡɪ
ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɸ ɧɟɭɪɹɞɨɜɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ ³+HOS$JH ,QWHUQDWLRQDO´
ɫɩɿɥɶɧɨ ɡ Ɏɨɧɞɨɦ ɧɚɪɨɞɨɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɈɈɇ58 ɐɟɣ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɬɚɤɨɠ
ɿɧɤɨɥɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɿɧɞɟɤɫɨɦ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ʀɯ ɩɪɨ
ɜɿɞɧɭɪɨɥɶɭɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿɞɨɛɪɨɛɭɬɭɥɸɞɟɣɩɨɯɢɥɨɝɨɜɿɤɭ
55
Последний шанс Социальной Европы. – Международная конфедерация профсоюзов, http://perc.ituc-csi.
org/Poslednij-shans-Social-noj-Evropy (оригінал: Social Europe in ‘last chance saloon’. – European Transport Worker
Federation, 20 January 2017, http://www.etf-europe.org/etf-press-area.cfm/pressdetail/11507).
56
Only an ambitious and binding Social Pillar can be a step towards regaining workers’ lost confidence in our
European project. No future without a more social Europe. – https://www.etuc.org/press/no-future-without-moresocial-europe#.WcDR2NuCyUl.
57
“Social Europe is not only about performing in the labour market, it must also urgently tackle the growing unrest
in social cohesion felt by our workers within the member states. The European Pillar of Social Rights must be a
cornerstone for workers, not a tombstone!” – Luc Triangle, General Secretary of ІndustriAll Europe.
58
HelpAge International: Индекс качества жизни пожилых людей в странах мира в 2015г. – Аналитический
портал “Гуманитарные технологии”, http://gtmarket.ru/news/2015/09/28/7245.
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Методологія глобального індексу якості життя та добробуту літніх людей
(Global AgeWatсh Index)59
Матеріальна
забезпеченість
¾ Охоплення пенсійними
доходами
¾ Рівень бідності
у старості
¾ Відносний добробут
похилих людей
¾ ВВП на душу населення

Стан здоров’я
¾ Очікувана тривалість
життя після 60 років
¾ Очікувана тривалість
здорового життя після
60 років
¾ Психологічний добробут

Сприятливе середовище
¾ Соціальні зв’язки
¾ Фізична безпека
¾ Громадські свободи
¾ Доступ до
громадського
транспорту

Зайнятість та освіта
¾ Зайнятість людей
похилого віку
¾ Рівень освіти людей
похилого віку

ГЛОБАЛЬНИЙ ІНДЕКС ЯКОСТІ ЖИТТЯ ТА
ДОБРОБУТУ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ
(Global AgeWatсh Index)
Методологія розрахунку цього індексу60 базується на експертному оцінюванні
13 індикаторів, об’єднаних у чотири основні групи, що охоплюють більшість важливих компонентів благополуччя та можливостей літніх людей61:
¾ Матеріальна забезпеченість (доступ до достатнього рівня доходу та спроможність
використовувати його самостійно).
Індикатори:
1. рівень охоплення пенсійним доходом (Pension income coverage) – частка населення
старше 65 років, які мають пенсійне забезпечення;
2. рівень бідності серед людей похилого віку (Poverty rate in old age) – частка населення
старше 60 років, які живуть у сім’ях з еквівалентним доходом/споживанням нижче
національного порога бідності;
59

Джерело: http://www.helpage.org/global-agewatch.
Global AgeWatch Index 2015. Methodology update. – HelpAge International, 2015, рр.4-7, http://www.helpage.
org/global-agewatch/reports/global-agewatch-index-2015-insight-report-summary-and-methodology.
61
Рейтинг стран мира по показателю качества жизни пожилых людей. – Аналитический портал “Гуманитарные технологии”, http://gtmarket.ru/ratings/global-age-wath-index/info.
60
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3. рівень відносного добробуту літніх людей (Relative welfare of older people) –
відношення величин середнього доходу/споживання населення старше 60 років та
середнього доходу/споживання решти населення;
4. обсяг ВНП на душу населення (GNI per capita).
¾ Стан здоров’я (старість зумовлює настання фізичної немічності, а також часто
погіршення стану здоров’я та набуття інвалідності).
Індикатори:
1. очікувана тривалість життя після 60 років (Life expectancy at 60) – середня кількість років, які людина після 60 років може прожити, з урахуванням національних умов;
2. очікувана тривалість здорового життя після 60 років (Healthy life expectancy
at 60) – середня кількість років, які людина після 60 років може розраховувати прожити в “повному здоров’ї”, беручи до уваги роки життя зі слабким здоров’ям через
хвороби та/або травми;
3. рівень відносного психологічного благополуччя (Relative psychological
wellbeing) – відношення чисельності респондентів старше 50 років та респондентів
віком 35-49 років, які відповіли “Так” на питання: “Ви відчуваєте, що Ваше життя має
важливу мету або сенс?”.
¾ Освіта та зайнятість (елементи здатності до подолання проблем і характеристики
здібностей літніх людей).
Індикатори:
1. залученість людей старшого віку до ринку праці (коефіцієнт зайнятості літніх
людей) (Labour market engagement of older people (employment rate)) – частка працюючого населення віком 55-64 років;
2. рівень освіти літніх людей (Educational attainment of older people) – частка
населення старше 60 років, що мають середню або вищу освіту.
¾ Сприятливе соціальне середовище (люди похилого віку прагнуть мати свободу
вибору жити незалежним і самостійним життям).
Індикатори:
1. соціальні зв’язки (Social Connections) – відсоток респондентів старше 50 років,
які відповіли “Так” на питання: “Якщо Ви доскочете лиха, чи є у Вас родичі або друзі,
на допомогу яких Ви можете розраховувати?”;
2. фізична безпека (Physical safety) – відсоток респондентів старше 50 років,
які відповіли “Так” на питання: “Чи відчуваєте Ви себе у безпеці, гуляючи один вночі
містом або місцевістю, де Ви проживаєте?”;
3. громадянські свободи (Civic freedom) – відсоток респондентів старше 50 років,
які відповіли “Так” на питання: “Чи задоволені Ви ступенем свободи в цій країні стосовно вибору, як Вам розпоряджатися власним життям?”;
4. доступ до послуг громадського транспорту (Access to public transport) – відсоток
респондентів старше 50 років, які відповіли “Так” на питання: “Чи задоволені Ви системою громадського транспорту в місті або місцевості, де Ви проживаєте?”.
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Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɪ62ɫɟɪɟɞɤɪɚʀɧɫɜɿɬɭɥɿɞɟɪɚɦɢ
ɜ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɹɤɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɞɨɛɪɨ
ɛɭɬɭ ɥɸɞɟɣ ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɛɭɥɢ
ɜɢɡɧɚɧɿ ɒɜɟɣɰɚɪɿɹ ɇɨɪɜɟɝɿɹ ɒɜɟɰɿɹ
ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ Ʉɚɧɚɞɚ ɬɚ ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɢ
Ɍɪɿɣɤɨɸ ɚɭɬɫɚɣɞɟɪɿɜ ± ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
Ɇɨɡɚɦɛɿɤ Ɇɚɥɚɜɿ ɬɚ Ⱥɮɝɚɧɿɫɬɚɧ
ɬɚɛɥɢɰɹ ³ ɥɿɞɟɪɿɜ ɿ  ɚɭɬɫɚɣɞɟ
ɪɿɜ ȱɧɞɟɤɫɭ ɹɤɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɥɿɬɧɿɯ
ɥɸɞɟɣɭɤɪɚʀɧɚɯɫɜɿɬɭɭɪ´ 
ɍɤɪɚʀɧɚ ɡɚ ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢ ɪ
ɩɨɫɿɥɚ  ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɝɿɪɲɿ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢɫɟɪɟɞɤɪɚʀɧɪɟɝɿɨɧɭȯɜɪɨɩɢ
ɜɢɹɜɢɥɢɫɹɥɢɲɟɭɆɨɥɞɨɜɢ ɦɿɫɰɟ 
ɬɚ Ƚɪɟɰɿʀ   Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɧɚɲɚ
ɤɪɚʀɧɚɭɜɿɣɲɥɚɞɨɱɢɫɥɚɤɪɚʀɧɫɜɿɬɭ
ɡ ɧɚɣɝɿɪɲɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟ
ɱɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɥɿɬɧɿɯ ɥɸɞɟɣ.
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ ɳɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɿ ɜ ɬɱ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɽ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɪɨɡɜɢɧɭɬɨɸ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜ
ɧɨɸɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢɞɥɹɧɢɯɞɨɫɬɨɣ
ɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɠɢɬɬɹ ɧɚɥɟɠɧɢɯ ɫɨɰɿ
ɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
Ⱥɥɟ ɳɟ ɛɿɥɶɲ ɬɪɢɜɨɠɧɢɦ ɫɢɝɧɚ
ɥɨɦ ɽ ɬɟ ɳɨ ɰɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɟɝɪɚɞɭɽ
ɩɪɨ ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɩɨɡɢɰɿɣ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɜɤɚɡɚɧɨɦɭ ɪɟɣɬɢɧɝɭ Ɍɚɤ
ɡɚ Ƚɥɨɛɚɥɶɧɢɦ ɿɧɞɟɤɫɨɦ ɹɤɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ
ɬɚ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɥɿɬɧɿɯ ɥɸɞɟɣ ɚɛɨ ɠ ±
ɿɧɞɟɤɫɨɦ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ
ɫɢɫɬɟɦ  ɧɚɲɚ ɞɟɪɠɚɜɚ ɨɩɭɫɬɢɥɚɫɹ ɡ
 ɦɿɫɰɹ ɭ ɪ ɧɚ  ɦɿɫɰɟ ±
ɭɪ ɞɿɚɝɪɚɦɚ³Ɋɟɣɬɢɧɝɡɚɝɚɥɶɧɟ
ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ
ɪɪɪ´´ɫ .

10 лідерів і 10 аутсайдерів
Індексу якості життя літніх людей
у країнах світу у 2015р.
Рейтинг

Країна

Індекс*

1

Швейцарія

90,1

2

Норвегія

89,3

3

Швеція

84,4

4

Німеччина

84,3

5

Канада

84,0

6

Нідерланди

83,0

7

Ісландія

81,8

8

Японія

80,8

9

Сполучені Штати
Америки

79,3

10

Велика Британія

79,2

…
73

Україна

37,0

…
87

Ірак

23,2

88

Уганда

23,1

89

Руанда

22,7

90

Замбія

22,3

91

Танзанія

15,9

92

Пакистан

12,7

93

Палестина

12,3

94

Мозамбік

95

Малаві

4,1

96

Афганістан

3,6

4,5

* Загальний індекс розраховується як середнє геометричне чотирьох груп показників (матеріальна
забезпеченість, стан здоров’я, сприятливе середовище, зайнятість та освіта). У кожній групі показників
країнам ставиться оцінка в балах – від 1 до 100, чим
більше балів, тим вище оцінюється країна у групі
показників.

62

Global AgeWatch Index 2015. Insight report. – London: HelpAge International, 2015, р.7, 26, https://www.
ageinternational.org.uk/Documents/Global_AgeWatch_Index_2015_HelpAge.pdf.
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Рейтинг, загальне та середні значення для України у 2013р.63, 2014р.64, 2015р.
Рейтинг
66

Значення

201

3р.

3р.

82

2014р.
р.

5
201

ЗАГАЛЬНИЙ

2014р.
201
5р.

73

39

201

2014р.
5р.

201

3р.

Матеріальна
забезпеченість

2014р.
201
5р.

201

2014р.
р.

5
201

3р.

Стан здоров’я

2014р.
201
5р.

201

2014р.
.

5р
201

3р.

Зайнятість
та освіта

2014р.
201
5р.

201

2014р.
5р.

201

85

63

15,2
34,8

3р.

3р.

85

48,7

201

44

86

27,3
27,3

3р.

85

31,8

201

85

35

70,2
70,9

3р.

85

75,3

201

42

77

31,0
37,0

3р.

43

40,2

201

48,3

201

Сприятливе
середовище

2014р.
201
5р.

54,8
54,8

Methodology report 2013. – http://www.helpage.org/global-agewatch/reports/global-agewatch-index-2015insight-report-summary-and-methodology.
64
Methodology update 2014. – http://www.helpage.org/global-agewatch/reports/global-agewatch-index-2015insight-report-summary-and-methodology.
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Ɂɚ ɨɰɿɧɤɨɸ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɫɭɛɪɟɣɬɢɧɝɿɜ  ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɹɤɨɫɬɿ
ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɥɿɬɧɿɯ ɥɸɞɟɣ ɭ ɪ ɍɤɪɚʀɧɚ ɭɜɿɣɲɥɚ ɞɨ  ɤɪɚʀɧ ɡ ɧɚɣ
ɝɿɪɲɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɫɬɚɧɭ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɥɸɞɟɣ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨ  ɤɪɚʀɧ
ɡɧɚɣɝɿɪɲɢɦɢɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢɹɤɨɫɬɿɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚʀɯɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ
ɐɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɨɰɿɧɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɛɨɪɭ ɩɿɞɯɨ
ɞɿɜ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚ
ɧɨʀ ɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɥɸɞɟɣ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɤɪɨɤɨɦ ɭ ɰɶɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɿ ɦɨɠɟ
ɫɬɚɬɢ ɭɯɜɚɥɟɧɧɹ ɞɨɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɨʀ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɞɿɣ ɡ ɩɢɬɚɧɶ
ɫɬɚɪɿɧɧɹ ɞɨ ɪ ɩɪɨɟɤɬ ɹɤɨʀ ɭ ɛɟɪɟɡɧɿ ɪ Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ ɛɭɥɨ ɜɢɧɟɫɟɧɨ
ɧɚɝɪɨɦɚɞɫɶɤɟɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ65ɚɩɿɡɧɿɲɟ±ɿɫɚɦɨɝɨɜɤɚɡɚɧɨɝɨɉɥɚɧɭ
Рейтинг, загальне та середні значення для країн Східної Європи (2015р.66)

65,6

12

81,8

47

56,1

17

54,4

50

65,8

64,9

44

70,7

55

50,0

6

64,8

39

68,1

Рейтинг

22
23

Рейтинг

Чехія

Рейтинг

Значення

Сприятливе
середовище

Естонія

Рейтинг

Значення

Зайнятість
та освіта
Рейтинг

Стан
здоров’я
Значення

Матеріальна
забезпеченість
Значення

Країни

Значення

ЗАГАЛЬНИЙ

Словенія

26

60,6

25

77,7

38

63,2

79

23,9

7

79,2

Грузія

29

58,8

48

66,4

60

46,2

19

53,9

45

67,1

Польща

32

57,4

26

77,6

48

55,3

52

31,1

37

69,2

Латвія

35

55,2

34

74,5

66

44,1

15

57,0

68

60,1

Угорщина

39

52,2

38

73,2

57

47,4

41

35,8

60

63,1

Словаччина

40

52,1

21

78,7

53

28,2

28

45,6

80

58,5

Вірменія

43

51,1

32

75,1

74

34,0

9

62,1

73

58,9
62,0

Румунія

45

50,8

22

78,4

64

44,9

46

34,1

64

Болгарія

49

49,7

46

67,9

68

40,0

27

47,5

69

59,8

Албанія

53

47,0

45

68,8

61

45,7

24

49,0

86

54,7

Хорватія

61

44,0

67

50,5

49

55,3

56

30,0

72

58,9

Литва

63

43,2

53

63,8

65

44,2

21

50,0

90

52,6

Білорусь

64

42,1

50

65,1

84

28,6

66

27,0

44

67,1

Росія

65

41,8

30

76,2

86

27,1

25

48,4

82

55,5

Сербія

66

41,7

49

65,8

62

45,3

80

21

67

60,2

Чорногорія

68

39,7

61

56,3

56

49,1

82

20,6

70

58,9

Україна

73

37,0

42

70,9

85

27,3

44

34,8

85

54,8

Молдова

77

35,1

63

53,4

90

25,8

50

32,0

76

57,7

65

Проект Стратегії Національного плану дій з питань старіння до 2022р. – Міністерство соціальної політики
України, 17 березня 2017р., http://www.msp.gov.ua/projects/222.
66
Global AgeWatch Index 2015: Insight report summary. – https://www.ageinternational.org.uk/Documents/Global_
AgeWatch_Index_2015_HelpAge.pdf.
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ВИСНОВКИ
ɋɬɚɪɿɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿ ɇɚ
ɧɚɣɛɥɢɠɱɿ  ɪɨɤɿɜ ɭ ɫɜɿɬɿ ɨɱɿɤɭɽɬɶɫɹ ɦɚɣɠɟ ɞɜɨɤɪɚɬɧɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɥɿɬɧɿɯ
ɥɸɞɟɣ ɐɟ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɩɟɪɟɦɨɝɚ ɥɸɞɫɬɜɚ ɩɪɨɬɟ ɫɚɦɟ ɥɸɞɫɬɜɨ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ ɞɨ
ɧɟʀ ɧɟ ɝɨɬɨɜɢɦ ± ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɢɫɥɚ ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞ ɡɿ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɦ
ɧɚɪɨɞɠɭɜɚɧɨɫɬɿ ɜ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɧɚɞɦɿɪɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ
ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɚɤɬɢɜɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɫɬɚɽɞɟɞɚɥɿɫɟɪɣɨɡɧɿɲɨɸȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɰɿɩɢɬɚɧɧɹɧɟɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹɛɟɡɭɜɚɝɢɫɜɿɬɨ
ɜɨʀ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ ± ɧɚ Ɂɚɯɨɞɿ ɩɪɨ ɫɬɚɪɿɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ
ɧɢɦɧɟɥɢɲɟɝɨɜɨɪɹɬɶɚɥɟɣɜɠɢɜɚɸɬɶɩɟɜɧɢɯɡɚɯɨɞɿɜ
Ɍɚɤɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɚɫɢɬɭɚɰɿɹɡɚɹɤɨʀɧɚɫɟɥɟɧɧɹɩɥɚɧɟɬɢɲɜɢɞɤɨɫɬɚɪɿɽɩɪɢɡɜɟɥɚ
ɞɨɬɨɝɨɳɨȽɟɧɟɪɚɥɶɧɚȺɫɚɦɛɥɟɹɈɈɇɭɪɩɨɫɬɚɧɨɜɢɥɚɜɿɞɡɧɚɱɚɬɢɠɨɜɬɧɹ
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣɞɟɧɶɨɫɿɛɩɨɯɢɥɨɝɨɜɿɤɭɐɶɨɝɨɞɧɹɫɜɿɬɡɜɿɬɭɽɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɿɚɤɬɢɜɧɿ
ɞɿʀ ɳɨɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɥɸɞɟɣ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɥɹ ɧɢɯ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɯ
ɭɦɨɜ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɩɪɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ Ⱦɪɭɝɚ ȼɫɟɫɜɿɬɧɹ ɚɫɚɦɛɥɟɹ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦ
ɫɬɚɪɿɧɧɹ ɦɚɥɚ ɧɚ ɦɟɬɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɡɚɫɚɞ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɬɚɪɿɧɧɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɚ ɏɏȱ ɫɬ ɬɚ ɡɧɚɦɟɧɭɽ ɫɨɛɨɸ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɸ ɫɩɿɥɶɧɨɬɨɸ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ³ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɧɚ ɜɫɿɯ ɪɿɜɧɹɯ ɿ ɜ ɭɫɿɯ
ɫɟɤɬɨɪɚɯɜɿɧɬɟɪɟɫɚɯɡɚɞɿɹɧɧɹɜɟɥɢɱɟɡɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɫɬɚɪɿɧɧɹɭɏɏȱɫɬ´67.
Ƚɥɨɛɚɥɶɧɿ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɽ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɞɥɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɍ ɪ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɚɫɨɰɿɚɰɿɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟ
ɱɟɧɧɹ ɧɚɡɜɚɥɚ ɩɨɫɬɚɪɿɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɨɞɧɢɦ ɡ  ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɜɢɤɥɢɤɿɜ ɞɥɹ ɫɢɫ
ɬɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɩɟɧɫɿɣɧɟ  ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɳɨ ɩɨɫɬɚɥɢ ɩɟɪɟɞ ɫɭɫɩɿɥɶ
ɫɬɜɚɦɢɬɚɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢɭɪɹɞɚɦɢ
ɋɜɿɬɨɜɢɣ ɛɚɧɤ ɚɤɰɟɧɬɭɽ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɨɦɭ ɳɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɤɪɚʀɧ ȯɜɪɨɩɢ
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɦɚɫɲɬɚɛɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɰɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɠɟ ɞɨɫɹɝɥɢ ɫɬɚɞɿʀ ³ɡɪɿɥɨɫɬɿ´ ɱɟɪɟɡ ɬɟ ɳɨ ɱɢɫɟɥɶ
ɧɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɸ ɚɛɨ ɠ ɫɤɨɪɨɱɭɽɬɶɫɹ
ɍ ɪɚɡɿ ɧɟɜɠɢɬɬɹ ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɋɜɿɬɨɜɢɣ ɛɚɧɤ
ɩɪɨɝɧɨɡɭɽɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿɫɬɨɫɨɜɧɨɧɚɫɬɭɩɧɢɯɩɨɤɨɥɿɧɶ
ɉɨɯɢɥɢɣ ɜɿɤ ɞɟɞɚɥɿ ɱɚɫɬɿɲɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɫɭɬɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ
ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɤɿɥɶɤɢ ɤɨɲɬɭɜɚɬɢɦɟ ɫɜɿɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɳɨ ɫɬɚɪɿɽ ɉɨɬɪɟɛɚ ɜ ɤɨɲɬɚɯ ɞɥɹ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧ ɞɨɫɬɨɣɧɢɦɢ ɩɟɧɫɿɹɦɢ ɧɟ
ɧɢɠɱɟ  ʀɯ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɡɚɪɨɛɿɬɤɭ  ɞɨ ɪ ɡɪɨɫɬɟ ɡ  ɬɪɥɧ ɞɨ  ɬɪɥɧ
Ɋɟɚɝɭɸɱɢ ɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɩɨɫɬɚɪɿɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɫɜɿɬɭ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɆȼɎ ɩɨɩɟɪɟɞ
ɠɚɸɬɶ ɹɤɳɨ ɧɟ ɜɠɢɜɚɬɢ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ɭɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚ
ɪɿɧɧɹɬɚɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹɬɨɜɭɫɶɨɦɭɫɜɿɬɿɤɪɚʀɧɢɫɬɢɤɚɬɢɦɭɬɶɫɹɡɜɟɥɢɱɟɡ
ɧɢɦɢɛɸɞɠɟɬɧɢɦɢɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢɚɛɸɞɠɟɬɧɿɜɢɬɪɚɬɢɞɟɪɠɚɜɞɨɪɧɚɩɟɧɫɿɣɧɿ
ɜɢɩɥɚɬɢɬɚɨɯɨɪɨɧɭɡɞɨɪɨɜ¶ɹɥɸɞɟɣɩɨɯɢɥɨɝɨɜɿɤɭɦɨɠɭɬɶɫɹɝɧɭɬɢȼȼɉ
Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɞɨ  ɪɨɤɿɜ ɨɱɿɤɭɜɚɧɟ ɞɨ ɪ
ɨɡɧɚɱɚɽ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɞɟɪɠɚɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɞɨ
67
Доклад второй Всемирной ассамблеи по проблемам старения. – ООН, Мадрид, 8-12 апреля 2002г.,
с.10, https://social.un.org/ageing-working-group/documents/mipaa-ru.pdf.



46 

СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ СВІТУ: ГОЛОВНІ ЧИННИКИ І ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ 

 ɪɨɤɿɜ Ⱥ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɶ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɞɟɦɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧ
ɬɚɠɟɧɧɹ ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭ ɰɢɯ
ɤɪɚʀɧɚɯɫɬɚɜɥɹɬɶɩɿɞɡɚɝɪɨɡɭɞɨɯɨɞɢɦɚɣɛɭɬɧɿɯɩɨɤɨɥɿɧɶ.
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɨɤɪɟɦɚ ɈɈɇ ɆɈɉ ɈȿɋɊ ɡɚɤɥɢɤɚɸɬɶ ɞɨ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɨɫɿɛ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɲɥɹɯɨɦ ɨɛɝɪɭɧ
ɬɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɨʀ ɪɨɥɿ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɭ ɡɚɛɟɡɩɟ
ɱɟɧɧɿ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ ɬɚ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɥɸɞɟɣ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɫɤɥɚ
ɞɨɜɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɜ
ɥɸɞɢɧɢ ɚ ɫɚɦɟ ɩɪɚɜɿ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɰɶɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɩɨɬɪɟ
ɛɭɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ±
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭɞɟɪɠɚɜɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɭɫɮɟɪɿɧɚɞɚɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɩɿɞɬɪɢɦɤɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɸɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɨɸɱɚɫɬɢɧɨɸɹɤɢɯɽɩɟɧɫɿɣɧɿɫɢɫɬɟɦɢ
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɩɪɚɜɨɜɟ ɩɿɞɝɪɭɧɬɹ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɛɭɞɨɜɢ
ɫɢɫɬɟɦ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɡɚɤɥɚɞɟɧɨ ɳɟ ɜ ɪ ɡ ɭɯɜɚɥɟɧɧɹɦ ɆɈɉ
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɭ ɚ ɬɚɤɨɠ Ɏɿɥɚɞɟɥɶɮɿɣɫɶɤɨʀ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿʀ
ɜ ɹɤɿɣ ɜɤɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɩɪɢɹɬɢ ɭɯɜɚɥɟɧɧɸ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɫɜɿɬɭ ɩɪɨɝɪɚɦ
ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɧɚ ɦɟɬɿ ³ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡ ɬɢɦ ɳɨɛ ɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɞɨɯɿɞ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɯɬɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɬɚɤɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ´ ɍ ɩɨɞɚɥɶɲɿ ɪɨɤɢ
ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɞɥɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɪɨɡɛɭɞɨɜɢ ɫɢɫɬɟɦ ɩɟɧ
ɫɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɡɚɝɚɥɨɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɞɿɝɪɚɥɢ ɭɯɜɚɥɟɧɿ ɆɈɉ ɤɨɧɜɟɧ
ɰɿʀ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɈɈɇ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɩɚɤɬ ɩɪɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ
ɩɪɚɜɚ ɬɚ Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɿɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɨɜɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɭ ɪɨɡ
ɜɢɬɤɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɡ ɪɨɡɛɭɞɨɜɢ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɫɬɚɥɢ
ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɿ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɆɈɉ ɭ ɪ Ⱦɜɨɜɢɦɿɪɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶ
ɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɉɪɨɜɿɞɧɭ ɪɨɥɶ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɥɸɞɟɣ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ
ɫɚɦɟɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɩɟɧɫɿɣɧɿɫɢɫɬɟɦɢɹɤɿɧɚɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹɆɈɉɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶɞɿɽɜɢɦ
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦɞɥɹɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹɡɭɛɨɠɿɧɧɹɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ
ɉɟɪɟɬɜɨɪɸɸɱɟ ɛɚɱɟɧɧɹ ɐɿɥɟɣ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ³ɧɿɤɨɝɨ ɧɟ ɡɚɥɢɲɚɬɢ ɩɨɡɚ
ɭɜɚɝɨɸ´ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɭɫɢɥɥɹɯ ɜɢɤɨɪɿɧɸɜɚɬɢ ɛɿɞɧɿɫɬɶ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɦɢɪɧɢɣ ɿ
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɥɹ ɭɫɿɯ ɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɤɢ
ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɜ ɩɨɯɢɥɨɦɭ ɜɿɰɿ Ɉɰɿɧɸɜɚɬɢ ɮɚɤ
ɬɨɪɢ ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɞɨɛɪɨɛɭɬ ɩɨɯɢɥɢɯ ɥɸɞɟɣ ɩɨɤɥɢɤɚ
ɧɢɣ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɹɤɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɹɤɢɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɧɚ ɝɨɥɨɜɧɿ
ɩɢɬɚɧɧɹɳɨɬɭɪɛɭɸɬɶɥɿɬɧɿɯɥɸɞɟɣɿɽɨɫɧɨɜɨɸɞɥɹɭɪɹɞɿɜɿɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɫɩɿɥɶ
ɧɨɬɢ ɜ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɬɟ ɳɨɛ ɠɨɞɧɚ ɥɸɞɢɧɚ
ɩɨɯɢɥɨɝɨɜɿɤɭɧɟɡɚɥɢɲɢɥɚɫɹɩɨɡɚɭɜɚɝɨɸ
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɜɢɪɿɲɟɧɧɹɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɭɬɱɲɥɹɯɨɦɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɪɟɮɨɪ
ɦɭɜɚɧɧɹ ɝɨɫɬɪɨ ɩɨɫɬɚɽ ɣ ɩɟɪɟɞ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɹɤɚ ɦɚɽ ɧɢɡɤɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɚ ɬɚɤɨɠ
ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ ɳɨɞɨ ɝɿɞɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɥɸɞɟɣ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɿ ɜɿɞɱɭɜɚɽ ɡɧɚɱɧɢɣ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ
ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯɿɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɬɟɧɞɟɧɰɿɣ
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2. РОЛЬ СВІТОВОГО БАНКУ В
РЕФОРМУВАННІ ПЕНСІЙНИХ
СИСТЕМ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ
НА ПРОЦЕСИ РЕФОРМУВАННЯ

Г

оловним поштовхом до початку реформи пенсійної системи
майже для всіх країн світової спільноти стала демографічна
криза, яка збільшила пенсійне навантаження на працююче населення і, з точки зору провідних міжнародних організацій, несе суттєву загрозу фінансовій забезпеченості державних пенсійних
зобов’язань. Власне демографічна криза примусила всі розвинуті
країни світу шукати засоби оптимізації своїх пенсійних систем.
Як було наведено вище1, аналіз процесів пенсіонування та рекомендації стосовно реформування пенсійних систем наразі належать до пріоритетних завдань численних міжнародних організацій. Попри єдність у питаннях необхідності реформування
пенсійних систем, міжнародні організації мають різні бачення на
підходи до шляхів і засобів реформаторського процесу.
Наразі міжнародні організації прагнуть досягти якомога більшого взаєморозуміння та координації своєї діяльності та напрацювати більш прагматичні підходи, особливо в країнах, де вони
працюють. Слід додати, якщо такі організації як Міжнародна
організація праці (МОП), Міжнародна асоціація соціального
забезпечення (МАСЗ) та Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) постійно займалися проблемами соціальної та пенсійної політики, то такі організації як Світовий банк
(СБ) і Міжнародний валютний фонд (МВФ) питаннями пенсійного забезпечення почали займатися відносно недавно. Розробка
всеохоплюючих і фундаментальних підходів до реформування
пенсійних систем є відносно новим явищем у діяльності зазначених організацій. Інтерес Світового банку до реформування пенсійних систем пов’язаний, насамперед, з тим впливом на макроекономічну, соціальну та фінансову політику, яку пенсійні системи
здійснюють.
1



Докладно див. Розділ 1 цього видання.
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2.1. НЕОБХІДНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ – ЗА МЕЖАМИ
ДЕМОГРАФІЧНОЇ КРИЗИ
ɇɚɪɚɡɿ ɋɜɿɬɨɜɢɣ ɛɚɧɤ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɩɪɨɜɿɞɧɭ ɪɨɥɶ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ
ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɫɩɪɢɹɽ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɸ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɭ ɪɿɡɧɢɯ
ɤɪɚʀɧɚɯɫɜɿɬɭȻɚɧɤɛɪɚɜɭɱɚɫɬɶɭɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿɪɟɮɨɪɦɛɿɥɶɲɧɿɠɭɤɪɚʀɧɚɯɫɜɿɬɭ
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɪɟɮɨɪɦɚɦ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ ɭ  ɤɪɚʀɧɚɯ ɿ ɩɨɬɪɟɛɚ
ɜ ɬɚɤɿɣ ɩɿɞɬɪɢɦɰɿ ɞɟɞɚɥɿ ɡɪɨɫɬɚɽ ɋɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ ɋȻ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɞɨɩɨ
ɦɚɝɚɸɬɶ ɭɪɹɞɚɦ ɜ ɚɧɚɥɿɡɿ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɬɚ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ
ɋɜɿɬɨɜɢɣ ɛɚɧɤ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ2 ɛɟɪɟ ɚɤɬɢɜɧɭ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɪɟɮɨɪɦ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬ
ɧɢɯ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɪɢɡɢɤɿɜ ɬɚ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɠɢɬɬɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɡɨɤɪɟɦɚ ɪɟɮɨɪ
ɦɭɜɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɬɚ ɫɮɟɪɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ3 ɜɪɿɡɤɚ
³ɉɪɨɝɪɚɦɚɋɜɿɬɨɜɨɝɨɛɚɧɤɭɜɍɤɪɚʀɧɿ´ 
Програма Світового банку в Україні4
У відповідь на кризу в Україні, у березні 2014р. Група Світового банку оголосила
про надання додаткової фінансової та технічної підтримки Україні.
З 2014р. Група СБ надала Україні підтримку обсягом близько $5,5 млрд. у вигляді
серії з двох позик на політику розвитку (ППР), сімох нових інвестицій та однієї гарантії, спрямованих на вдосконалення ключових державних послуг, підтримку реформ і
розвиток приватного сектору.
Світовий банк продовжує підтримувати першочергові реформи, покликані подолати ключові структурні передумови нинішньої економічної кризи в Україні та закласти
фундамент для всебічного і стійкого зростання. Це включає дві серії операцій з підтримки державного бюджету: серія мультисекторальних позик на політику розвитку
(ППР) (ППР-1, $750 млн. – схвалено у 2014р.; ППР-2, $500 млн. – схвалено
у 2015р.) і ППР у галузі фінансового сектору (ФС) (ФСППР-1, $500 млн. –
схвалено у 2014р.; ФСППР-2, $500 млн. – схвалено у 2015р.).
2

Україна стала членом Світового банку в 1992р. Протягом 25 років співпраці сукупний обсяг операцій
банку в країні становив понад $10 млрд. в рамках приблизно 70 проектів і програм. У березні 2014р.,
на прохання тодішнього Уряду України, Група СБ негайно оголосила про підтримку програми реформ,
покликаних спрямувати економіку України на шлях сталого розвитку. Див.: Світовий банк в Україні, http://www.
worldbank.org/uk/country/ukraine/overview#2.
3
Також Україна співпрацює з МВФ. Меморандум між Україною і МВФ передбачає, що для створення
стабільної основи системи пенсійного забезпечення Верховна Рада України повинна до кінця квітня 2017р.
прийняти комплексну пенсійну реформу, яка вступить в силу 1 січня 2018р. Згідно з Меморандумом, для
отримання четвертого траншу від МВФ необхідно провести пенсійну реформу. Див.: Додатковий Лист
про наміри, https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=38126682. Можна вважати, що цій реформі дано
старт 11 жовтня 2017р., після набуття чинності Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” від 3 жовтня 2017р.
4
Докладно див.: Світовий банк в Україні, http://pubdocs.worldbank.org/en/570471498191051152/UkraineSnapshot-April-2017-uk.pdf.
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Проведення реформ за допомогою цих чотирьох операцій з підтримки бюджету
сприятиме зміцненню системи врядування, прозорості та підзвітності в державному секторі, а також стабільності в банківському секторі; зниженню витрат на
ведення бізнесу; ефективному використанню обмежених державних ресурсів для надання
високоякісних державних послуг5.
З 2014р. СБ здійснює низку проектів в Україні, зокрема сприяє поліпшенню системи соціальної допомоги в Україні для сімей з низьким рівнем доходу в рамках виконання проекту “Модернізація системи соціальної підтримки населення України”6. Цей
проект охоплює кілька напрямів: розширення та сприяння у фінансуванні програми
забезпечення гарантованого мінімального доходу (ГМД), поліпшення системи житловокомунальних субсидій, упорядкування процедур нагляду й контролю, адміністративна
модернізація, а також підтримка деінституціоналізації догляду за дітьми. Проект
безпосередньо співфінансував розширення програми ГМД з метою збільшення кількості бенефіціарів з 200 тис. до 300 тис. сімей.
У липні 2017р. Рада Виконавчих директорів Групи Світового банку ухвалила Концепцію партнерства з Україною на 2017-2021рр. (Ukraine – Country partnership
framework for the period)7, яка підтримує зусилля країни на шляху досягнення стійкого
економічного відновлення на користь усіх українців, зосереджена на забезпеченні
ефективної роботи ринків, створенні відповідних умов для фіскальної та фінансової
стабільності та поліпшенні надання послуг населенню.
Концепція повністю відповідає стратегії розвитку України, передбаченої Програмою Уряду
та Планом дій, прийнятим у квітні 2017р., і базується на висновках і рекомендаціях нещодавньої
Системної діагностики країни, здійсненої Світовим
банком.
“Сприяння сталому економічному відновленню,
яке буде відчутним для всіх українців, – це мета
нашої роботи з урядом. Це критично важливо для
народу України, який пережив майже десятиліття
стагнації і два роки економічної кризи”8.

5

Портфель проектів Світового банку. – Світовий банк, http://www.worldbank.org/uk/country/ukraine/
overview#2.
6
Social Safety Nets Modernization Project. – http://projects.worldbank.org/P128344/social-safety-netsmodernization-project?lang=en.
7
Ukraine – Country partnership framework for the period FY17-21 (Україна – Концепція партнерства з країною
на 2017-2021рр.). – http://documents.worldbank.org/curated/en/501881501141799939.
8
Сату Кахконен. Директор Світового банку в справах України, Білорусі та Молдови. Нова стратегія Групи
Світового банку для України зосереджена на сприянні сталому, всебічному економічному відновленню. –
Світовий банк, http://www.worldbank.org/uk/news/press-release/2017/06/20/promoting-sustainable-inclusiveeconomic-recovery-is-focus-of-new-world-bank-group-strategy-for-ukraine.
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Ⱦɢɫɤɭɫɿɹ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɛɭɥɚ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɦɚɫ
ɲɬɚɛɭ ɩɿɫɥɹ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ ɜ ɪ ɧɚ ɳɨɪɿɱɧɨɦɭ ɡɿɛɪɚɧɧɿ ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɜ
Ɇɚɞɪɢɞɿ ɞɨɩɨɜɿɞɿ ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ³əɤ ɡɚɩɨɛɿɝɬɢ ɤɪɢɡɿ ɫɬɚɪɨɫɬɿ ɩɨɥɿɬɢɤɚ
ɡɚɯɢɫɬɭɩɨɯɢɥɢɯɿɫɩɪɢɹɧɧɹɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭɡɪɨɫɬɚɧɧɸ´ ($YHUWLQJWKH2OG$JH&ULVLV)9.
Ⱦɨɩɨɜɿɞɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɝɪɭɩɨɸ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɋȻ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɨɫɜɿɞɭ ɡɚɩɪɨ
ɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭ ɪɹɞɿ ɤɪɚʀɧ Ʌɚɬɢɧɫɶɤɨʀ Ⱥɦɟ
ɪɢɤɢ Ⱦɨɩɨɜɿɞɶ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɫɬɚɥɚ ɜɢɯɿɞɧɨɸ ɞɥɹ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɋȻ ɞɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ
ɩɪɨɛɥɟɦ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɫɬɚɪɿɧɧɹ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢɜɿɞɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɫɢɬɭɚɰɿʀɬɚʀʀɜɩɥɢɜɭɧɚɟɤɨɧɨɦɿɤɭɤɪɚʀɧɢ
Ⱥɜɬɨɪɢ ɞɨɩɨɜɿɞɿ ɫɬɚɜɢɥɢ ɡɚ ɦɟɬɭ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɩɨɥɿɬɢɤɚɦ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɬɚɦ ɭ ɜɢɛɨɪɿ
ɬɚɪɨɡɪɨɛɰɿɩɟɧɫɿɣɧɢɯɫɬɪɚɬɟɝɿɣɹɤɿɫɩɪɢɹɥɢɛɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭɡɪɨɫɬɚɧɧɸɬɚɨɞɧɨ
ɱɚɫɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɢ ɛ ɥɸɞɟɣ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɢɦ ɞɨɯɨɞɨɦ ɍ Ⱦɨɩɨɜɿɞɿ
ɧɚɜɟɞɟɧɨɪɟɬɟɥɶɧɢɣɚɧɚɥɿɡɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯɿɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɩɿɞɬɪɢɦɤɢɥɿɬɧɿɯ
ɥɸɞɟɣɭɪɿɡɧɢɯɬɢɩɚɯɟɤɨɧɨɦɿɤɚɬɚɤɨɠɧɚɞɚɧɿɨɰɿɧɤɢɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɬɚɤɢɯɩɪɨɝɪɚɦ
ɬɚʀɯɫɬɚɥɨɫɬɿɜɭɦɨɜɚɯɩɨɫɬɚɪɿɧɧɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɍ Ⱦɨɩɨɜɿɞɿ ɰɿɥɿ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ ɛɭɥɢ ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɿ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɱɢɧɨɦ
ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɛɭɞɶɹɤɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɽ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɩɨɯɢɥɢɦ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɜ
ɰɿɥɨɦɭɐɟɨɡɧɚɱɚɽɳɨɩɪɨɝɪɚɦɚɦɚɽɛɭɬɢɿɫɢɫɬɟɦɨɸɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɡɚɯɢɫɬɭɿɿɧɫɬ
ɪɭɦɟɧɬɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɨɛɬɨ ɦɚɬɢ ɞɜɿ ɜɚɠɥɢɜɿ ɰɿɥɿ ɩɟɪɜɢɧɧɭ ɬɚ ɜɬɨɪɢɧɧɭ  ±
ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɩɨɯɢɥɢɦ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɬɚɥɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɚ ɬɚɤɨɠ
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɚɠɥɢɜɿɲɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɬɚ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
(VDYLQJUHGLVWULEXWLRQDQGLQVXUDQLFHIXQFWLRQV).
Мета пенсійної системи10

Первинна мета
Допомога похилим –
забезпечення відповідного, доступного,
сталого доходу в старості, шляхом:
збереження або заміщення –
3
компенсація втраченого заробітку;
перерозподілу – боротьба з
3
бідністю у старості;
страхування людей похилого віку
3
від різного роду ризиків.

Вторинна мета
Забезпечення фінансової сталості –
забезпечення факторів розвитку,
за рахунок:
мінімізації неявних витрат, що
3
заважають економічному зростанню
(низький рівень збережень, недостатня
зайнятість, високий податковий тягар);
забезпечення сталості пенсійної
3
системи, заснованої на довгостроковому плануванні, та такої, що враховує
очікувані зміни в економіці та
демографії;
забезпечення прозорості
3
(транспарентності), що дозволяє
працівникам, громадянам, політикам
приймати зважені рішення, захищені
від політичних маніпуляцій.

9

Averting the Old Age Crisis. A World Bank Policy Research Report. – A World Bank Policy Research Report, р.9. –
http://documents.worldbank.org/curated/en/973571468174557899/pdf/multi-page.pdf.
10
Там само.
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ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡ
ɦɨɦɟɧɬɭ ɣɨɝɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɜɪɿɡɤɚ ³ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ´  ɿ ɩɟɪɟɛɿɝɭ
ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ ɭ ɪɪ ɛɭɥɨ ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɜɢɫɧɨɜɨɤ
ɳɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɝɿɞɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɭ ɦɟɠɚɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ
ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɨɫɨɥɿɞɚɪɧɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 3D\ DV <RX *R) ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɿ ɧɟ ɦɨɠɟ
ɛɭɬɢɜɢɪɿɲɟɧɨɞɨɬɨɝɨɠɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɚɫɢɫɬɟɦɚɧɟɜɡɦɨɡɿɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɛɚɡɨɜɿɮɭɧɤɰɿʀ
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɿ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ  ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɡ ɛɨɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ ɭɫɤɥɚɞɧɸɽɬɶɫɹ Ⱦɥɹ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɚɪɝɭ
ɦɟɧɬɭ ɚɜɬɨɪɢ Ⱦɨɩɨɜɿɞɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɬɡɜ ³ɦɿɮɿɜ ɿ ɮɚɤɬɿɜ´ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɟɮɟɤ
ɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬɚɯ ɪɨɡɩɨ
ɞɿɥɶɱɨʀɫɢɫɬɟɦɢ 
Становлення пенсійних систем
Уперше систему пенсійного страхування було впроваджено в Німеччині у
1889р.11, спочатку тільки для робітників, а на зайнятих інтелектуальною працею вона
була поширена значно пізніше – у 1911р. Система Бісмарка (рейхсканцлер Німеччини
Отто фон Бісмарк вважається одним із засновників соціального страхування), орієнтована на компенсацію втрати доходу та збереження соціального статусу, функціонувала на засадах обов’язковості сплати страхових внесків – і роботодавці, і наймані
працівники мали вносити відповідні кошти, а пенсійні права визначалися відповідно до
суми сплачених внесків після досягнення 70-річного віку. Німецька пенсійна система
була такою, що фондується, пенсії сплачувалися за рахунок реальних накопичень.
Наприкінці ХІХ - початку ХХ століття широко обговорювалось питання про те,
якою повинна бути державна пенсійна система: загальною і такою, що фінансується
за рахунок пенсійних внесків, як у Німеччині, або такою, що не передбачає пенсійних
внесків, менш глобальною, і такою, що підтримує тільки найбільш бідних та вразливих
похилих осіб, що задовольняють певним вимогам.
Система, що заснована на перевірці рівня забезпеченості похилих осіб, вперше
була запроваджена в Данії у 1891р. у подальшому така система була запроваджена
в Австралії, Франції, Ісландії, Новій Зеландії, Великій Британії. К початку другої
Світової війни національні пенсійні схеми, що засновані на сплаті пенсійних внесків –
частково, на тих, що фондуються, частково на розподільчих, – були створені в
Австрії, Бельгії, Болгарії, Чехії, Франції та низці інших країн12.
Дискредитація пенсійних систем, що фондуються (накопичувальні), у першій половині ХХ століття стала наслідком великої депресії і призвела до того, що у 1960-х
роках державні пенсійні системи стали переважно розподільчими, такими, що фінансуються за рахунок податків на заробітну плату.

11

Исторический опыт развития пенсионных систем и его основные результаты. – http://pension-npf.ru/index.
php@src=150.html.
12
Averting the Old-Age Crisis: Policies to Protect the Old and Promote the growth.
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Періоди встановлення елементів соціального забезпечення в деяких країнах13
Страхування
від нещасних
випадків

Медичне
страхування

Пенсійне
страхування

Страхування
по безробіттю

Австралія

1902р.

1948р.

1908р.

1944р.

Бельгія

1903р.

1894р.

1900р.

1920р.

Німеччина

1884р.

1883р.

1889р.

1927р.

Данія

1898р.

1892р.

1891р.

1907р.

Фінляндія

1895р.

1963р.

1937р.

1917р.

Франція

1898р.

1928р.

1910р.

1905р.

Греція

1914р.

1922р.

1934р.

1945р.

Велика Британія

1897р.

1911р.

1908р.

1911р.

Ірландія

1897р.

1911р.

1911р.

1911р.

Іспанія

1925р.

1936р.

1909р.

1936р.

Італія

1898р.

1943р.

1919р.

1919р.

Японія

1911р.

1927р.

1941р.

1947р.

Канада

1930р.

1977р.

1927р.

1940р.

Люксембург

1902р.

1901р.

1911р.

1921р.

Нова Зеландія

1908р.

1938р.

1898р.

1930р.

Нідерланди

1901р.

1931р.

1919р.

1916р.

Норвегія

1887р.

1909р.

1936р.

1906р.

Австралія

1913р.

1888р.

1907р.

1920р.

Португалія

1901р.

1935р.

1935р.

1975р.

Швеція

1918р.

1891р.

1913р.

1934р.

Швейцарія

1990р.

1911р.

1946р.

1982р.

США

1905р.

1965р.

1935р.

1935р.

Країна

13

Антропов В.В. Социальная рыночная экономика: путь Германии (В.В. Антропов (Soziale Marktwirtschaft:
der Weg Deutschlands / Vladislav Antropov). – М.: ЗАО “Издательство “Экономика”, 2003г. с.220.
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Міфи та факти про соціальну безпеку старості
(Myths and Facts about Old Age Security)14
МІФИ

Літні люди є бідними, тому
зусилля уряду повинні бути
спрямованими саме на цю
вікову групу.

Державна пенсійна система є
прогресивною, тобто такою,
що забезпечує перерозподіл
на користь бідних літніх
людей.

ФАКТИ
У багатьох країнах рівень бідності серед молоді
є вищим, порівняно з рівнем бідності серед літніх
людей, самими бідними є сім’ї з маленькими
дітьми. Тому допомагати треба сім’ям з дітьми,
що є більш ефективним засобом боротьби з
бідністю, ніж допомога похилим.
Навіть якщо формула перерозподілу на користь
бідних осіб похилого віку має позитивний ефект,
існує щонайменше чотири фактори, що нейтралізують позитивний ефект: (а) більший розмір
пенсійних виплат отримують представники
середньодохідних і високодохідних груп;
(б) багаті в середньому живуть довше та починають працювати пізніше; (в) багаті та бідні мають
різний рівень податкових зобов’язань15; (г) пенсійні
формули орієнтовані переважно на обсяги
заробітків, а тому у більшості країн представники
високодохідних груп отримують більші пенсії.

Програми соціального
захисту пенсіонерів
гарантують розмір
майбутньої пенсії.

Формула розрахунку розміру пенсій змінюється,
і особливо в умовах демографічної кризи, і зазвичай не на найкраще, тому суттєві політичні
ризики залишаються.

Лише держава може
ефективно застрахувати
людей від групових
ризиків, таких як інфляція.

Останнім часом більшість розвинутих країн ОЕСР
не індексують пенсійні виплати на рівень інфляції,
що призводить до зниження рівня пенсійної винагороди. Своєю чергою, кращий соціальний захист
та вищий рівень захисту можуть надавати пенсійні
фонди, що знаходяться у приватному управлінні.

Люди зазвичай не бачать
довгострокових перспектив,
а для уряду характерним є
довгострокове планування.

Уряди часто приймають рішення стосовно пенсійного забезпечення, засновані на короткострокових потребах, в якості прикладу можна навести
достроковий вихід на пенсію як тимчасовий захід
вирішення проблем безробіття, що сприяє
збільшенню пенсійних витрат та має тимчасовий
вплив на ринок праці.

Дії уряду спрямовані на
захист інтересів майбутніх
поколінь.

Більшість розподільчих пенсійних схем орієнтовані на працівників 30-50 років.
Майбутні діти та онуки цих людей скоріше
отримують негативні наслідки цих схем через
демографічну кризу, тобто більшість розподільчих схем не в змозі захистити інтереси майбутніх
поколінь.

14

Averting the Old Age Crisis. – A World Bank Policy Research Report, р.11, http://documents.worldbank.org/
curated/en/973571468174557899/pdf/multi-page.pdf.
15
Наприклад, середня ефективна ставка оподаткування заробітної плати в середньому в рази перевищує
оподаткування підприємницьких доходів.
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ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɚɜɬɨɪɿɜ ɞɨɩɨɜɿɞɿ ³əɤ ɡɚɩɨɛɿɝɬɢ ɤɪɢɡɿ ɫɬɚɪɨɫɬɿ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɡɚɯɢɫɬɭ
ɩɨɯɢɥɢɯ ɿ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɸ´ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤ
ɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɪɿɲɟɧɨ ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɩɪɨɜɚ
ɞɠɟɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨʀ ɬɪɢɪɿɜɧɟɜɨʀ  ɦɨɞɟɥɿ ɡɚɯɢɫɬɭ ɥɸɞɟɣ ɩɨɯɢɥɨɝɨ
ɜɿɤɭ ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɮɭɧɤ
ɰɿʀɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɬɚɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭɧɚɥɟɠɚɬɶɞɨɞɜɨɯɪɿɡɧɢɯɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜ
ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɭɞɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɬɪɶɨɯ
ɡɝɚɞɚɧɢɯ ɜɢɳɟ ɮɭɧɤɰɿɣ ɩɪɨɬɟ ɪɨɥɶ ɞɟɪɠɚɜɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɧɢɯ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢ
ɦɟɬɶɫɹ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɨɫɧɨɜɧɚ ɿɞɟɹ ɞɨɩɨɜɿɞɿ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ ɳɨ ɽɞɢɧɢɦ ɟɮɟɤɬɢɜ
ɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɫɬɚɪɿɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɽ ɩɨɜɧɚ ɚɛɨ
ɜ ɤɪɚɣɧɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɱɚɫɬɤɨɜɚ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ  ɫɢɫɬɟɦ
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
Трикомпонентна модель пенсійної системи за типологією Світового банку
(The Pillars of Old Age Income Security)
а

Мет

Обов’язковий рівень,
управляється державою

“First pillar” (public) pensions

Форма

Фіна

нсув

ання

Перерозподіл + страхування
Виплати, засновані на перевірці нужденності,
мінімальні пенсійні гарантії або
однакові універсальні виплати
Податки

а

Обов’язковий рівень,
управляється приватними
компаніями
“Second pillar”
(occupational) pensions

Мет

Форма

Фіна

Індивідуальні накопичувальні програми або
професійні пенсійні програми

нсув

ання

а

Мет

Добровільний рівень
“Third pillar”
(personal) pensions

Накопичування + страхування

Форма

Фіна

Регульована, повністю накопичувальна
(така, що фондується (fully funded))
Накопичування + страхування
Індивідуальні накопичувальні програми або
професійні пенсійні програми

нсув

ання

Повністю накопичувальна
(що повністю фондується (fully funded))

Ʉɪɚʀɧɢ ɦɚɸɬɶ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɛɚɝɚɬɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɚɥɟ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɧɟ ɨɞɧɚɤɨɜɢɦ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɤɪɚʀɧ ɉɨɽɞɧɚɧɧɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɡɚɥɟ
ɠɢɬɶɜɿɞɧɢɡɤɢɮɚɤɬɨɪɿɜɡɨɤɪɟɦɚ
•ɦɟɬɚɹɤɭɫɬɚɜɢɬɶɤɪɚʀɧɚ
•ɿɫɬɨɪɿɹɩɨɬɨɱɧɨʀɫɢɬɭɚɰɿʀ
•ɛɚɥɚɧɫɦɿɠɛɨɪɨɬɶɛɨɸɡɛɿɞɧɿɫɬɸɬɚɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɦɢ
•ɫɬɚɧɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɪɢɧɤɿɜ
•ɪɿɜɟɧɶɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀɫɢɫɬɟɦɢ
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ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɰɿɽʀ ɦɨɞɟɥɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɨɯɨɞɭ ɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɞɨɯɨɞɭ
ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɛɿɞɧɨɫɬɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɪɨɡɞɿɥɟɧɿ ɹɤ ɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ
ɬɚɤ ɿ ɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɦɭ ɩɥɚɧɿ Ɍɚɤ ɮɭɧɤɰɿɹ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɞɨɯɨɞɭ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɟɧɚ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɬɢɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɿ ɡɛɨɪɿɜ ɋɜɨɽɸ ɱɟɪ
ɝɨɸ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɦɚɽ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɞɪɭɝɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɹɤɢɣ ɭɩɪɚɜ
ɥɹɽɬɶɫɹ ɩɪɢɜɚɬɧɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ Ɍɪɟɬɿɣ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɢɣ  ɪɿɜɟɧɶ ɦɚɽ ɧɚɞɚɜɚɬɢ
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɛɭɞɶɹɤɿɣ ɥɸɞɢɧɿ ɹɤɚ ɛɚɠɚɽ ɦɚɬɢ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɯɢɫɬɭ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɩɪɢɜɚɬɧɿɦɟɯɚɧɿɡɦɢɞɥɹɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɤɨɲɬɿɜ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɋȻ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚ ɩɟɪ
ɲɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɮɨɪɦɢ ɐɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɛɚɡɨɜɚ ɩɟɧɫɿɹ16 ɩɟɧ
ɫɿɹ ɳɨ ɮɿɧɚɧɫɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ17 ɩɟɧɫɿɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɚɞɪɟɫɧɨʀ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɳɨ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɧɭɠɞɟɧɧɨɫɬɿ18 Ⱦɠɟɪɟɥɨɦ
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɽɩɨɞɚɬɤɢ
Ⱦɪɭɝɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɚɛɨ ɹɤ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɚɛɨ
ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɯ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɚɯɭɧɤɿɜ Ⱦɪɭɝɢɣ
ɪɿɜɟɧɶɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɦɿɠɜɧɟɫɤɚɦɢɬɚɜɢɩɥɚɬɚɦɢɉɟɪɟɜɚɝɚ
ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɠɨɪɫɬɤɢɦ ɫɢɫɬɟɦɚɦ ɿɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ ɜɧɟɫɤɚɦɢ ɜɪɿɡɤɚ ³Ɍɢɩɢ ɜɢɩɥɚɬ
ɡɚ ɬɢɩɨɥɨɝɿɽɸ ɋȻ´  ɉɟɧɫɿʀ ɞɪɭɝɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɦɚɸɬɶ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɬɢɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɩɨɩɟɪɟɞ
ɧɶɨɝɨ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɚɤɬɢɜɚɦɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ
ɩɪɢɜɚɬɧɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ ɜ ɬɱ ɨɫɨɛɥɢɜɚ ɭɜɚɝɚ ɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɟɪ
ɫɨɧɚɥɭ ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɢɜɚɬɧɢɦɢ ɩɟɧɫɿɣɧɢɦɢ ɮɨɧɞɚɦɢ ɡɨɤɪɟɦɚ
ɮɚɯɿɜɰɹɦ ɹɤɿ ɽ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦɢ ɮɨɧɞɿɜ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɚɛɨ ɩɪɚ
ɰɿɜɧɢɤɚɦ ɿɧɲɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ19 ɋɜɿɬɨɜɢɣ ɛɚɧɤ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ
ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɚ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɦɨɛɿɥɿ
ɡɚɰɿʀɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɞɥɹɰɿɥɟɣɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ
16

Базову пенсію гарантовано забезпечує держава шляхом виплати з державного бюджету при дотриманні мінімальних умов за стажем, віком, розміром перерахованих внесків.
17
Пенсійні виплати фінансуються за рахунок поточних доходів, складаються з внесків робітників та
роботодавців. Внески робітників акумулюються на спеціальному виділеному рахунку та після цього розподіляються у вигляді виплат на користь пенсіонерів. Тому такий механізм розподілення коштів прийнято
називати PAY-AS-YOU-GO (PAYG) – системою “поточних платежів”.
18
Державна соціальна допомога особам, які через відсутність необхідної працездатності, місця роботи,
джерел доходів не в змозі самостійно забезпечити своє матеріальне існування. Обсяг наданої допомоги не
пов’язаний з величиною минулого доходу або сформованим загальним рівнем життя населення. Соціальна
допомога має благодійний характер. Пенсії та допомога надаються тільки встановленим законодавством
категоріям громадян. Соціальний захист передбачає допомогу вразливим категоріям населення (інваліди
дитинства; особи інших ранніх строків настання інвалідності; громадяни, які не мають необхідного страхового стажу для отримання пенсій). Отримання фізичною особою соціальної допомоги відбувається незалежно від її участі в суспільно корисній праці. Виплати цієї системи приймають форму доповнення до
доходу після перевірки нужденності і покликані забезпечити мінімальний дохід. Головна підстава для
надання соціальної допомоги – відсутність коштів у особи в обсязі прожиткового мінімуму. Розміри пенсій,
допомог встановлюються з урахуванням наявних доходів членів сім’ї з тим, щоб їх сукупний обсяг сягав
встановленого прожиткового мінімуму.
19
Коваль О.П. Перспективи впровадження загальнообов’язкової накопичувальної пенсійної системи в
Україні: вплив на економічну безпеку. – НІСД, 2012р., 240 с. – http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/
monogr_Koval-7c603.pdf.
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Типи виплат за типологією СБ
Пенсійні системи розрізняються залежно від встановленого типу виплат: пенсійні
плани з встановленими виплатами (Defined Benefit, DB) або пенсійні плани з
встановленими внесками (Defined Contribution, DC). Різниця між планами важлива,
оскільки схема фінансування визначає існування пенсійного зобов’язання та його розмір,
а також, хто несе головні ризики.
При системі з встановленими внесками (DC) компанія сплачує їх до накопичувального фонду у фіксованих розмірах від заробітної плати співробітників та не
несе відповідальності у випадку, якщо фонд буде неспроможним сплачувати пенсії
(ануїтет20) у повному обсязі. Розмір пенсії за таким планом визначається тільки сумою
накопичення на пенсійному рахунку на момент виходу на пенсію (тобто визначається
внесками та інвестиційними доходами).
У системі з встановленими внесками (накопичувальній або ненакопичувальній)
ризик несе громадянин. Але у випадку несталості ненакопичувальної системи демографічні та інвестиційні ризики покладаються на страхові компанії, або передаються
наступним поколінням (якщо виплати централізуються державою у загальнонаціональному масштабі).
У системі з встановленими виплатами (DB) (накопичувальній або ненакопичувальній) ризик зазвичай несе організатор пенсійної програми, тобто підприємство або
держава. Але у випадку несталості ненакопичувальної системи з встановленими виплатами економічний або демографічний ризик перекладається на наступне покоління
за рахунок збільшення внесків або державних трансфертів. У випадку несталості пенсійного фонду компанії ризик перекладається на пенсіонерів та працівників, які мають
отримувати пенсію на момент неплатіжездатності фонду. Окремі громадяни також
несуть ризики можливої зміни моделі виплат або порядку індексації.
Актуарна класифікація пенсійних схем з позиції Світового банку
Пенсійна схема – сукупність умов, що визначають порядок сплати пенсійних
внесків і виплат недержавних пенсій.
За умовами виконання актуарних розрахунків пенсійні схеми поділяються на:
¾ схеми із встановленими внесками (notional defined contribution, NDC) – схеми,
де розміри, тривалість і періодичність внесення вкладником пенсійних внесків
встановлюється під час укладення пенсійного договору, а розміри недержавної
пенсії учасника визначаються під час її призначення, виходячи із сформованих
на його користь пенсійних накопичень і обраних тривалості та періодичності виплат;
¾ схеми із встановленими виплатами (defined-benefit, DB) – схеми, в яких
учасникам фонду гарантується певний розмір пенсійних виплат, за умови
надходження пенсійних внесків від вкладника у встановленому розмірі і порядку;
20

Ануїтет – фінансова рента, послідовність грошових платежів (виплат або надходжень) через однакові
проміжки часу (періоди ренти). Найчастіше розглядаються ануїтети з постійними платежами. Ануїтет
називається звичайним (або постнумерандо), якщо платіж за кожний проміжок здійснюється в кінці цього
проміжку. В ануїтеті пренумерандо платежі відбуваються на початку кожного проміжку. Строковий ануїтет
передбачає скінчену кількість платежів, довічний – нескінчену.
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¾ пенсійні бали (індивідуальний пенсійний коефіцієнт) (point systems, PS) – праця
людини та страховий стаж оцінюються у балах, які потім підсумовуються. Бали
монетизуються, коли людина виходить на пенсію. Вони частково або повністю
залежать від заробітної плати людини21.
За умов фінансування пенсійні схеми поділяються на:
• такі, що не фондуються, або розподільчі схеми, засновані на сплаті пенсій
з поточних надходжень;
• такі, що фондуються – схеми, в яких для сплати пенсій створюються певні
накопичувальні фонди;
• такі, що частково фондуються – змішані схеми, наприклад, схеми, в яких
передбачено створення фондів тільки для осіб, які вийшли на пенсію.
До схем, що фондуються, належать:
• ощадні – схеми, в розрахунках зобов’язань за якими не враховується ймовірність
дожиття, передбачається спадковість накопичень;
• страхові – схеми, в розрахунках зобов’язань за якими враховується ймовірність
дожиття, не існує спадковості накопичень. Страхові схеми відрізняються за
принципом визначення еквівалентності розміру пенсії і накопичень на індивідуальні (пенсія еквівалентна індивідуальним накопиченням для кожного учасника)
і групові, або солідарні (пенсія і накопичення еквівалентні для всіх учасників, відсутні індивідуальні накопичення учасників);
• змішані (ощадно-страхові) – змішані схеми, наприклад, схеми, в яких передбачається їх послідовне застосування: на етапі накопичення застосовується ощадна
схема, на етапі виплат пенсій – страхова.
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɚɯ ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ
ɞɨɞɚɬɤɨɜɿɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɩɟɧɫɿʀɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɿɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɪɚɯɭɧɤɢɬɚɩɪɢɜɚɬɧɟɫɬɪɚ
ɯɭɜɚɧɧɹ ɉɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɿɥɶɝɢ ɦɨɠɭɬɶ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɫɬɢɦɭɥɢ ɞɥɹ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ
ɞɨɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨɝɨɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɟɪɲɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ± ɰɟ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥ ɞɨɯɨɞɿɜ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɛɿɞɧɢɯ
Ⱦɪɭɝɢɣ ɬɚ ɬɪɟɬɿɣ ɪɿɜɧɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɸ ɜɬɪɚɱɟɧɨɝɨ ɡɚɪɨɛɿɬɤɭ Ⱦɠɟ
ɪɟɥɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ± ɩɨɞɚɬɤɢ22 Ⱦɪɭɝɢɣ ɬɚ ɬɪɟɬɿɣ ɪɿɜɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ
ɜɭɸɬɶ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɦɿɫɬɹɬɶ ɹɤ ɩɟɧɫɿɣɧɿ
ɜɧɟɫɤɢ ɫɩɥɚɱɟɧɿ ɡɚ ɜɟɫɶ ɩɟɪɿɨɞ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚɤ ɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ ɞɨɯɿɞ ɍɱɚɫɬɶ ɭ
ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ± ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɚ ɭ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ± ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɚ ɍɫɿ ɬɪɢ ɪɿɜɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭ
ɸɬɶɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹɜɿɞɪɿɡɧɢɯɪɢɡɢɤɿɜɩɨɫɬɚɪɨɫɬɿ23.
Ƚɨɥɨɜɧɢɦɢ ɩɟɪɟɜɚɝɚɦɢ ɬɪɢɪɿɜɧɟɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟ
ɱɟɧɧɹɡɬɨɱɤɢɡɨɪɭɋȻɽɩɨɩɟɪɲɟɱɿɬɤɟɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɝɪɭɩɧɚɫɟɥɟɧɧɹɹɤɿɜɢɝɪɚ
ɸɬɶɜɿɞɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭɞɨɯɨɞɿɜɧɚɩɟɪɲɨɦɭɪɿɜɧɿɬɚɝɪɭɩɧɚɫɟɥɟɧɧɹɹɤɿɩɪɨɝɪɚɸɬɶ
ȱ ɩɨɞɪɭɝɟ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɨɫɟɪɟɞɢɬɢ ɡɭɫɢɥɥɹ ɧɚ
21

Актуарная классификация пенсионных схем – http://pension-npf.ru/index.php@src=267.html.
Квазіподатковий платіж. Більш детально про різницю між податками та соціальними внесками див.
Розділ 7 цього видання.
23
Ризики старості – наприклад, імовірність тяжких наслідків хвороби, інвалідності, необхідності тривалого
за часом догляду.
22
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ɛɨɪɨɬɶɛɿ ɡ ɛɿɞɧɿɫɬɸ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨɪɿɜɧɟɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɞɨɡɜɨɥɹɽ
ɭɧɢɤɧɭɬɢɪɟɝɪɟɫɢɜɧɨɝɨɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭɞɨɯɨɞɿɜ24ɞɥɹɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜɩɟɧɫɿɣɐɟɞɨɫɹ
ɝɚɽɬɶɫɹ ɡɚɜɞɹɤɢ ɬɨɦɭ ɳɨ ɛɚɝɚɬɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɤɪɚɳɟ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ
ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɛɿɞɧɢɯ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿ ɨɛɫɹɝ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɶ ɬɚ
ɡɧɢɡɢɬɢ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɟ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɧɚɤɨɩɢɱɭ
ɜɚɥɶɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɚ ɜɢɫɨɤɚ ɞɨɯɨɞɧɿɫɬɶ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟ
ɱɭɜɚɬɢɦɟɛɿɥɶɲɜɢɫɨɤɢɣɪɿɜɟɧɶɩɟɧɫɿɣɁɚɜɡɿɪɟɰɶɛɭɥɨɜɡɹɬɨɞɨɫɜɿɞɑɿɥɿɳɨɫɬɚɜ
ɤɥɚɫɢɱɧɢɦ ± ɞɟ ɪɟɮɨɪɦɚ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɭɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɭ ɪ ɉɨɱɚɬɤɨɜɚ
ɜɢɫɨɤɚ ɞɨɯɿɞɧɿɫɬɶ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɡɪɨɛɢɥɚ ɱɿɥɿɣɫɶɤɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɧɚɞ
ɡɜɢɱɚɣɧɨɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɦɞɥɹɛɚɝɚɬɶɨɯɤɪɚʀɧ
Реформи в країнах Латинської Америки
Реформа пенсійної системи в Чілі здійснювалася за ініціативою Світового банку і
була спрямована на заміну державної розподільчої системи приватною.
Експеримент з реформування чілійської пенсійної системи мав довести можливості
вирішення проблеми довгострокової стабілізації пенсійних систем шляхом зниження
державної відповідальності та посилення особистої відповідальності громадян за власну
старість. Посилення ефективності пенсійної системи досягалося шляхом послаблення
принципів соціальної солідарності поколінь та вивільнення фінансових ресурсів бізнесу.
Починаючи з 1990-х років, чілійський досвід, за підтримки Світового банку25,
повністю або частково було запроваджено у 10 країнах Латинської Америки, зокрема
у Мексиці і Болівії (1997р.), Сальвадорі (1998р.), Домініканській республіці
(2003р.) пенсійні системи були повністю приватизовані. У Перу (1993р.), Колумбії
(1994р.), Панамі (2008р.) було проведено часткову приватизацію та для працівників
було надано можливість вибору – або залишатися в державній розподільчий системі,
або накопичувати кошти у недержавних пенсійних фондах. В Аргентині (1994р.),
Уругваї (1996р.) та Коста-Ріці (2001р.) було запроваджено змішану систему, яка
поєднувала розподільчий та накопичувальний компонент26.
24

Перерозподіл доходів – процес застосування державних витрат, оподаткування та контроль з метою
розподілу отриманого прибутку. Також перерозподіл передбачає утримання частини прибутку з одних суб’єктів з метою її перенаправлення іншим особам. До перерозподілу доходів також належить добровільний
перерахунок коштів від більш забезпечених громадян до менш забезпечених, які більше потребують грошей.
Зокрема перерозподіл здійснюється через податкову політику (прогресивні та регресивні податки).
Прогресивні податки (ставки) – це податки, ставки і розмір яких збільшується із збільшенням обсягу
об’єкта оподаткування. Прогресія ставок оподаткування може бути простою і ступеневою. За простої
прогресії підвищена ставка застосовується, за збільшення розміру об’єкта оподаткування до всього об’єкта
оподаткування. За ступеневої прогресії підвищена ставка застосовується лише до тієї частини, що перевищує встановлені інтервальні обмеження.
Регресивними податками (ставками) є податки, ставки і розмір яких знижується мірою збільшення
обсягу об’єкта оподаткування. В оподаткуванні прогресивні та регресивні ставки можуть застосовуватись як
окремо, так і разом у вигляді прогресивно-регресивної та регресивно-прогресивної шкали ставок. Запроваджуючи такі податки необхідно виходити з існуючого досвіду оподаткування з урахуванням повного та
своєчасного покриття витрат держави і позитивного впливу кожного податку на фінансові результати
діяльності платників податків.
25
Світовим банком було надано фінансове сприяння реформуванню пенсійних систем країн Латинської
Америки та Карибського басейну у розмірі більш ніж $3 млрд. в межах 44 кредитів по запровадженню
накопичувального компонента, загальна чисельність кредитів – 57.
26
Chile’s Next Generation Pension Reform – https://www.ssa.gov/policy/docs/ssb/v68n2/v68n2p69.html.


59 

 ФІНАНСОВІ,

СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Фінансове сприяння Світового банку
країнам Латинської Америки
у реформуванні національних
пенсійних систем27

Бразілія
Мексика
Аргентина
Перу
Уругвай
Колумбія
Болівія
Панама
Ямайка
Гондурас
Чілі
Інші країни
Разом

Розмір
кредита,
$ млн.
1 326,3
604,3
481,1
363,6
149,3
63,7
13,6
24,5
8,9
4,2
1,4
26,6
3 067,5

Кількість
кредитів
9
4
8
6
5
3
6
3
2
2
1
8
57

Проте після 20 років функціонування накопичувальної складової в Чілі
повний перехід до накопичувальної
пенсійної системи не зміг підвищити
рівень її фінансової сталості28 та не забезпечив широкого охоплення працівників
пенсійним забезпеченням і не стабілізував матеріальний стан низькодохідних соціальних груп. Наразі соціальної
підтримки з державного бюджету потребують майже половина усіх чілійських
пенсіонерів29.
Негативний досвід приватизації
пенсійної системи в країнах Латинської
Америки примусив уряди деяких країн
або повернутися до розподільчої системи
(Аргентина, 2009), або здійснити перехід до змішаного типу пенсійного забезпечення, поєднуючи розподільчі та накопичувальні механізми фінансування
пенсій (Чілі, 2008; Уругвай, Болівія).

ɉɨɡɢɬɢɜɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɽ ɬɟ ɳɨ ɛɚɝɚɬɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɩɨɫɢ
ɥɢɬɢ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɩɟɧɫɿɣɧɢɦɢ ɜɧɟɫɤɚɦɢ ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɬɚ
ɩɟɧɫɿɣɧɢɦɢ ɜɢɩɥɚɬɚɦɢ ɳɨ ɽ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɬɢɦɭɥɿɜ
ɞɥɹ ɫɩɥɚɬɢ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ Ɉɫɬɚɧɧɽ ɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɞɥɹ
ɤɪɚʀɧ ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɹɤɢɯ ɭɯɢɥɹɧɧɹ ɜɿɞ ɫɩɥɚɬɢ ɜɧɟɫɤɿɜ ɬɚ ɦɿɝɪɚɰɿɹ ɞɨ
ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨɫɟɤɬɨɪɭɫɬɜɨɪɸɸɬɶɜɟɥɢɱɟɡɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢɞɥɹɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ
ɉɨɽɞɧɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɪɨɛɢɬɢ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟ
ɱɟɧɧɹ ɩɨ ɫɬɚɪɨɫɬɿ ɡɚɥɟɠɧɢɦ ɜɿɞ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɿɞ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚɪɨ
ɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɬɚ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɞɢɜɟɪɫɢ
ɮɿɤɚɰɿʀɪɢɡɢɤɿɜɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɯɛɭɞɶɹɤɿɣɫɨɰɿɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿ
Ⱦɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿɹɬɚɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿɹɞɪɭɝɨɝɨɪɿɜɧɹɩɨɪɹɞɡɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɸɤɚɩɿɬɚ
ɥɿɡɚɰɿɽɸ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɫɩɪɢɹɽ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ
ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɳɨ ɬɚɤɨɠ ɜɚɠɥɢɜɨ ɞɥɹ
ɤɪɚʀɧɹɤɿɫɬɢɤɚɸɬɶɫɹɡɞɟɮɿɰɢɬɨɦɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ ɤɨɲɬɿɜ 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚ ɬɪɢɪɿɜɧɟɜɭ ɦɨɞɟɥɶ ɧɚ ɞɭɦɤɭ
ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɋȻ ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɡɧɢɡɢɬɢ ɪɢɡɢɤɢ ɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ
27

Pension Reform and the Development of Pension Systems an Evaluation of World Bank Assistance, 2006. –
http://lnweb90.worldbank.org/oed/oeddoclib.nsf/DocUNIDViewForJavaSearch/43B436DFBB2723D085257108005F6
309/$file/pensions_evaluation.pdf.
28
Chile review of the financial system. OECR, 2011 https://www.oecd.org/finance/financial-markets/49497488.pdf.
29
Chile’s Next Generation Pension Reform. https://www.ssa.gov/policy/docs/ssb/v68n2/v68n2p69.html.
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Ɍɚɤ ɭ ɛɚɝɚɬɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɡɧɚɱɧɨ ɫɤɥɚɞɧɿɲɟ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɧɚ ɩɨɥɿ
ɬɢɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɬɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ
ɤɨɥɢ ɨɞɢɧ ɡ ɪɿɜɧɿɜ ɽ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɩɪɢɜɚɬɧɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭ
ɪɚɦɢ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɫɤɥɚɞɧɿɲɟ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɩɟɧɫɿɣ ɛɟɡ ɨɞɧɨɱɚɫ
ɧɨɝɨɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɪɨɡɦɿɪɿɜɫɬɪɚɯɨɜɢɯɜɧɟɫɤɿɜ ɬɚɪɢɮɿɜ ɋɜɨɽɸɱɟɪɝɨɸɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɩɪɢɜɚɬɧɢɦɤɚɩɿɬɚɥɨɦɬɚɤɨɠɦɚɽɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢɫɹɬɚɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢɫɹɡɛɨɤɭɞɟɪɠɚɜɢ
ɡɦɟɬɨɸɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀɦɨɠɥɢɜɢɯɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯɪɢɡɢɤɿɜ
Ɋɨɡɦɿɪɢ ɬɚ ɩɪɨɩɨɪɰɿʀ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɪɿɲɟɧɿ ɤɨɠ
ɧɨɸ ɤɪɚʀɧɨɸ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɿɡɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɡɨɤɪɟɦɚ ɰɿɥɟɣ ɫɨɰɿɚɥɶ
ɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɫɬɚɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɭ ɤɪɚʀɧɢ ɫɬɚɧɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɫɟɤɬɨɪɭ ɪɨɡɦɿɪɭ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ
ɞɟɪɠɚɜɢ ɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɚ ɬɚɤɨɠ ɮɚɤɬɨɪɭ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɠɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ
ɒɜɢɞɤɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɪɟɮɨɪɦ ɬɚɤɨɠ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɪɨɡɦɿɪɭ ɞɿɸɱɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢɤɨɥɚɨɫɿɛɹɤɢɯɫɢɫɬɟɦɚɨɯɨɩɥɸɽɚɬɚɤɨɠɜɚɪɬɨɫɬɿɩɟɪɟɯɨɞɭɜɿɞɫɢɫɬɟɦɢ
ɡɚɫɧɨɜɚɧɨʀ ɜɢɧɹɬɤɨɜɨ ɧɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɬɨɛɬɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ
ɥɢɲɟɩɨɬɨɱɧɢɯɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶɞɨɫɢɫɬɟɦɢɹɤɚɮɿɧɚɧɫɭɽɬɶɫɹɡɚɪɚɯɭɧɨɤɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɜɧɟɫɤɿɜ ɮɨɧɞɭɽɬɶɫɹ 
ɇɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɬɟ ɳɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɬɨɪɤɚ
ɥɢɫɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɞɥɹ ɤɪɚʀɧ ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɜɨɧɢ ɬɚɤɨɠ ɦɿɫɬɹɬɶ ɞɟɹɤɿ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɡ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧ Ɍɚɤ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɧɭ
ɬɢɯ ɤɪɚʀɧ ɋȻ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɢɯ ɩɟɧ
ɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɡɧɢɡɢɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭ ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ
ɲɥɹɯɨɦ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɩɟɧɫɿɣ ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɩɪɚɜ
ɧɚɛɭɬɢɯ ɩɿɞ ɱɚɫ ɞɿʀ ɫɬɚɪɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɋȻ ɬɚɤɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ
ɲɜɢɞɲɟ ɩɪɢɡɜɟɞɟ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɹɤɚ ɦɚɽ ɦɟɧɲɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɪɢɡɢɤɢ
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɨʀɦɨɞɟɥɥɸ
Ɍɭɬ ɜɚɪɬɨ ɞɚɬɢ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɳɨ ɬɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɫɟɤɬɨɪɭ ɦɿɧɿɦɿɡɭɜɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɢɡɢɤɢ ɱɟɪɟɡ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɭ ɧɨɪɦɭ ɞɨɯɿɞɧɨɫɬɿ
ɧɚɪɢɧɤɭɤɚɩɿɬɚɥɭɜɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɫɢɫɬɟɦɨɸɹɤɚɮɿɧɚɧ
ɫɭɽɬɶɫɹɡɚɪɚɯɭɧɨɤɩɨɬɨɱɧɢɯɜɧɟɫɤɿɜɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɞɨɫɜɿɞɚɧɝɥɨɫɚɤɫɨɧɫɶɤɢɯɩɿɞɯɨ
ɞɿɜɞɨɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɪɢɧɤɭɞɟɩɟɧɫɿɣɧɿɮɨɧɞɢɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶɛɿɥɶɲɜɚɝɨɦɭɪɨɥɶɩɨɪɿɜ
ɧɹɧɨ ɡ ɛɿɥɶɲɿɫɬɸ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ ȼɿɞɫɬɨɸɸɱɢ ɬɟɡɭ ɩɪɨ ɦɚɣɛɭɬɧɸ ɫɬɚɥɿɫɬɶ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɢɧɤɿɜ ɋɜɿɬɨɜɢɣ ɛɚɧɤ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɣ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɩɨɬɟɧɰɿɣ
ɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɧɚ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɿɞ
ɬɪɢɦɤɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɉɪɨɬɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ
ɫɬɚɥɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɢɧɤɿɜ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɦ ɬɚɤɨɠ ɰɿɥɿ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɥɸɞɟɣ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨʀ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ
ɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ
Критика позиції Світового банку
ɉɨɡɢɰɿɹ ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɥɚ ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ ɩɨɫɬɿɣɧɨʀ ɤɪɢɬɢɤɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ
ɹɤɿɬɪɢɜɚɥɢɣɱɚɫɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢɩɢɬɚɧɧɹɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɩɟɧɫɿɣɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɡɨɤɪɟɦɚ
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ɡ ɛɨɤɭ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿ ɆɈɉ  ɿ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶ
ɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɆȺɋɁ  ɹɤɿ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɩɪɨɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɫɢɫɬɟɦɢɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɡɚɯɢɫɬɭɜɹɤɨɫɬɿɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɞɥɹɪɨɡɜɢɬɤɭɪɢɧɤɿɜɤɚɩɿɬɚɥɭ30.
Ɍɚɤ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɪɚɰɿ ɬɚ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɚɫɨɰɿɚɰɿɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɟɧɧɹ ɭ ɫɩɿɥɶɧɿɣ ɞɨɩɨɜɿɞɿ ³Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ´ )LQDQFLQJ
VRFLDO SURWHFWLRQ  ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɣ ɫɨɰɿɚɥɶ
ɧɢɣ ɛɨɪɝ ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɹɤɨɝɨ ɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɞɨɯɨɞɭ
ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɯ ɬɚ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ31 Ʉɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣ ɳɨ ɡɞɿɣɫ
ɧɸɽɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɽ ɰɿɥɤɨɦ
ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɬɚ ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɡɚɯɨɞɨɦ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɹɤɳɨ ɜɨɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɦɿɠ
ɩɨɤɨɥɿɧɧɨʀ ɫɨɥɿɞɚɪɧɨɫɬɿ ɬɨɛɬɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɜɿɞ ɛɚɝɚɬɢɯ
ɞɨɛɿɞɧɢɯɬɚɧɟɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶɞɨɫɭɬɬɽɜɨʀɜɬɪɚɬɢɞɨɯɨɞɭɦɚɣɛɭɬɧɿɯɩɨɤɨɥɿɧɶɌɚɤɨɠ
ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɆɈɉ ɬɚ ɆȺɋɁ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɳɨ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɿ ɜɢɩɚɞɤɢ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɣ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɳɨ
ɮɿɧɚɧɫɭɸɬɶɫɹɡɚɪɚɯɭɧɨɤɩɨɬɨɱɧɢɯɜɧɟɫɤɿɜ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɢɯ ɧɟɨɡɧɚɱɚɽɳɨɰɿɫɢɫ
ɬɟɦɢɩɨɜɧɿɫɬɸɜɬɪɚɬɢɥɢɫɜɨɸɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶɬɚɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɚɫɨɰɿɚɰɿɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭ ɫɜɨʀɣ ɨɮɿɰɿɣɧɿɣ ɞɨɩɨɜɿɞɿ
ɡɜɟɪɬɚɽ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜɿɞ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɨʀ ɞɨ ɧɚɤɨ
ɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɚɧɚɥɿɡ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿʀ
ɩɟɧɫɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɭɅɚɬɢɧɫɶɤɿɣȺɦɟɪɢɰɿ32
¾ɜɫɭɩɟɪɟɱ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿɹ ɩɪɢɡɜɟɥɚ ɞɨ ɧɢɡɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ
ɩɟɧɫɿɣɧɢɯɧɚɤɨɩɢɱɟɧɶ
¾ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ
ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨɸ ɩɟɧɫɿɽɸ ɜɬɪɚɱɟɧɨɝɨ ɡɚɪɨɛɿɬɤɭ ɡɜɿɬ ɩɨɤɚɡɭɽ ɳɨ ɩɪɚɰɿɜ
ɧɢɤɢ ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɧɢɠɱɭ ɡɚ ɫɟɪɟɞɧɸ ɡɚ ɝɚɥɭɡɡɸ ɟɤɨɧɨ
ɦɿɤɢɧɟɡɦɨɝɥɢɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢɞɨɫɬɚɬɧɿɯɩɟɧɫɿɣɧɢɯɧɚɤɨɩɢɱɟɧɶ 
¾ɛɭɥɚ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɚ ɜɢɫɨɤɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜɿɞ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɨʀ ɞɨ ɧɚɤɨɩɢɱɭ
ɜɚɥɶɧɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɥɹ ɑɿɥɿ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɫɤɥɚɥɚ ɞɨ
ȼȼɉ 
¾ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɢɩɥɚɬɭ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ
ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɿɡ ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹɦ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɨɝɨ ɦɟɯɚ
ɧɿɡɦɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɨɥɿɞɚɪɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɜɢɫɨɤɨ ɬɚ ɧɢɡɶɤɨɞɨɯɿɞɧɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ
30

Social Security Retirement Benefits and Private Annuities: A Comparative Analysis. International Social
Security Association, ISSA. – https://www.ssa.gov/policy/research_sub68.html#sub73.
31
Financing social protection Michael Cichon Wolfgang Scholz Arthur van de Meerendonk Krzysztof
Hagemejer Fabio Bertranou Pierre Plamondon. Quantitative methods in social protection series. International Labour
Office, International Social Security Association. 2004, р.282. – http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_
protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_secsoc_8030.pdf.
32
Next Generation of Individual Account Pension Reforms in Latin America. – https://www.ssa.gov/policy/docs/ssb/
v71n1/v71n1p35.html.



62 

РОЛЬ СВІТОВОГО БАНКУ В РЕФОРМУВАННІ ПЕНСІЙНИХ СИСТЕМ 

¾ɦɚɥɢ ɦɿɫɰɟ ɡɧɚɱɧɨ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨɸɩɟɧɫɿɣɧɨɸɫɢɫɬɟɦɨɸ
¾ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ɧɟ ɫɬɚɥɨɫɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɿɞ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɯ ɭ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɢɯ ɮɨɧɞɚɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɢɫɨɤɨʀ ɜɨɥɚɬɢɥɶɧɨɫɬɿ33 ɧɨɪɦ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ
ɤɚɩɿɬɚɥɨɜɤɥɚɞɟɧɶ
Міжнародна асоціація соціального забезпечення (МАСЗ)
(International Social Security Association)34
Міжнародна організація, яка має на меті здійснення єдиної політики у сфері соціального захисту населення.
МАСЗ посіла місце Постійного міжнародного комітету з соціального страхування (Permanent International Committee on Social Insurance, CPIAS), діяльність
якого була зосереджена спочатку на ризиках, пов’язаних з нещасними випадками,
а з 1891р. почала охоплювати соціальне страхування загалом. У 1927р. Третя Сесія
МКП схвалила Конвенцію №24 Про страхування на випадок хвороби працівників промислових і торговельних підприємств та домашніх служників (Промисловість) та Конвенцію №25 Про страхування на випадок хвороби працівників у
сільському господарстві (Сільське господарство). В цей час за ініціативою Міжнародного бюро праці у 1927р. було засновано МАСЗ, метою якої стала підтримка
експертів низки європейських країн для ратифікації зазначених Конвенцій. До 1947р.
організація була відома як Міжнародна Конференція по фондам медичного страхування
і спільнотам взаємодопомоги (International Conference of Sickness Insurance Funds and
Mutual Benefit Societies, CIMAS).
У статуті МАСЗ визначено, що вона є “некомерційною міжнародною організацією, до складу якої належать заклади, урядові структури, агентства та інші інституції,
що здійснюють адміністративне управління однією або декількома галузями соціального
забезпечення”.
МАСЗ наразі об’єднує близько 400 національних закладів соціального забезпечення з 158 країн світу. З 1955р. застосовується поділ усіх організацій на повноправні
та асоційовані члени. СРСР брав участь у діяльності цієї організації з 1957р.35
Статутними органами МАСЗ є Генеральна асамблея, Рада і бюро. Штаб-квартира
знаходиться в Женеві.
Важлива роль у роботі Асоціації відводиться постійним технічним комісіям
(інформаційних технологій; сімейних допомог; страхуванні за старістю, інвалідності та
втраті годувальника; страхуванню по безробіттю та управління зайнятістю; страхуванню
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; інвестиціям у
фонди соціального забезпечення; страхування медичного забезпечення і захворювань;
адміністративного управління і методів; статистичних, фінансових досліджень).
33

Волатильність (Volatility) – ступінь мінливості значення індикатора, змінної, параметра в часі. Показник,
що характеризує тенденцію ринкової ціни або доходу змінюватися з часом.
34
Social Security Programs Throughout the World. – https://www.issa.int/en.
35
Україна наразі не є членом МАСЗ, з країн СРСР членами є Вірменія, Азербайджан, Естонія, Грузія,
Казахстан, Киргизстан, Латвія, Литва, Молдова, Росія. – https://www.issa.int/en_GB/directories/organization.
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ɍ ɞɨɩɨɜɿɞɿ ɆɈɉ ɿ ɆȺɋɁ ³Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ´ ɮɚɯɿɜɰɿ ɧɚɜɨ
ɞɹɬɶ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢ ɩɪɨɬɢ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɳɨ ɮɨɧɞɭɸɬɶɫɹ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶ
ɧɢɯ  ɬɚ ɧɚɞɚɸɬɶ ɧɢɡɤɭ ɤɪɢɬɢɱɧɢɯ ɡɚɭɜɚɠɟɧɶ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɨɡɢɰɿʀ ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ ɛɚɧɤɭ
ɡɨɤɪɟɦɚɧɚɞɭɦɤɭɮɚɯɿɜɰɿɜɆɈɉɬɚɆȺɋɁɮɚɯɿɜɰɿɋɜɿɬɨɜɨɝɨɛɚɧɤɭ
¾ɩɟɪɟɛɿɥɶɲɭɸɬɶ ɦɚɫɲɬɚɛɢ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɤɪɢɡɢ ɞɥɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ
ɫɢɫɬɟɦ ɆɈɉ ɜɜɚɠɚɽ ɳɨ ɠɢɬɬɽɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɚ ɲɥɹɯɨɦ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɧɟɡɧɚɱ
ɧɨɝɨɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹɪɨɡɦɿɪɭɩɟɧɫɿɣ
¾ɿɝɧɨɪɭɸɬɶ ɩɪɨɝɧɨɡɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜ ɹɤɿɣ ɜɢɬɪɚɬɢ
ɧɚɩɟɧɫɿʀɽɥɢɲɟɱɚɫɬɢɧɨɸɡɚɝɚɥɶɧɢɯɜɢɬɪɚɬɧɚɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣɡɚɯɢɫɬ
¾ɧɟɛɟɪɭɬɶɞɨɭɜɚɝɢɜɩɥɢɜɪɢɡɢɤɿɜɠɢɬɬɹɹɤɿɽɧɟɦɢɧɭɱɢɦɢɜɧɚɫɥɿɞɨɤɩɨɜɧɨʀ
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɪɨɡɦɿɪɭ ɩɟɧɫɿʀ ɜɿɞ ɫɩɥɚɱɟɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ
ɬɚɤɿɪɢɡɢɤɢɹɤɛɿɞɧɿɫɬɶɬɪɢɜɚɥɟɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɶɯɜɨɪɨɛɢɬɨɳɨ
¾ɩɟɪɟɛɿɥɶɲɭɸɬɶɪɨɡɦɿɪɤɪɢɡɢɫɢɫɬɟɦɳɨɮɿɧɚɧɫɭɸɬɶɫɹɡɚɪɚɯɭɧɨɤɩɨɬɨɱɧɢɯ
ɜɧɟɫɤɿɜ
¾ɧɟ ɛɟɪɭɬɶ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɜɩɥɢɜ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɚ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɹɤɿ
ɮɿɧɚɧɫɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɧɟɫɤɿɜ ɰɿɧɚ ɚɤɬɢɜɿɜ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ
ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ ɡ ɛɨɤɭ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
¾ɧɟ ɛɟɪɭɬɶ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟ
ɱɟɧɧɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɢɫɨɤɨʀ ɜɨɥɚɬɢɥɶɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɢɧɤɿɜ ɹɤɚ ɫɬɚɧɟ ɧɟɦɢ
ɧɭɱɨɸɭɜɢɩɚɞɤɭɹɤɳɨɩɟɧɫɿʀɫɬɚɧɭɬɶɰɿɥɤɨɦɡɚɥɟɠɧɢɦɢɜɿɞɪɢɧɤɭɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɬɚɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɪɢɧɤɿɜ
Ʉɪɢɬɢɱɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɆɈɉ ɞɨ ɩɨɡɢɰɿʀ ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɬɚɤɨɠ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɧɟɨɛ
ɯɿɞɧɿɫɬɸ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɧɨɪɦ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɢɯ Ʉɨɧɜɟɧɰɿɽɸ ʋ
³ɉɪɨ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿ ɧɨɪɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ´ ɋɢɫɬɟɦɚ ɳɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɮɿɧɚɧ
ɫɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɧɟɫɤɿɜ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɚ  ɧɟ ɝɚɪɚɧɬɭɽ ɞɨɬɪɢ
ɦɚɧɧɹɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɆɈɉ ɳɨɛɭɥɨɞɨɜɟɞɟɧɨɞɨɫɜɿɞɨɦɑɿɥɿ Ⱦɨɬɨɝɨɠ
ɆɈɉ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɩɪɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦ ɹɤɿ ɧɟ ɝɚɪɚɧɬɭɸɬɶ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɦ
ɨɫɨɛɚɦ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɩɨɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɫɩɥɚɬɢ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ  ɪɨɤɿɜ  ɩɟɧɫɿɣ
ɧɢɣɞɨɯɿɞɧɚɪɿɜɧɿɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨɦɿɧɿɦɭɦɭ
ɉɿɫɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɹɤɨɦɭ ɛɭɥɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɚɧɚ
ɥɿɡɩɟɧɫɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɤɪɚʀɧɳɨɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹɹɤɿɮɿɧɚɧɫɭɸɬɶɫɹɡɩɨɬɨɱɧɢɯɜɧɟɫ
ɤɿɜ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦ ɳɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɮɿɧɚɧɫɭɸɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɜɧɟɫɤɿɜ ɬɨɛɬɨɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɢɯɬɚɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɬɚɦɢɆɈɉɛɭɥɨɡɪɨɛɥɟɧɨ
ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɳɨ ɧɢɡɶɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ
ɧɟɞɨɥɿɤɚɦɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɇɚɣɤɪɚɳɢɦ ɲɥɹɯɨɦ ɞɨɫɹɝ
ɧɟɧɧɹ ɛɿɥɶɲɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɆɈɉ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɡɚɩɪɨ
ɜɚɞɠɟɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ36 ɍ ɪ ɆɈɉ ɨɩɪɢɥɸɞɧɢɥɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ
36
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ɩɨɫɿɛɧɢɤ ³ɉɟɧɫɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿ ɪɟɮɨɪɦɢ´ 7KH GHYHORSPHQW DQG UHIRUP
RI VRFLDO VHFXULW\ SHQVLRQV)37 ɜ ɹɤɨɦɭ ɨɤɪɟɦɨ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽɬɶɫɹ ɳɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɸ
ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɸ ɰɿɥɥɸ ɭɫɿɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɿɞɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ ɭ
ɫɬɚɪɨɫɬɿ.
ɋɥɿɞɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢɳɨɡɱɚɫɭɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀɞɨɩɨɜɿɞɿɋɜɿɬɨɜɨɝɨɛɚɧɤɭ³əɤɡɚɩɨɛɿɝɬɢ
ɤɪɢɡɿɫɬɚɪɨɫɬɿ´ɜɿɪɚɜɬɟɳɨɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɚɫɤɥɚɞɨɜɚɽɩɚɧɚɰɟɽɸɜɿɞɭɫɿɯɩɪɨ
ɛɥɟɦ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɨɣɲɥɚ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɫɬɚɞɿɣ ± ɜɿɞ ɩɨɜɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɹɤ
ɽɞɢɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨ ɤɪɢɬɢɤɢ ɿ
ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɭɛɟɪɟɝɬɢɫɹɜɿɞɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɬɚɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɪɢɡɢɤɿɜ
Ɂɩɨɱɚɬɤɭɯɪɨɤɿɜɛɭɥɨɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɨɧɢɡɤɭɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ
ɹɤɿ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɩɟɪɟɭɫɜɿɞɨɦɥɸɸɬɶ ɞɨɫɜɿɞ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭ ɬɢɯ
ɞɟɪɠɚɜɚɯ ɹɤɿ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɩɟɪɟɣɲɥɢ ɧɚ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ
ɋɟɪɟɞ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɿɞɨɦɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɽ ɞɨɩɨɜɿɞɿ ɥɚɭɪɟɚɬɚ ɇɨɛɟɥɟɜɫɶɤɨʀ ɩɪɟɦɿʀ
ɡ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɪ  ɬɚ ɜɿɰɟɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɪɪ 
Ⱦɠɨɡɟɮɚ ɋɬɿɝɥɿɰɚ (-RVHSK 6WLJOLW]) ³ɉɟɪɟɝɥɹɞ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɞɭɦɤɢ ɳɨɞɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ
ɪɟɮɨɪɦɢ  ɦɿɮɿɜ ɩɪɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ´38 ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɇɿɤɨɥɚɫɚ
Ȼɚɪɪɚ (1LFKRODV%DUU ³Ɋɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦɿɮɢɩɪɚɜɞɚɿɜɚɪɿ
ɚɧɬɢɜɢɛɨɪɭɩɨɥɿɬɢɤɢ´39
ɍ ɜɟɪɟɫɧɿ ɪ ɱɟɪɟɡ ɩ¶ɹɬɶ ɪɨɤɿɜ ɩɿɫɥɹ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɞɨɩɨɜɿɞɿ ³əɤ ɡɚɩɨ
ɛɿɝɬɢ ɤɪɢɡɿ ɫɬɚɪɨɫɬɿ´ ɋɜɿɬɨɜɢɦ ɛɚɧɤɨɦ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɭ ɤɨɧɮɟ
ɪɟɧɰɿɸ40 ɞɥɹ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨɫɜɿɞɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ ɞɟ
ɛɭɥɨ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɨ ɞɨɩɨɜɿɞɶ Ⱦɠɋɬɿɝɥɿɰɚ ³ɉɟɪɟɝɥɹɞ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɞɭɦɤɢ ɳɨɞɨ
ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ´ ɹɤɚ ɦɿɫɬɢɥɚ ɧɢɡɤɭ ɤɪɢɬɢɱɧɢɯ ɡɚɭɜɚɠɟɧɶ ɞɨ ɩɿɞɯɨɞɿɜ
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭ ɞɨɩɨɜɿɞɿ ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɪ ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚ
ɰɿɣ ɹɤɿ ɧɚɩɨɥɹɝɚɥɢ ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿɽɸ
ɫɩɥɚɱɟɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɬɚ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɞɪɭɝɨɝɨ ɪɿɜɧɹ
ɞɨ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ⱦɠɋɬɿɝɥɿɰ ɬɚ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪ ɞɨɩɨɜɿɞɿ ɉɈɪɰɚɝ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ
ɧɚ ³Ɇɿɮɢ ɳɨɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɹɤɟ ɫɬɚɪɿɽ´ ɬɚɤɨɠ ɧɚɞɚɽ  ɩɨɞɿɛ
ɧɢɯ ɦɿɮɿɜ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɢɜɚɬɢɡɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɩɥɚɱɟɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɛɭɥɨ
ɞɨɜɟɞɟɧɨ ɧɟɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɞɨɜɨɞɿɜ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿʀ
ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɤɭ ɬɚ ɦɿɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɤɭ ɬɚ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜ
ɥɿɧɧɹ ȿɤɨɧɨɦɿɫɬɚɦɢ ɛɭɥɨ ɞɨɜɟɞɟɧɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɯ
ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɹɤɿ ɬɨɪɤɚɥɢɫɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶ
ɧɢɯ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɬɚ ɩɪɨɥɭɧɚɥɢ ɡɚɤɥɢɤɢ ɞɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨ
ɫɭɜɚɧɧɹ ɛɿɥɶɲ ɝɧɭɱɤɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ ɧɿɠ ɬɿ ɳɨ
ɛɭɥɢɧɚɞɚɧɿɭɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ
37

The development and reform of social security pensions: The approach of the International Labour Office. –
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_secsoc_7776.pdf.
38
Peter R. Orszag (Sebago Associates, Inc.) Joseph E. Stiglitz (The World Bank) Rethinking Pension Reform: Ten
Myths About Social Security Systems – http://www.ssc.wisc.edu/~scholz/Teaching_742/Orszag-Stiglitz.pdf.
39
Barr N. Reforming Pensions: Myths, Truths, and Policy Choices, Working Paper WP/00/139, Washington DC:
International Monetary Fund, 2000. – http://www.imf.org/EXTERNAL/PUBS/CAT/longres.aspx?sk&sk=3710.0 (http://
www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2000/wp00139.pdf).
40
World Bank conference on New Ideas About Old Age Security/ The World Bank, September 14-15, 1999.
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МІФИ СТОСОВНО ПЕРЕВАГ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ
Дж.Стігліц “Перегляд попередньої думки щодо пенсійної реформи:
10 міфів про систему соціального захисту”
(відповідь на міфи, які містить доповідь Світового банку
“Як запобігти кризі старості: “Averting the Old Age Crisis”41)
Міфи

Факти
Макроекономічні міфи

Міф №1: Збільшення рівня накопичень
(індивідуальні пенсійні рахунки
сприяють підвищенню національного
накопичення)

Перехід пенсійної системи на накопичувальні
принципи не призводить до підвищення норми
накопичення. Оскільки в період переходу до
накопичувальної системи страхові відрахування
(Individual accounts raise national saving) як правило збільшуються, тому що держава має
сплачувати вже призначені пенсії, тому можливість
збільшення накопичень – низька.
Міф №2: Більш висока доходність
внесків на персональних рахунках
(Rates of return are higher under
individual accounts)

Міф №3: Зниження рівня доходу у
пенсійних системах, що фінансуються
з поточних внесків, відображає
фундаментальні проблеми
(Declining rates of return on pay-as-yougo systems reflect fundamental problems)
Міф №4: Інвестиції суспільних
трастових фондів не мають
макроекономічного ефекту
(Investment of public trust funds in
equities has no macroeconomic effects)

41

Статистика свідчить про тенденцію зниження
ставки доходності пенсійних накопичень упродовж
тривалого періоду. Також слід враховувати
вплив інфляції на етапі акумулювання коштів та
на етапі їх використання для здійснення виплат.
Накопичувальні схеми дозволяють нівелювати
знецінюючий вплив інфляції на пенсійні збереження
на етапі формування пенсійних накопичень, але
не дозволяють контролювати непрогнозований
вплив інфляції на етапі виплат. Якщо інфляція
спрогнозована вірно, то на етапі виплат вплив
інфляції може бути усунений. Якщо темпи
інфляції будуть вище доходності інвестування, то
накопичувальна система не дозволить індексувати
пенсійні виплати у відповідності з фактичною
інфляцією.
Недоліки адміністративного управління і випадки
певних політичних маніпуляцій в розподільчих
системах не означають, що ці системи повністю
втратили свою економічну доцільність та
ефективність.

Інвестиції суспільних трастів призводять до
мультиплікаційного ефекту, зокрема збільшують
зайнятість до первинної, вторинної та третинної,
що, своєю чергою, призводить до зростання
національного доходу.

Peter R. Orszag (Sebago Associates, Inc.), Joseph E. Stiglitz (The World Bank) Rethinking Pension Reform:
Ten Myths About Social Security Systems – http://www.ssc.wisc.edu/~scholz/Teaching_742/Orszag-Stiglitz.pdf.
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Мікроекономічні міфи
Міф №5: Менша деформація ринку
праці, підвищення мотивації до праці
(Labor market incentives are better under
individual accounts)

Накопичувальні системи можуть підривати
стимули до праці. Високі внески (особливо для
бідніших прошарків та представників середнього
класу) призводять до зсувів вибору між працею
та відпочинком на користь останнього. Якщо у
1960р. в Бельгії, Нідерландах, Франції, США,
інших розвинутих країнах серед населення віком
60-64 роки працювало більше 70%, то у 1990-ті
роки – 20%. У багатьох країнах ОЕСР пенсійні та
податкові системи, а також соціальні програми
побудовані таким чином, що не надають працівнику
жодних переваг. Усунення анти-стимулів та
посилення інтеграції похилих на ринку праці
сприятиме укріпленню пенсійних систем. Проте
така стратегія залежить від існування робочих
місць, а це, своєю чергою, потребує радикальних
змін у відносинах роботодавців у питаннях найму
людей похилого віку.

Міф №6: Пенсійні плати із
встановленими виплатами ведуть до
раннього виходу на пенсію
(Defined benefit plans necessarily provide
more of an incentive to retire early)

Відмова від раннього виходу на пенсію можлива
тільки за умов існування додаткових стимулів для
працівників (можливість отримання значно вищої
пенсії) та роботодавців (стимулювання зайнятості
осіб пенсійного віку через, наприклад, зниження
страхового тарифу, податкові пільги), проте такі
заходи можуть мати дестимулюючий вплив на
ринок праці, коли єдиним виходом із ситуації може
стати підвищення пенсійного віку.

Міф №7: Менші адміністративні
витрати, пов’язані з конкуренцією
між фондами, яка сприяє низьким
адміністративним витратам у системі
з індивідуальними накопичувальними
рахунками
(Competition ensures low administrative
costs under individual accounts)

Адміністрування накопичувальної системи
є значно вищим, порівняно з витратами на
управління розподільчою системою. За слабкого
законодавства жоден приватний пенсійний
накопичувальний фонд не застрахований від
невиконання своїх зобов’язань перед громадянами.

Політично-економічні міфи
Міф №8: Перевага персональних
рахунків в умовах корумпованих урядів
(Corrupt and inefficient governments
provide a rationale for individual accounts)

Більшість учасників приватних пенсійних фондів
навіть у розвинутих країнах не мають жодного
уявлення про те, яким чином оцінити складні та
різнорідні комісійні збори, і як наслідок не мають
змоги обрати кращі та дешеві пенсійні фонди.
Це призводить до маніпуляцій та зловживань
з боку керуючих компаній приватних фондів.
Часто комісійна винагорода керуючих компаній є
непрозорою, скритою, заплутаною та незрозумілою
для неінформованих інвесторів, що може
призвести до знецінення пенсійних накопичень
внаслідок неадекватного обліку, некомпетентності
адміністраторів пенсійних фондів або зловживань з
боку керівників або співробітників.
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Міф №9: Антикризова політика
працює гірше в пенсійних системах з
встановленими виплатами
(Bailout politics are worse under public
defined benefit plans)

Будь-яка система не є захищеною від
несприятливих політичних ризиків, які виникають
внаслідок фінансово необгрунтованих обіцянок.
За системи з встановленими виплатами держава
бере на себе основні ризики із забезпечення
пенсіями застрахованих осіб, і навпаки, за системи
з встановленим внесками, немає гарантії щодо
майбутніх пенсійних виплат (ануїтетів), а основні
фінансові ризики беруть на себе її учасники.

Міф № 10: Інвестування пенсійного
капіталу за державного управління
завжди марнотратно та неефективно
(Investment of public trust funds is always
squandered and mismanaged)

Приватне управління інвестиціями не взмозі
забезпечити потреб економіки в інвестиційних
ресурсах, і не стільки внаслідок обмежених
об’ємів, скільки внаслідок обмеженості сфер
для приватного інвестування. Хоча традиційно
прийнято вважати, що ефективність державних
інвестицій є низькою, порівнянно з приватними,
проте систематичних джерел даних для оцінки
такої ефективності немає.

Міфи стосовно переваг накопичувальної пенсійної системи42
Н.Барр “Реформування пенсійного забезпечення: міфи, правда і варіанти вибору політики”
Міфи

Факти
Макроекономічні міфи

Міф №1. Накопичувальні пенсійні
системи не залежать від демографічних
криз
Funding resolvs adverse demographics

42

Накопичувальна пенсійна система також є
залежною від демографічних факторів, тому що
напряму пов’язана з отриманням прибутку від
капіталу, що створюється активно працюючим
населенням. Демографічні зміни тягнуть за собою
скорочення виробництва, що здійснює негативний
вплив на розподільчу пенсійну систему через
скорочення бази платників страхових внесків та
через відповідні скорочення виплат на виплату
пенсій, які здійснюються за умови сплати внесків
певного тарифу. Ця залежність у накопичувальній
системі має прояв через механізми попиту та
пропозиції або на товарному ринку, або на
ринку цінних паперів. Також вікова структура є
важливим фактором для попиту на інвестиції, як
наслідок накопичення пенсійних активів у країнах з
населенням, що старіє, не є ефективним43.

N.Barr Reforming Pensions: Myths, Truths, and Policy Choices, Working Paper WP/00/139: International
Monetary Fund, 2000. http://www.imf.org/EXTERNAL/PUBS/CAT/longres.aspx?sk&sk=3710.0 (http://www.imf.org/
external/pubs/ft/wp/2000/wp00139.pdf).
43
Детальний аналіз негативного впливу демографічних змін на накопичувальну пенсійну систему наведено
в дослідженнях експертів МВФ з моделювання імовірних стохастичних процесів перетинання інтересів
поколінь П.Хеллера і Р.Брукса. Див детальніше: P.Heller. IMF Working paper. April, 1998 – http://petersheller.
com/documents/publications/12.pdf, R.Brooks, Population Aging and Global capital Flows in a Parallel Univers, IMF
Working paper. August, 2000 – https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2000/wp00151.pdf.
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Міф №2. Тільки капіталізація є шляхом
для пенсійного накопичення
The only way to pre-fund is through
pension accumulation

Низькі відсоткові ставки поряд з низькими темпами економічного зростання, а також висока
комісійна винагорода за управління пенсійними
фондами зменшує довгострокові прибутки від
складних відсотків, посилює тиск на накопичувальні системи індивідуальних пенсійних рахунків.
Досвід зрілих накопичувальних систем свідчить
про те, що пенсії на індивідуальних пенсійних
рахунках мають суттєве значення тільки для працівників, які отримували високі офіційні заробітки
(доходи) упродовж всієї трудової діяльності.

Міф №3. Існує прямий зв’язок
між накопиченням та економічним
зростанням
There is a direct link between funding and
growth

Як показують розрахунки, рівень накопичень
здійснює більший вплив на економічне зростання в
країнах з високим та середнім рівнем доходу, ніж у
країнах з низьким рівнем доходу. До того ж зв’язок
між накопиченням та економічним зростанням не
є лінійним. Деякі країни, наприклад, Швейцарія,
мали високий рівень накопичень та відносно низькі
темпи економічного зростання.
Додаткове збільшення рівня накопичень сприяє
зростанню добробуту до того часу, поки норма
прибутку, що визначається пропозиціями накопичень, перевищує темпи приросту населення.
Або більш висока норма накопичень поліпшує
добробут, поки забезпечує надходження
дивідендів від інвестицій.

Міф №4. Накопичення скорочує
суспільні пенсійні витрати
Funding reduce public pention spending

Накопичувальна частина страхового внеску
вилучається з коштів, що забезпечують поточне
фінансування пенсій, що призводить до випадіння
доходів з пенсійної системи, які необхідно
компенсувати або за рахунок податків, або за
рахунок державного бюджету. Світовий досвід
доводить, що збільшення податків призводить до
зниження накопичень. Як наслідок, необхідність
додаткового фінансування переходу до накопичувальної системи зазвичай збільшує державні
витрати у короткостроковому та середньостроковому періоді.

Міф №5. Боргові пенсійні зобов’язання Аргумент стосовно того, що неявні пенсійні борги
мають бути мінімізовані
мають бути мінімізовані, є спрощеним уявленням,
проте розміри державних пенсійних витрат мають
Paying off debt is always good policy
бути не мінімізовані, а оптимізовані.
Дизайн пенсійних систем
Міф №6. Накопичувальні схеми добре
впливають на ринок праці
Funded schemes have better labour
market incentive effects

У випадку, якщо покоління працездатного віку у
наступному часовому періоді заміщується меншою
чисельністю осіб працездатного віку, відбувається
суттєве накопичення пенсійних активів, що
належить старшому поколінню в той час, коли
чисельність робочої сили скоротиться.
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Міф №7. Накопичувальні пенсійні
схеми диверсифікують ризики
Funded pention diversify risk

Міф №8. Замість вибору – поліпшення
добробуту
Instead choice is welfare-improving

Міф №9. Накопичення працює краще,
якщо реальні прибутки перевищують
реальне зростання заробітної плати
Funding does better if real returns exceed
real wage growth

Міф №10. Приватні пенсійні системи
вивільняють уряди від пенсійних
зобов’язань
Private pension get government out of the
pеnsions business

Накопичувальні пенсійні системи стикаються
з додатковими ризиками, не притаманними
розподільчій системі. До таких ризиків слід
віднести некваліфіковане управління пенсійними
накопиченнями, циклічність інвестиційних
процесів, зміна актуарної вартості пенсійних
ануітетів. Жодна досконала система страхування
не захищає працівника від змін реальної норми
доходності пенсійних активів.
Як за розподільчої, так і за накопичувальної
пенсійної системи пенсіонери не отримують
тієї пенсії, на яку вони розраховують, оскільки
обидві системи стикаються з проблемами
дефіциту виробництва. Різниця у тому, що під
час накопичення процес є менш явним, і в цьому
випадку є кращим для політиків.
Накопичувальна система не дозволяє збільшити
реальну вартість пенсії відповідно до темпів
економічного зростання в період після виходу
на пенсію. Недоліком є також тривалий час,
необхідний для набуття громадянами права на
отримання пенсії, оскільки потрібно багато років
для того, щоб накопити паушальну суму44, яка
буде достатньою для формування ануїтету, що
дозволить людині отримати гідну пенсію.
Роль уряду
Державне регулювання пенсійними системами
полягає, перш за все, в управлінні зовнішніми
стосовно пенсійної системи чинниками: створення
сприятливих макроекономічних та демографічних
умов (підвищення народжуваності; зниження
смертності; залучення зовнішньої трудової міграції,
що сприяє зростанню чисельності працівників, за
яких сплачуються страхові внески; підвищення
продуктивності праці; зниження рівня безробіття;
створення нових робочих місць; зниження рівня
тіньової економіки; подолання інфляції, що
призводить до знецінення пенсійних прав та
зниження купівельної спроможності пенсій).

Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɹɤɢɣ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɝɚɞɚɧɢɯ ɜɢɳɟ
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɩɨɥɹɝɚɽɜɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭɨɫɧɨɜɧɢɣɬɚɽɞɢɧɢɣɧɟɞɨɥɿɤɪɨɡ
ɩɨɞɿɥɶɱɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɽ ɣɨɝɨ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɬɚ ɧɟɡɚɯɢɳɟ
ɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɤɪɢɡɢ ɉɪɨɬɟ ɰɟɣ ɧɟɞɨɥɿɤ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɭɫɭɧɟɧɢɣ ɲɥɹ
ɯɨɦ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɫɤɿɥɶɤɢ
ɣɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɱɭɜɚɽ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ
ɳɨ ɩɨɝɿɪɲɭɽɬɶɫɹ Ɍɚɤɨɠ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɚɽ ɜɥɚɫɧɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ
ɪɢɡɢɤɢ
44
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Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ⱦɠɋɬɿɝɥɿɰɚ ɬɚ ɇȻɚɪɪɚ ɞɨɜɟɥɢ
ɳɨ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɞɟɦɨ
ɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢɡɦɿɧɚɦɢɤɥɸɱɨɜɢɦɮɚɤɬɨɪɨɦɽɡɪɨ
ɫɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ Ɂ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ
ɡɨɪɭ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɢɛɨɪɭ ɦɿɠ ɩɟɧɫɿɣɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟ
ɦɚɦɢɹɤɿɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶɲɥɹɯɨɦɪɨɡɩɨɞɿɥɭɩɨɬɨɱ
ɧɢɯ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɚɛɨ ʀɯ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚ
ɰɿʀɽɜɬɨɪɢɧɧɢɦ  ɐɟɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨɜɬɱɬɢɦɳɨ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɢɩɚɞ
ɤɚɯ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɿɞɪɢɜɚɽ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɫɬɚɛɿɥɶ
ɧɿɫɬɶ ɚɥɟ ɣ ɩɨɫɥɚɛɥɸɽ ɪɨɛɨɬɭ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɬɚ
ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɸɽ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ³Ƚɨɥɨɜɧɚ ɠ ɭɜɚɝɚ ɦɚɽ ɛɭɬɢ
ɩɪɢɞɿɥɟɧɚ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ Ɂɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɟ ɽ ɰɿɥɥɸ ɫɚɦɨ ɩɨ
ɫɨɛɿ ɚ ɥɢɲɟ ɡɚɫɿɛ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɞɨɛɪɨɛɭɬ ɱɥɟɧɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ Ɇɢ ɦɨɠɟɦɨ ɚɝɿɬɭɜɚɬɢ
ɥɸɞɟɣ ɪɨɛɢɬɢ ɛɿɥɶɲɟ ɡɛɟɪɟɠɟɧɶ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɪɢɡɢɤɭɸɱɢ ʀɯ ɝɪɨɲɢɦɚ ɉɪɨɬɟ ɰɟ
ɧɟ ɩɨɥɿɩɲɢɬɶ ʀɯ ɞɨɛɪɨɛɭɬ ɇɚɜɿɬɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɦɭɬɶ
ɜɟɥɢɤɭɡɚɪɨɛɿɬɧɭɩɥɚɬɧɸɡɚɜɞɹɤɢɤɪɢɡɿɧɚɮɨɧɞɨɜɨɦɭɪɢɧɤɭɦɨɠɭɬɶɩɪɨɝɪɚɬɢ´45±
ɡɚɭɜɚɠɭɽȾɠɋɬɿɝɥɿɰ
Ⱦɟɮɿɰɢɬ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɽ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɸ ɡɚɝɪɨɡɨɸ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɦɭ ɡɞɨɪɨɜ¶ɸ ɬɚ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧ ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɋȻ
³əɤ ɡɚɩɨɛɿɝɬɢ ɤɪɢɡɿ ɫɬɚɪɨɫɬɿ´ ɩɪɢɜɟɪɧɭɥɨ ɭɜɚɝɭ ɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɩɪɨɬɟ ɞɥɹ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɛɭɥɨ ɨɛɪɚɧɨ ɜɭɡɶɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɬɚ ɭɜɚɝɚ ɛɭɥɚ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ
ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɚ ɧɚ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɩɥɚɧɚɯ ɿɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ ɜɧɟɫɤɚɦɢ Ɍɚɤɢɣ
ɩɿɞɯɿɞ ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɹɤ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɬɚɤ ɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɪɢɧɨɤ
ɩɪɚɰɿ ɚɛɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɫɬɚɥɿɫɬɶ Ɂ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ Ⱦɠɋɬɿɝɥɿɰɚ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚ
ɸɬɶɫɹ ɧɟɦɚɽ ɭɦɨɜ ɹɤɿ ɛ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɜɜɚɠɚɬɢ ɩɪɢɜɚɬɧɭ ɩɟɧɫɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɿɞɟɚɥɶ
ɧɨɸɐɟɡɭɦɨɜɥɟɧɨɬɢɦɳɨɦɟɧɲɪɨɡɜɢɧɭɬɿɤɪɚʀɧɢɦɚɸɬɶɫɥɚɛɤɨɪɨɡɜɢɧɭɬɿɮɨɧ
ɞɨɜɿ ɪɢɧɤɢ ɩɨɝɚɧɨ ɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ ɬɚ ɫɥɚɛɤɭ ɞɟɪɠɚɜɭ ɳɨ ɡɛɿɥɶɲɭɽ
ɪɢɡɢɤɢɧɟɜɞɚɥɢɯɪɟɮɨɪɦȻɿɥɶɲɟɬɨɝɨɫɥɚɛɤɿɫɬɶɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɪɢɧɤɿɜɪɨɛɢɬɶɬɪɚɞɢ
ɰɿɣɧɭɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɭɫɢɫɬɟɦɭɛɿɥɶɲɧɚɞɿɣɧɨɸ
ɍ ɪ ɧɚ ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɚɤɬɭɚɪɧɨɦɭ ɤɨɧɝɪɟɫɿ ,QWHUQDWLRQDO $FWXDULDO
$VVRFLDWLRQ  ɭ ɉɚɪɢɠɿ46 ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨɩɨɜɿɞɿ ɜ ɹɤɿɣ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɥɨɫɶ ɳɨ
ɿ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɚ ɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɚ ɩɟɧɫɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɸɬɶ ɫɜɨʀ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚ ɧɟɞɨ
ɥɿɤɢɬɚɠɨɞɧɚɡɧɢɯɧɟɦɚɽɨɱɟɜɢɞɧɨʀɩɟɪɟɜɚɝɢɧɚɞɿɧɲɨɸ±ɞɢɫɤɭɫɿʀɧɟɜɿɞɛɭɥɨɫɹ
ɉɪɨɬɟ  ɪɨɤɿɜ ɩɨɬɨɦɭ ɩɨɝɥɹɞɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɝ ɬɚ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɧɚɤɨɩɢ
ɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɭɥɨ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨ ɡɦɿɧɟɧɨ47 Ɂ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɬɪɢɟɥɟɦɟɧɬɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɪɢɡɢɤɿɜ ɿ ɜɢɝɥɹ
ɞɚɽ ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɨɞɧɨɟɥɟɦɟɧɬɧɨɸ ɭ ɡɚɯɢɫɬɿ ɜɿɞ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯɬɚɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯɞɥɹɤɨɠɧɨʀɤɪɚʀɧɢɪɢɡɢɤɿɜ
45
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2.2. РОЗШИРЕННЯ ВИХІДНОЇ КОНЦЕПЦІЇ.
ПАРАМЕТРИЧНІ РЕФОРМИ
ɇɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɬɟ ɳɨ ɜ ɞɨɩɨɜɿɞɿ ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ³əɤ ɡɚɩɨɛɿɝɬɢ ɤɪɢɡɿ
ɫɬɚɪɿɧɧɹ´ ɛɭɥɢ ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɿ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɱɿɬɤɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɬɚ ɤɪɨɤɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɛɭɥɚ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɚ ɧɟ ɨɞɧɨɝɨɥɨɫɧɨ ɧɚɜɿɬɶ ɭɫɿɦɚ ɫɩɿɜ
ɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɢ ɛɚɧɤɭ ɹɤɿ ɡɚɣɦɚɥɢɫɹ ɰɿɽɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ əɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ
ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɋȻ ɧɟ ɛɭɥɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɚ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɜ ɹɤɢɯ ɡɞɿɣ
ɫɧɸɜɚɥɢɫɹɩɪɨɝɪɚɦɢɋɜɿɬɨɜɨɝɨɛɚɧɤɭ
Ɂ  ɪ ɩɿɞɯɨɞɢ ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫ
ɬɟɦɢ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ± ɫɬɚɸɬɶ ɛɿɥɶɲ ɝɧɭɱɤɢɦɢ ɬɚ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɦɢ Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɋɜɿɬɨ
ɜɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɮɨɤɭɫɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɟɤɬɨɪɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɹɤɿ ɦɿɫɬɢɥɢ ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɨɝ
ɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɪɟɮɨɪɦ ɚɛɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ʀɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɋɭɬɬɽɜɟ ɟɜɨɥɸ
ɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɩɨɝɥɹɞɿɜɋɜɿɬɨɜɨɝɨɛɚɧɤɭɬɚɆɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɜɚɥɸɬɧɨɝɨɮɨɧɞɭɧɚɡɚɩɪɨ
ɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɜɧɚ
ɫɥɿɞɨɤ ɤɪɢɡɢ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ Ʌɚɬɢɧɫɶɤɨʀ Ⱥɦɟɪɢɤɢ
ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɪɿɲɭɱɢɦ ɧɟɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ ɿɞɟɨɥɨɝɿʀ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɡɛɨɤɭɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɈɈɇɡɨɤɪɟɦɚɆɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɨɪɝɚ
ɧɿɡɚɰɿʀɩɪɚɰɿɬɚɆɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɚɫɨɰɿɚɰɿʀɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɪɨɡ¶ɹɫɧɟɧɧɹ ɬɚ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɩɨɡɢɰɿɣ ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɭ ɪ ɛɭɥɚ
ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɚ ɧɨɜɚ ɞɨɩɨɜɿɞɶ48 ³Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɚ ɫɬɚɪɿɫɬɶ ɭ ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɿ ɉɟɧɫɿɣɧɿ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɪɟɮɨɪɦɢ ɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ´49 ɹɤɚ ɦɿɫɬɢɥɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɭɪɨɤɿɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɹɤɿ ɞɨɩɨɦɨɝɥɢ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿ ɲɥɹɯɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ
ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɯɩɟɧɫɿɣɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦ
ɍ ɧɨɜɿɣ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɭɥɨ
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɫɬɚɬɧɿɯ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɜɢɬɪɚɬ ɫɬɚɥɢɯ
ɬɚ ɧɚɞɿɣɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɡɚ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɞɨɛɪɨɛɭɬɭɧɚɫɟɥɟɧɧɹ.
Ɂ ɩɨɝɥɹɞɭ ɿɞɟɨɥɨɝɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ
ɜɿɞ ʀɯ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɦɚɸɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɯ
ɰɿɥɟɣɹɤɿɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɹɤɰɿɥɿɥɸɞɢɧɢɬɚɤɿɰɿɥɿɞɟɪɠɚɜɢ ɞɿɚɝɪɚɦɚ³ɐɿɥɿɩɟɧɫɿɣɧɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢ´ 
ɋɜɿɬɨɜɢɣ ɛɚɧɤ ɹɤ ɿ ɪɚɧɿɲɟ ɜɢɡɧɚɽ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɛɚɝɚɬɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɟɧ
ɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɿ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɭɦɨɜ ɦɿɫɬɹɬɶ ɩɟɜɧɭ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɭ
48

У преамбулі підкреслено, що доповідь не було узгоджено, як це зазвичай прийнято для офіційних видань
Світового банку, і позиції авторів не завжди співпадають з офіційною точкою зору СБ та його асоційованих
організацій.
49
Holzmann Robert Hinz Richard. Old-Age Income Support in the 21st Century An International Perspective on
Pension Systems and Reform. World Bank. – http://www.apapr.ro/images/BIBLIOTECA/reformageneralitati/bm%20
income%20support%202005.pdf (Обеспеченная старость в ХХІ веке. Пенсионные системы и реформы в
международной перспективе. Р. Хольцман, Р. Хинц; Мировой банк, 2005).
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Цілі пенсійної системи
З точки зору людини
Вирівнювання
споживання
упродовж
усього життя

Страхування
від ризиків
невизначеної
тривалості життя

З точки зору держави

Скорочення
бідності

Перерозподіл
доходів від
багатих до
бідних

ɫɤɥɚɞɨɜɭ ɚɥɟ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɜɚɠɚɽ ɳɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɛɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ ɜɚɪɿɚɧ
ɬɿɜ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɪɟɚɥɶɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ ɫɬɚɪɨɫɬɿ ɿ ɜ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ
ɞɟɪɠɚɜɚɦ ± ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɭ ɛɸɞɠɟɬɧɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɍ ɰɶɨɦɭ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɛɭɥɨ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜɿɞ ɬɪɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨʀ ɩɟɧ
ɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɞɨɦɧɨɠɢɧɧɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɳɨɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɧɨɠɢɧɧɢɯ
ɡɚɜɞɚɧɶ
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟ
ɱɟɧɧɹ ɋɜɿɬɨɜɢɣ ɛɚɧɤ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɭɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɪɢɡɢ
ɤɿɜ ɬɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɟɧɫɿɣɧɿ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɽ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɢɡɢɤɚɦɢ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɩɪɢɯɨɞɨɦ ɫɬɚɪɨɫɬɿ ³ɐɟ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶ
ɫɬɜɚɜɰɿɥɨɦɭɞɥɹɩɿɞɬɪɢɦɤɢɧɚɥɟɠɧɨɝɨɪɿɜɧɹɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɨɫɿɛɩɨɯɢɥɨɝɨɜɿɤɭɤɨɥɢ
ɜɨɧɢɚɛɨɧɟɦɨɠɭɬɶɚɛɨɧɟɛɚɠɚɸɬɶɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢɩɪɚɰɸɜɚɬɢɡɦɟɬɨɸɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɞɨɯɨɞɭ Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɹɤ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɢɡɢɤɚɦɢ ɩɨɜɢɧɧɚ
ɝɪɭɧɬɭɜɚɬɢɫɹɧɚɨɰɿɧɰɿʀʀɡɞɚɬɧɨɫɬɿɟɮɟɤɬɢɜɧɨɤɟɪɭɜɚɬɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɪɢɡɢɤɚɦɢɹɤ
ɧɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɣ ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɉɟɧɫɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɹɤɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ³ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ± ɪɨɡɩɨɞɿɥ´ ɿ ɹɤɿ ɚɛɨ
ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ ɚɛɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɹɤ ɚɤɬɢɜɢ ɩɚɫɢɜɢ  ɉɪɢɧɰɢɩ ɟɮɟɤ
ɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɢɡɢɤɚɦɢ ± ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɳɨ ɨɱɿɤɭ
ɽɬɶɫɹ ɿ ɪɢɡɢɤɿɜ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɚɛɨ ɚɤɬɢɜɿɜ  ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ
ɰɿɥɨɦɭ±ɽɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦɟɥɟɦɟɧɬɨɦɪɨɡɪɨɛɤɢɜɫɿɽʀɫɢɫɬɟɦɢɌɚɤɟɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɡɞɿɣ
ɫɧɸɽɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɹɤ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɭɞɶɹɤɢɦ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɦ ɩɨɪɬɮɟɥɟɦ ɍ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɰɟ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝɚɯ ɛɚɝɚɬɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɹɤɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɹɤɿ ɜ ɩɨɽɞ
ɧɚɧɧɿɞɚɸɬɶɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣɟɮɟɤɬɹɤɞɥɹɨɤɪɟɦɢɯɨɫɿɛɬɚɤɿɞɥɹɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɜɰɿɥɨɦɭ
ɦɿɧɿɦɿɡɭɸɱɢɩɪɢɰɶɨɦɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɪɢɡɢɤɢ´±ɡɚɡɧɚɱɚɽɋɜɿɬɨɜɢɣɛɚɧɤ50.
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɟɱɢɿɧɲɟɩɨɽɞɧɚɧɧɹɩ¶ɹɬɢɨɫɧɨɜɧɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜ
³ɧɭɥɶɨɜɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ´ ]HUR SLOODU  ± ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɩɥɚɧ ɛɟɡ ɜɧɟɫɤɿɜ ɳɨ ɮɨɪɦɭ
ɽɬɶɫɹ ɛɟɡ ɛɭɞɶɹɤɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɡ ɛɨɤɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ³ɞɟɦɨɝɪɚɧɬ´ 'HPRJUDQWV))51
50

Там само, с.37.
Грошові виплати певним категоріям населення на підставі їх демографічних характеристик (вік або кількість дітей). Таким терміном також позначають виплати з універсальних соціальних програм.
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 ФІНАНСОВІ,

СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

ɿɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣɪɿɜɟɧɶɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɇɭɥɶɨɜɢɣɪɿɜɟɧɶ
ɮɿɧɚɧɫɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ɞɟɪɠɚɜɢ ɇɭɥɶɨɜɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɪɨɡ
ɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɹɤɫɨɰɿɚɥɶɧɚɩɟɧɫɿɹɚɛɨɜɞɟɹɤɢɯɜɢɩɚɞɤɚɯɹɤɫɨɰɿɚɥɶɧɚɞɨɩɨɦɨɝɚ
³ɩɟɪɲɚɫɤɥɚɞɨɜɚ´ ¿UVWSLOODU ±ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɚɫɢɫɬɟɦɚ 3D\$V<RX*R±3$<* 
ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɧɟɫɤɿɜ ɿ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɡ ɬɢɦ ɱɢ ɿɧɲɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɡɚɪɨɛɿɬ
ɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɐɹ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɩɨɤɥɢɤɚɧɚ ɤɨɦɩɟɧɫɭɜɚɬɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɣɨɝɨ
ɡɚɪɨɛɿɬɤɭ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɟɪɲɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɮɿɧɚɧɫɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɧɟɫɤɿɜ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɿɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɚ ³ɞɪɭɝɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ´ ± ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɛɟɪɟɠɟɧɶ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɶ  ɫɚɦɨɝɨ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɹɤɢɣɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɭɪɿɡɧɢɯɜɚɪɿɚɧɬɚɯ
ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɚ ³ɬɪɟɬɹ ɫɤɥɚɞɨɜɚ´ ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɪɿɡɧɿ ɫɯɟɦɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ
ɜɧɟɫɤɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɜɧɟɫɤɢ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɿɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɪɨɡɦɿɪɨɦ
ɜɢɩɥɚɬ52 ɚɛɨ ɿɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɪɨɡɦɿɪɨɦ ɜɧɟɫɤɿɜ53  ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɫɿ ɦɨɠ
ɥɢɜɿ ɫɯɟɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɝɧɭɱɤɨɫɬɿ ɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ
ɞɢɫɤɪɟɬɧɨ54;
ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɿ ɧɟɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɥɸɞɹɦ ɩɨɯɢ
ɥɨɝɨɜɿɤɭ ɞɨɫɬɭɩɞɨɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɩɨɫɥɭɝɫɢɫɬɟɦɨɯɨɪɨɧɢɡɞɨɪɨɜ¶ɹɬɨɳɨ 
ɇɚɞɭɦɤɭɟɤɫɩɟɪɬɿɜɋȻɛɚɝɚɬɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɤɪɚɳɟ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɚ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɿ
ɲɢɦɡɹɤɢɯɽɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɛɿɞɧɨɫɬɿɬɚɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹɞɨɯɨɞɿɜɚɬɚɤɨɠɧɟɣɬɪɚɥɿɡɚɰɿɹ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɿ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ ɡ ɹɤɢɦɢ ɫɬɢɤɚɽɬɶɫɹ ɛɭɞɶɹɤɚ
ɩɟɧɫɿɣɧɚɫɢɫɬɟɦɚ
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɋȻ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɩɨɫɢɥɟɧɧɿ ɭɜɚɝɢ ɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɚɡɨɜɨɸ
ɩɟɧɫɿɽɸ ɭɫɿɯ ɧɟɡɚɯɢɳɟɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ
ɪɨɥɿ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɭɫɿɯ
ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɹɤ ɨɯɨɩɥɟɧɢɯ ɬɚɤ ɿ ɧɟ ɨɯɨɩɥɟɧɢɯ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ.
52

Пенсійні плани з встановленим розміром виплат діють на рівні окремих компаній або галузей, сплачують
ануїтет (фінансова рента, послідовність грошових платежів (виплат або надходжень) через однакові проміжки часу), заснований на заробітній платі або трудовому стажі працівника. У старих програмах пенсія
нараховувалась на основі заробітної плати працівника за останній рік або за останніх декілька років. Більш
нові системи мають тенденцію до визначення розміру виплат на основі реальної заробітної плати, що
осереднюється за тривалий період. Індивідуальний ануїтет є індексованим по заробітній платі за період
до виходу на пенсію.
53
Основу таких пенсійних планів (систем) складають накопичувальні рахунки, відкриті на фізичну особу.
Ставка внесків є фіксованою. Індивідуальна пенсія представляє собою ануїтет, величина якого при заданій
тривалості життя і відсотковій ставці визначається тільки розміром пенсійних накопичень, зроблених
упродовж життя. Учасники таких програм стикаються із невизначеністю, пов’язаною з коливаннями реальної норми прибутку по пенсійним активам.
54
ОБСЄ звертає увагу на неоднакове використання термінів “другий” і “третій” компонент в різних країнах
світу. В Європі та деяких інших регіонах під другим компонентом розуміють професійні пенсійні програми,
а під третім – особисті пенсійні схеми (добровільні або обов’язкові). На американському континенті під
другим компонентом розуміють обов’язкові пенсійні програми, а під третім – добровільні. Див.: A Proposal
for Developing a Taxonomy of Private Pension Systems, Working Party on Private Pensions. DAFFE/ AS/PEN/
DW(2001)5/Revl, November 26. 2001. OECD.
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Варіанти багатокомпонентних пенсійних систем
за класифікацією Світового банку55
Основні критерії

Неформальний
сектор економіки

Формальний
сектор економи

0

Довічно бідні57

Компонент

Цільові групи56

Х*

Х

х

Характеристика

Участь

Загальна

Фінансування
або
забезпечення

“Базова” або “соціальна пенсія”
(універсальна), мінімальна
соціальна допомога (для всіх або
для нужденних) з перевіркою
нужденності

Бюджетне,
загальні доходи

1

Х

Державна пенсійна система під
Обов’язкова
державним управлінням (з встановленим розміром виплат або
умовно-накопичувальна з
встановленим розміром внесків)

2

Х

Професійні або персональні пенсійні програми58 (повністю накопичувальні з встановленим розміром
виплат або внесків)

Обов’язкова

Фінансові
активи

Внески, можливо з використанням деяких
фінансових
резервів

3

х

Х

Х

Професійні або персональні пенсійні програми (частково або повністю накопичувальні з встановленим розміром виплат або внесків)

Добровільна

Фінансові
активи

4

х

Х

Х

Можливість використанні неформальної підтримки (родини),
іншими офіційними соціальними
програмами (охорона здоров’я) та
іншими індивідуальними фінансовими і нефінансовими активами
(домоволодіння)

Добровільна

Фінансові і
нефінансові
активи

*Розмір х (х, Х, Х) відповідає ступеню важливості кожного з компонентів.
55

Там само, с.18
Згідно з типологією Світового банку. Див.: Holzmann Robert Hinz Richard. Old-Age Income Support in the 21st
Century An International Perspective on Pension Systems and Reform. – World Bank, http://www.apapr.ro/images/
BIBLIOTECA/reformageneralitati/bm%20income%20support%202005.pdf.
57
За типологією СБ.
58
Обов’язкові накопичувальні професійні схеми відіграють значну роль у багатьох розвинутих країнах.
Можна побачити, що в цій класифікації СБ враховуються також обов’язкові професійні схеми. Як видно з
таблиці, СБ відносить їх до другого рівня пенсійної системи. При цьому, слід підкреслити, що фахівці
СБ пропонують відрізняти професійні і добровільні професійні системи, які з точки зору класифікації
СБ належать вже до третього рівня пенсійної системи. Це є важливим для ідентифікації обов’язкового
універсального накопичувального компонента.
56
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 ФІНАНСОВІ,

СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

ɍɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢ ɜɥɚɫɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɡ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭ
ɤɪɚʀɧɚɯɤɥɿɽɧɬɚɯ ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɡ ɜɫɶɨɝɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɫɯɟɦ ɬɚ ɜɚɪɿ
ɚɧɬɿɜ ɪɟɮɨɪɦ ɛɭɥɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɹɤɢɣ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɩ¶ɹɬɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ
ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟ
ɧɢɦɢɜɢɩɥɚɬɚɦɢɞɨɹɤɢɯɧɚɥɟɠɚɬɶ
ɚ) ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɿ ɪɟɮɨɪɦɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɹɤɢɯ ɡɛɟɪɟɠɭɬɶɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɢɩɥɚɬ
ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɬɚ ʀʀ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɢɣ ɧɟɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹɬɿɥɶɤɢɩɚɪɚɦɟɬɪɢɮɨɧɞɭɜɚɧɧɹɜɿɞɫɭɬɧɽ
E) ɪɟɮɨɪɦɚ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɲɥɹɯɨɦ ʀʀ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ ɭɦɨɜɧɨ
ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɭ ɿɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ ɜɧɟɫɤɚɦɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɢɩɥɚɬ ɩɪɨɬɟ ɡɛɟɪɟɠɭɬɶɫɹ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɬɚ
ʀʀɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪ
F) ɪɢɧɤɨɜɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ± ɨɩɨɪɚ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɧɚ ɩɥɚɧɢ ɳɨ ɮɨɧɞɭɸɬɶɫɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ ɜɧɟɫɤɚɦɢ ɚɛɨ
ɿɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ ɜɢɩɥɚɬɚɦɢ ɳɨ ɭɩɪɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɪɢɜɚɬ
ɧɢɦɢɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɜɱɚɫɬɢɧɿɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹɚɤɬɢɜɿɜ 
G) ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ± ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɮɨɧɞɨɜɚɧɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɚ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɿɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɚɛɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ
ɡɚɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɫɢɫɬɟɦɨɸ
e) ɛɚɝɚɬɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɿ ɛɚɝɚɬɨɨɩɨɪɧɿ  ɪɟɮɨɪɦɢ ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɞɢɜɟɪɫɢ
ɮɿɤɚɰɿɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɢɩɥɚɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɿ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ
ɉɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɚ ɪɟɮɨɪɦɚ ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɜɢɫɨɤɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ ɧɚɤɨɩɢ
ɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɨɡɜɢɧɭɬɿ ɤɪɚʀɧɢ ɨɤɪɿɦ ɡɦɿɧɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ
ɫɢɫɬɟɦ ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɢ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢɜɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɯɟɦ ɩɿɲɥɢ
ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɉɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɿ ɪɟɮɨɪɦɢ
ɧɟ ɡɚɱɿɩɚɸɬɶ ɿɫɧɭɸɱɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɚɥɟ ɞɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɧɨɫɹɬɶɫɹ ɡɦɿɧɢ ɡ
ɦɟɬɨɸ ɛɿɥɶɲ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ Ⱦɨ ɩɚɪɚ
ɦɟɬɪɢɱɧɢɯɪɟɮɨɪɦɧɚɥɟɠɚɬɶ
• ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭ
• ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɜɢɦɨɝɞɨɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨɫɬɚɠɭ
• ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɡɧɢɠɭɸɱɨɝɨɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚɩɿɞɱɚɫɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɜɚɥɨɪɢɡɚɰɿʀɦɢɧɭ
ɥɢɯɩɟɧɫɿɣɧɢɯɩɪɚɜ
• ɩɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɿɧɞɟɤɫɚɰɿʀ ɩɟɧɫɿɣ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɚ ɧɟ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ
ɩɥɚɬɢ ɬɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɩɪɨ ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɩɟɧɫɿʀ ɡ ɨɞɧɨɱɚɫɧɢɦ
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɫɬɚɜɤɢ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɶ ɞɨ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿɫɢɫɬɟɦɢ
• ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɞɥɹ ɬɢɯ ɨɬɪɢɦɭ
ɜɚɱɿɜɹɤɿɧɟɦɚɸɬɶɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨɫɬɚɠɭ 
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• ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɟɪɿɨɞɭ ɡɚ ɹɤɢɣ ɜɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɡɚɪɨɛɿɬɨɤ ɩɪɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɩɨɱɚɬ
ɤɨɜɨʀɩɟɧɫɿʀ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɡɪɨɤɿɜɳɨɩɟɪɟɞɭɸɬɶɜɢɯɨɞɭɧɚɩɟɧɫɿɸɞɨɫɭɤɭɩ
ɧɨɝɨɬɪɭɞɨɜɨɝɨɫɬɚɠɭ 
• ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɚɤɬɭɚɪɧɢɯ ɧɚɞɛɚɜɨɤ ɚɛɨ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɶ  ɞɨ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɚɛɨ
ɛɿɥɶɲɩɿɡɧɶɨɝɨ ɜɢɯɨɞɭɧɚɩɟɧɫɿɸ ɹɤɩɪɚɜɢɥɨɜɿɞɚɛɨɞɨɡɚɪɿɤ 
• ɡɧɢɠɟɧɧɹɪɿɱɧɨɝɨɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɡɞɨɡɚɪɿɤ 
ɉɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɿ ɪɟɮɨɪɦɢ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶɩɪɨɬɟɜɨɧɢɬɚɤɨɠɦɚɸɬɶɧɟɞɨɥɿɤɢɡɨɤɪɟɦɚɧɟɡɞɚɬɧɿɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɢɬɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨʀɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɨʀɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ
Ɉɫɧɨɜɧɿɧɟɞɨɥɿɤɢɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɢɯɪɟɮɨɪɦ
¾Ⱦɟɮɿɰɢɬ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɜɨɥɿ ɹɤɢɣ ɡɧɢɠɭɽ ɿɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɤɥɸɱɨɜɢɯ
ɪɿɲɟɧɶ ɉɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɿ ɪɟɮɨɪɦɢ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɞɨɜɟɞɟɧɿ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɀɨɞɧɚ
ɤɪɚʀɧɚ ɧɟ ɡɦɨɝɥɚ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɭ ɪɟɮɨɪɦɭ ɹɤɚ ɫɚɦɚ ɩɨ ɫɨɛɿ ɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɢɥɚ ɛ ɫɬɚɥɭ ɜɢɩɥɚɬɭ ɩɟɧɫɿɣ ɭ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɦɭ ɪɨɡɦɿɪɿ ɿ ɧɚ ɝɿɞɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨ
ɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɉɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɿ ɪɟɮɨɪɦɢ ɧɟ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿ ɡ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ
ɨɫɤɿɥɶɤɢɩɨɡɢɬɢɜɧɿɡɦɿɧɢɜɿɞɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɨɭɱɚɫɿɳɨɡɭɦɨɜɥɸɽɥɢɲɟɱɚɫɬɤɨɜɭ
ɿɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɿɸ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɿ ɪɟɮɨɪɦɢ ɧɟ ɩɿɞ
ɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹɡɛɨɤɭɝɪɨɦɚɞɹɧ ɞɢɜɊɨɡɞɿɥ).
¾Ȼɭɞɶɹɤɿ ɡɚɯɨɞɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɨɫɬɚɪɿɧɧɹ ɧɚɫɟ
ɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɣɧɢɯ ɡɦɿɧ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ
ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɦɿɧ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɳɨ ɽ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɧɟɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɦ
¾ɍɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɨɫɬɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɞɢɫɩɪɨ
ɩɨɪɰɿʀɧɚɪɢɧɤɭɩɪɚɰɿ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɪɨɡɦɿɪɿɜɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɯɜɢɩɥɚɬ
ɿɦɨɜɿɪɧɨɡɛɿɥɶɲɭɽɩɨɩɢɬɧɚɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɿɿɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɿɩɟɧɫɿɣɧɿɫɯɟɦɢ 
¾ɉɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɿ ɪɟɮɨɪɦɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ³ɪɟɦɨɧɬ´ ɫɢɫɬɟɦ ɳɨ ɫɤɥɚɥɢɫɹ ɯɨɱɚ
ɡɦɿɧɢ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɪɟɚɥɿɣ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɫɜɿɬɨ
ɝɥɹɞɧɢɯɨɫɧɨɜ
¾Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣɧɚɞɚɸɬɶɞɿɽɜɢɣɟɮɟɤɬɱɟɪɟɡɪɨɤɿɜɚɥɟɩɟɧɫɿɣɧɚ
ɫɢɫɬɟɦɚɽɜɪɚɡɥɢɜɨɸɫɶɨɝɨɞɧɿ
¾Ɂɚɥɢɲɚɸɱɢɫɶɭɦɟɠɚɯɤɥɚɫɢɱɧɨʀɫɬɪɚɯɨɜɨʀɦɨɞɟɥɿɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɜɿɞɫɭɬɧɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɳɨ ɭɧɟ
ɦɨɠɥɢɜɥɸɽɩɨɞɚɬɤɨɜɨɛɸɞɠɟɬɧɿɦɚɧɟɜɪɢ
ɏɨɱɚ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɿ ɪɟɮɨɪɦɢ ɫɚɦɿ ɩɨ ɫɨɛɿ ɧɟ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ
ɞɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɿɞɿ
ɝɪɚɜɚɬɢ ɤɥɸɱɨɜɭ ɪɨɥɶ ɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɛɿɥɶɲ ɝɥɢɛɨɤɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɜɧɚɫɥɿ
ɞɨɤ ɬɨɝɨ ɳɨ ɡɦɿɧɸɸɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ ɡɚ ɫɬɚɪɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɿ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ
ɦɨɠɭɬɶ ɞɨɡɜɨɥɢɬɢ ɛɟɡɛɨɥɿɫɧɨ ɩɟɪɟɣɬɢ ɞɨ ɧɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɞɨ ɧɨɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ
ɜɢɩɥɚɬ
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Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɭɦɨɜɧɨɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɭ
ɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ ɜɧɟɫɤɚɦɢ ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɞɨɫɜɿɞ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫ
ɬɟɦ ɋɜɿɬɨɜɢɣ ɛɚɧɤ ɩɨɱɚɜ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɨɫɭɜɚɬɢ ɧɨɜɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɫɢɫɬɟɦ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɹɤɢɣ ɮɿɧɚɧɫɭɽɬɶɫɹ ɡ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ± ɬɡɜ
ɦɨɞɟɥɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡ ɭɦɨɜɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ ɜɧɟɫɤɚɦɢ ɭɦɨɜɧɨɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɚ
ɫɢɫɬɟɦɚ .
Ɂɚ ɬɚɤɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɪɚɯɭɧɤɢ ɧɚ ɹɤɿ ɡɚɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜɧɟɫɤɢ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɿ ɣɨɝɨ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹ  ɧɚ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿ ɧɚ ɤɨɲɬɢ ɰɶɨɝɨ
ɪɚɯɭɧɤɭɧɚɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹɭɦɨɜɧɢɣɞɨɯɿɞɡɚɩɟɜɧɨɸɫɬɚɜɤɨɸ59Ɂɚɡɜɢɱɚɣɧɨɪɦɚɞɨɯɨɞ
ɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɚɛɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɐɟɣ ɭɦɨɜɧɨɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɤɨɧɜɟɪɬɭɽɬɶɫɹ ɜ ɩɟɧɫɿɣɧɿ
ɜɢɩɥɚɬɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɤɨɠɧɨʀ ɜɿɤɨɜɨʀ ɝɪɭɩɢ ɤɨɝɨɪɬɢ  ɨɬɪɢ
ɦɭɜɚɱɿɜ ɐɟ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɫɬɜɨɪɸɽ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɜɧɟɫɤɚɦɢ ɬɚ ɪɨɡɦɿɪɚɦɢ ɜɢɩɥɚɬ
ɚɧɭʀɬɟɬɭ  ɚɥɟ ɣ ɞɨɞɚɽ ɞɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɮɨɪɦɭɥɢ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɉɪɢ ɜɢɯɨɞɿ
ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɞɨ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɯ ɧɚ ɭɦɨɜɧɨɦɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɦɭ ɪɚɯɭɧɤɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭ
ɽɬɶɫɹ ɮɚɤɬɨɪ ɚɧɭʀɬɟɬɭ ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɨɫɬɚɬɨɱɧɭ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ ɞɚɧɨʀ ɜɿɤɨ
ɜɨʀɝɪɭɩɢɜɦɨɦɟɧɬɜɢɯɨɞɭɧɚɩɟɧɫɿɸɿɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɪɨɡɦɿɪɜɢɩɥɚɬ
Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɜɢɩɥɚɬɢ ɿɧɞɟɤɫɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɨɫɬɚɧɧɹ ɰɿɧ ɿɧɞɟɤɫɚɰɿɹ ɧɟ ɜɿɞɨ
ɛɪɚɠɚɽ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ  ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɦɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ
ɪɟɡɟɪɜɢɭɜɢɩɚɞɤɭɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɚɛɨɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯɤɪɢɡ
Ɉɫɧɨɜɧɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɭɦɨɜɧɨɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ
• ɜɧɟɫɤɢ ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɡɚɪɨɛɿɬɤɚɯ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɭɦɨɜɧɿ ɧɚɤɨ
ɩɢɱɟɧɧɹɧɚɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɪɚɯɭɧɤɚɯ
• ɧɚ ɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɧɚɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɨɪɦɚ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɿ
ɡɚɫɧɨɜɚɧɚɧɚɡɪɨɫɬɚɧɧɿɫɭɦɢɫɩɥɚɱɟɧɢɯɩɟɧɫɿɣɧɢɯɜɧɟɫɤɿɜ
• ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɚ ɫɭɦɚ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɭ ɩɨɠɢɬɬɽɜɭ ɩɟɧɫɿɸ ɧɚ ɞɚɬɭ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ
ɩɟɧɫɿɸ
• ɪɨɡɦɿɪ ɩɟɧɫɿʀ ɚɧɭʀɬɟɬ  ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɭɦɨɜɧɨ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɨɝɨ ɤɚɩɿ
ɬɚɥɭ ɬɚ ɨɱɿɤɭɜɚɧɨʀ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɧɚ ɞɚɬɭ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ Ɋɨɡɦɿɪ ɩɟɧ
ɫɿʀ ɦɨɠɟ ɿɧɞɟɤɫɭɜɚɬɢɫɹ ɇɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɽ ɬɟ
ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
ɫɭɦɢɫɩɥɚɱɟɧɢɯɜɧɟɫɤɿɜ
• ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿɪɟɡɟɪɜɢ
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ȿɉɚɥɦɟɪɚ ɹɤɢɣ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɚɜɬɨɪɨɦ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɦɨɜɧɨ
ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɬɚɤɚ ɧɟɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ ɜɧɟ
ɫɤɚɦɢɽɩɪɨɫɬɨɸɿɩɪɨɡɨɪɨɸɬɚɦɚɽɧɢɡɤɭɩɟɪɟɜɚɝɡɨɤɪɟɦɚ60
59

Palmer, Edward. Pension Reform. Issues and Prospects for Non-Financial Defined Contribution (NDC) Schemes,
ed. Robert Holzmann and Edward Palmer (35347), 2005, World Bank. – http://siteresources.worldbank.org/
INTPENSIONS/Resources/NDC_English.pdf.
60
Gora M. & E. Palmer, Shifting Perspectives in Pensions, October 2004, Discussion Paper 1369. – http://ftp.iza.
org/dp1369.pdf. Notional accounts Notional defined contribution plans as a pension reform strategy. World Bank
Pension Reform Primer. – http://siteresources.worldbank.org/INTPENSIONS/Resources/395443-1121194657824/
PRPNoteNotionalAccts.pdf. Palmer Edward. The Swedish Pension Reform Model: Framework and Issues. – http://
www.oecd.org/finance/financial-markets/2638200.pdf.
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• ɫɬɢɦɭɥɸɽɜɩɥɢɜɧɚɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɪɨɛɨɱɨʀɫɢɥɢɿɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶɩɪɨɜɢɯɿɞɧɚ
ɩɟɧɫɿɸɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɡɦɿɧɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭɬɚɫɿɦɟɣɧɨɝɨɫɬɚɧɭ
• ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɜɪɚɯɨɜɭɽɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿɠɢɬɬɹɜɧɚɫɥɿɞɨɤɬɨɝɨɳɨɩɪɚ
ɰɿɜɧɢɤɢ ɹɤ ɿ ɡɚ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿ ɜ ɿɧɮɨɪ
ɦɚɰɿʀɩɪɨɪɨɡɦɿɪɢɜɧɟɫɤɿɜɹɤɿɧɟɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹɹɤɩɨɞɚɬɤɢ
• ɩɨɦ¶ɹɤɲɭɸɬɶɫɹ ɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɿʀ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɩɪɢɣ
ɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶɩɪɨɜɢɯɿɞɧɚɩɟɧɫɿɸ
• ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɢɣɛɿɥɶɲ ɩɿɡɧɿɣ ɜɢɯɿɞ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɧɟ
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɩɪɢɣɧɹɬɬɹɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɪɿɲɟɧɶ
• ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɲɜɢɞɤɨ ɬɚ ɥɟɝɤɨ ɭɧɿɮɿɤɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ
ɞɥɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɿɜ  ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɿ
ɜɢɩɥɚɬɢ ɡɛɟɪɟɠɭɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɩɟɪɟɞɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɜɿɤɭ ɚ ɧɨɜɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɬɿ ɫɚɦɿ ɩɪɚɜɚ ɳɨ ɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ
ɫɟɤɬɨɪɭ
• ɫɢɫɬɟɦɚɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭɜɫɟɪɟɞɢɧɿɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɭɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɤɨɠ
ɧɨɦɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɭ ɫɩɥɚɱɭɽɬɶɫɹ ɫɭɦɚ ɣɨɝɨ ɜɧɟɫɤɿɜ ɩɥɸɫ ɭɦɨɜɧɚ ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɚ
ɫɬɚɜɤɚ  ɚɥɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɩɟɜɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɲɥɹɯɨɦ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɬɚ
ɩɪɨɡɨɪɢɯ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɿɜ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɩɚɪɢɬɟɬɧɿ ɜɧɟɫɤɢ ɞɥɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡ ɧɢɡɶ
ɤɢɦɢɞɨɯɨɞɚɦɢɚɛɨɜɩɟɪɿɨɞɯɜɨɪɨɛɢɚɛɨɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ 
• ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɥɟɝɤɨ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭ
ɚɥɶɧɿɩɪɚɜɚɠɿɧɤɚɦɿɪɨɡɩɨɞɿɥɹɬɢɧɚɤɨɩɢɱɟɧɭɫɭɦɭɜɧɟɫɤɿɜɭɜɢɩɚɞɤɭɪɨɡɥɭ
ɱɟɧɶɚɛɨɫɦɟɪɬɿ
Ɍɚɤɚ ɪɟɮɨɪɦɚ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɢɩɥɚɬ ɬɨɛɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢɜɢɩɥɚɬɚɦɢɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɜɫɢɫɬɟɦɭɡɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢɜɧɟɫɤɚɦɢ
ɚɥɟ ʀʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɟɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɦ Ɂɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɚɧɚɥɿɬɢɤɿɜ
ɋȻ ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɜɿɞ ɧɟɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ ɜɢɩɥɚɬɚɦɢ ɞɨ
ɧɟɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ ɜɧɟɫɤɚɦɢ ɫɬɚɸɬɶ ɛɿɥɶɲ ɹɜɧɢɦɢ ɿ ɩɪɨ
ɡɨɪɢɦɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ Ɉɞɧɚɤ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨʀ ɟɤɜɿ
ɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɜɨɞɢɬɢ ɞɨ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɡɦɿɧɧɿ ɬɚ ɫɤɨ
ɪɟɝɨɜɚɧɿ ɡ ɚɤɬɭɚɪɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹɧɚɞɛɚɜɤɢ ɡɚ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɢɣɛɿɥɶɲ
ɩɿɡɧɿɣɜɢɯɿɞɧɚɩɟɧɫɿɸɬɚɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿɠɢɬɬɹ
Досвід реформ у Бразілії61, Німеччині62, Франції63 і Еквадорі показує, що корективи
системи з встановленими виплатами важко здійснювати з політичної точки зору. Таким
чином трансформація пенсійної системи в умовно накопичувальну з встановленими
внесками не є різновидом параметричної реформи.
61

В Бразилии протестующие против пенсионной реформы захватили здание минфина. – Ведомости,
16 марта 2017г., https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/03/16/681435-zahvatili-zdanie-minfina.
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В Германии пенсионная реформа проходит непросто. – Подробности, 7 февраля 2004г., http://podrobnosti.
ua/100992-v-germanii-pensionnaja-reforma-prohodit-neprosto.html.
63
Во Франции проект пенсионной реформы привел к неделе забастовок и беспорядков. 24 октября
2010г. – https://www.1tv.ru/news/2010-10-24/139475-vo_frantsii_proekt_pensionnoy_reformy_privel_k_nedele_
zabastovok_i_besporyadkov.
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Ⱦɨ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɭɦɨɜɧɨɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɪɢɡɢɤɢ ³ɩɪɢɜɚɬɢ
ɡɚɰɿʀ´ɫɢɫɬɟɦɢɩɨɥɿɬɢɤɚɦɢɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɸɧɟɫɚɦɢɯɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯɫɯɟɦ64ɡɨɤɪɟɦɚ
• ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɨʀ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɜɿɤɨɜɨʀ ɝɪɭɩɢ ɮɚɤɬɨɪ
ɚɧɭʀɬɟɬɭ ɡɧɢɠɭɽɬɶɫɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɛɿɥɶɲ
ɧɢɡɶɤɭ ɩɟɧɫɿɸ ɚɥɟ ɦɨɠɭɬɶ ɫɤɨɪɟɤɬɭɜɚɬɢ ʀʀ ɪɨɡɦɿɪ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ
ɩɿɡɧɿɲɟɚɛɨɜɿɞɤɥɚɞɚɸɱɢɛɿɥɶɲɟ
• ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɨɦɢɥɤɨɜɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ ɭɦɨɜɧɨʀ ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɨʀ ɫɬɚɜɤɢ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɳɨ
ɞɨɪɿɜɧɸɽɬɟɦɩɚɦɩɪɢɪɨɫɬɭȼȼɉɧɚɞɭɲɭɧɚɫɟɥɟɧɧɹɚɧɟɫɭɤɭɩɧɨɝɨɛɚɡɨɜɨɝɨ
ɡɚɪɨɛɿɬɤɭ ɫɤɨɪɟɝɨɜɚɧɨɝɨ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɦɿɧ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɜɧɟɫɤɿɜ ɜɢɩɥɚɬ
ɬɚɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɦɨɠɟɡɛɟɪɿɝɚɬɢɫɹɮɿɧɚɧɫɨɜɚɧɟɫɬɚɥɿɫɬɶ65;
• ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ɬɚ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ ɜɿɤɨɜɨʀ
ɝɪɭɩɢɚɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢʀʀɜɹɤɨɫɬɿɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨɮɚɤɬɨɪɭ
• ɨɫɤɿɥɶɤɢɫɢɫɬɟɦɚɧɟɽɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨɸɭɜɢɩɚɞɤɭɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɬɚɞɟɦɨɝɪɚ
ɮɿɱɧɢɯ ɤɪɢɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɪɿɜ
ɧɨɜɚɝɢ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɛɭɮɟɪɧɢɣ ɮɨɧɞ ɹɤɢɣ ɫɜɨɽɸ ɱɟɪɝɨɸ ɦɚɽ ɪɢɡɢɤɢ ɛɭɬɢ
ɫɩɭɫɬɨɲɟɧɢɦ
• ɿɫɧɭɸɬɶɜɢɫɨɤɿɜɢɦɨɝɢɞɨɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹɩɪɢɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿɫɢɫɬɟɦɢ
ɇɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɿɫɧɭɸɱɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ
ɭɦɨɜɧɨɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɭ ɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ ɜɧɟɫɤɚɦɢ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɩɪɨɜɟ
ɞɟɧɧɹɡɬɨɱɤɢɡɨɪɭɚɧɚɥɿɬɢɤɿɜɋȻɽɡɚɫɨ
ɛɨɦ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀ ɬɢɩɨɜɨʀ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶ
ɱɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɜɢɩɥɚɬɚɦɢ
ɜ ɦɟɠɚɯ ɛɚɝɚɬɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ
Ɍɨɛɬɨ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ
ɧɭɥɶɨɜɢɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɛɨɡɚɫɨɛɨɦɜɿɞɤɪɢ
ɬɢɯ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɿɜ ɱɟɪɟɡ ɭɦɨɜɧɢɣ ɤɨɦ
ɩɨɧɟɧɬ ɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ ɜɧɟɫɤɚɦɢ
ɤɪɿɦ ɬɨɝɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚɤɨɩɢɱɭ
ɜɚɥɶɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɝɪɨɦɚɞɹ
ɧɚɦ ɤɨɦɩɟɧɫɭɜɚɬɢ ɣɦɨɜɿɪɧɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɦɢ
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РОЛЬ СВІТОВОГО БАНКУ В РЕФОРМУВАННІ ПЕНСІЙНИХ СИСТЕМ 
Відмінності накопичувальної пенсійної системи від умовно-накопичувальної
Накопичувальна
пенсійна система

Умовно-накопичувальна
пенсійна система

Формування пенсійних
накопичень для матеріального
забезпечення життя
на пенсії

Мета

Підвищення рівня пенсійного
забезпечення з урахуванням
принципів соціальної
справедливості (як альтернатива
солідарній системі, що
зменшується)

Успадковується, можливість
самому нести відповідальність
за рівень свого доходу після
виходу на пенсію. Система вигідна
для людей з високим рівнем
заробітної плати

Переваги

Виплати пенсії здійснюється
довічно (за умови існування
певного страхового стажу),
навіть якщо кошти на умовному
пенсійному рахунку вичерпані.
Система вигідна людям з
невисоким рівнем заробітної плати

При досягненні пенсійного віку

Умови виплати

При досягненні пенсійного віку
(за умови існування певного
страхового стажу)

Від суми пенсійних накопичень
на індивідуальних рахунках
вкладника (скільки накопичив,
стільки отримав)

Залежність
розміру виплат

Від стажу участі в пенсійній
системі, частоти відрахувань
пенсійних внесків та
додаткових сум перерозподілу.
Максимальна виплата
обмежена законодавством

До вичерпання пенсійних
відрахувань (або пожиттєва)

Строки
здійснення
виплат

Довічно

Ɋɟɮɨɪɦɚ ɳɨ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ Ɋɟɮɨɪɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢɭɜɫɿɯɫɮɟɪɚɯɩɨɱɢɧɚɸɱɢɜɿɞɡɛɨɪɭɜɧɟɫɤɿɜɞɨɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɬɚɜɢɩɥɚɬɚɛɨɡɨɫɟɪɟɞɠɭɸɬɶɫɹɬɿɥɶɤɢɧɚɜɬɿɥɟɧɧɿɪɢɧɤɨɜɨɝɨɦɟɯɚɧɿɡɦɭ
ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɇɟɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɿ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɳɨ ɭɩɪɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɞɟɪ
ɠɚɜɨɸɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹɬɿɥɶɤɢɜɦɟɠɚɯɧɭɥɶɨɜɨɝɨɚɛɨɛɚɡɨɜɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɁɚɜɞɚɧɧɹ
ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡ ɛɿɞɧɿɫɬɸ ɜɢɪɿɲɭɽ ɩɟɧɫɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɳɨ ɧɟ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɜɧɟɫɤɿɜ ɬɚ
ɬɚɤɚɳɨɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚɧɚɩɪɢɧɰɢɩɚɯɫɨɥɿɞɚɪɧɨɫɬɿɬɚɞɨɩɨɜɧɸɽɛɭɞɶɹɤɭɮɨɪɦɭɩɟɪɟ
ɪɨɡɩɨɞɿɥɭɤɨɲɬɿɜɭɦɟɠɚɯɩɟɪɲɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɧɚɤɨɪɢɫɬɶɬɢɯɭɱɚɫɧɢɤɿɜɩɟɧɫɿɣ
ɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɳɨɦɚɸɬɶɧɢɡɶɤɿɞɨɯɨɞɢ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɦɿɧɿɦɚɥɶɧɭɩɟɧɫɿɸɿɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿ
ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɜ ɦɟɠɚɯ ɧɨɜɨɝɨ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ  ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɟɧɫɿɹ
ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɹɤɫɨɰɿɚɥɶɧɚɞɨɩɨɦɨɝɚ
Ɋɟɮɨɪɦɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɹɤ ɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ ɜɢɩɥɚɬɚɦɢ ɬɚɤ ɿ ɡ ɜɫɬɚ
ɧɨɜɥɟɧɢɦɢ ɜɧɟɫɤɚɦɢ ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɜɿɞ ɫɢɫɬɟɦ ɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ
ɜɢɩɥɚɬɚɦɢɞɨɫɢɫɬɟɦɡɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢɜɧɟɫɤɚɦɢɜɬɱ
• ɡɦɿɧɸɸɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɬɨɛɬɨ ɡ ɧɟɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɪɟ
ɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɭɫɢɫɬɟɦɭɚɜɚɧɫɨɜɢɯɧɚɤɨɩɢɱɟɧɶ
• ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɜɿɞ ɞɟɪɠɚɜɢ ɩɪɢ
ɜɚɬɧɢɦɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦ
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Ⱦɨɩɟɪɟɜɚɝɪɟɮɨɪɦɢɡɚɫɧɨɜɚɧɨʀɧɚɪɢɧɤɨɜɢɯɩɪɢɧɰɢɩɚɯɫɥɿɞɜɿɞɧɟɫɬɢ
• ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɪɢɧ
ɤɨɜɢɯ ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɢɯ ɫɬɚɜɨɤ ɳɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɬɟɦɩɢ ɩɪɢɪɨɫɬɭ
ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀɩɥɚɬɢ
• ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɭ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ
ɩɪɢɡɚɞɚɧɿɣɫɬɚɜɰɿɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɶɞɨɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɮɨɧɞɭɚɛɨɛɿɥɶɲɧɢɡɶɤɨʀɫɬɚɜɤɢ
ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɶɞɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɡɚɞɚɧɨɝɨɰɿɥɶɨɜɨɝɨɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚɡɚɦɿɳɟɧɧɹ
• ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɜɢɩɥɚɬɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɤɨɪɢɝɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɬɪɢɜɚ
ɥɨɫɬɿɠɢɬɬɹɳɨɡɧɢɠɭɽɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɫɢɫɬɟɦɢɜɿɞɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯɪɢɡɢɤɿɜ
• ɫɢɫɬɟɦɚɽɛɿɥɶɲɧɚɞɿɣɧɨɸɬɚɫɬɚɥɨɸɭɮɿɧɚɧɫɨɜɨɦɭɩɥɚɧɿɚɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɣ
ɩɪɢɧɰɢɩɡɛɿɥɶɲɭɽɨɛ¶ɽɦɡɛɟɪɟɠɟɧɶɧɚɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭɪɿɜɧɿɿɫɩɪɢɹɽɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɪɢɧɤɿɜɬɚɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭɡɪɨɫɬɚɧɧɸ
• ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹɭɫɿɩɟɪɟɜɚɝɢɭɦɨɜɧɨɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɿɡɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ
ɜɧɟɫɤɚɦɢ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ
ɩɪɚɜɠɿɧɤɚɦɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹɧɚɡɪɨɫɬɚɧɧɹɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿɠɢɬɬɹɬɨɳɨ 
• ɪɟɮɨɪɦɚ ɩɪɢ ɩɨɲɢɪɟɧɧɿ ʀʀ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɽ ɡɪɨɫɬɚɧɧɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɛɨɪɝɭɬɚɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɸɧɚɦɚɣɛɭɬɧɿɩɨɤɨɥɿɧɧɹ
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚɤɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ ɦɚɸɬɶ ɧɢɡɤɭ ɪɢɡɢɤɿɜ ɭ ɩɥɚɧɿ
ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɿɬɚɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚɡɚɦɿɳɟɧɧɹ66ɡɨɤɪɟɦɚ
• ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜɿɞ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨʀ ɧɚɤɨ
ɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɛɿɥɶɲ ɠɨɪɫɬɤɚ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɛɸɞɠɟɬɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɟɹɜɧɢɣ ɛɨɪɝ ɫɬɚɽ ɹɜɧɢɦ ɳɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨ ɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɡɚɩɪɨ
ɜɚɞɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɩɨɞɚɬɤɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɛɨɪɝɭ 67;
• ɧɚɩɨɤɨɥɿɧɧɹɧɚɠɢɬɬɹɹɤɨɝɨɩɪɢɩɚɞɚɽɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɩɟɪɟɯɨɞɭɞɨɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶ
ɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɥɹɝɚɽ ɩɨɞɜɿɣɧɟ ɩɨɞɚɬɤɨɜɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ
ɹɤɨɝɨɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɡɦɿɧɢɫɬɪɭɤɬɭɪɢɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹɡɨɤɪɟɦɚɣɨɝɨɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ68.
Ȼɭɥɨɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɳɨɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɟɮɨɪɦɡɚɫɧɨɜɚɧɢɯɧɚɪɢɧɤɨ
ɜɢɯɩɪɢɧɰɢɩɚɯɜɢɳɟɭɤɪɚʀɧɡɧɢɡɶɤɢɦɪɿɜɧɟɦɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɛɨɪɝɭ69.
66

Holzmann Robert. The World Bank Approach to Pension Reform. December 1999, No. 9807. – http://siteresources.
worldbank.org/SOCIALPROTECTION/Resources/SP-Discussion-papers/Pensions-DP/9807.pdf.
67
Sinn Hans-Werner. Why a Funded Pension System is Useful and Why It is Not Useful, 2000. – http://citeseerx.ist.
psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.588.1468&rep=rep1&type=pdf.
68
Transition. Paying for a shift from pay-as-you-go financing to funded pensions. – http://siteresources.worldbank.
org/INTPENSIONS/Resources/395443-1121194657824/PRPNoteTransition.pdf.
69
Holzmann Robert, Stiglitz Joseph. The Political Economy of Structural Pension Reform. World Bank, 2001. –
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=291624.
James, Estelle, Sarah Brooks. The Political Economy of Structural Pension Reform. In New Ideas about Old-Age
Security, ed. Robert Holzmann and Joseph Stiglitz, 2001: World Bank.
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Ⱥɧɚɥɿɬɢɤɢ ɋȻ ɩɨɩɟɪɟɞɠɚɸɬɶ70 ɳɨ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɿ
ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɩɟɜɧɿ ɭɦɨɜɢ ɡɨɤɪɟɦɚ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɠɢɬɬɽɡɞɚɬ
ɧɨɝɨɞɨɛɪɟɜɿɞɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɨɝɨɬɚɞɨɛɪɟɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɨɝɨɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɪɢɧɤɭ
ɇɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ Ɍɚɤɢɣ ɜɢɞ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɢɯɫɢɫɬɟɦɛɭɥɨɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨȾɠɋɬɿɝɥɿɰɟɦɜɹɤɨɫɬɿɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɩɨɫɬɚ
ɪɿɧɧɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹ71ɬɚɡɞɿɣɫɧɟɧɨɭɪɹɞɿɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯɤɪɚʀɧɏɨɱɚɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹɮɨɪ
ɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɶ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɨɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɧɟ
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɯ ɚ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɢɯ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɚɛɨ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶ
ɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɪɢɫɨɸ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɩɪɨɝ
ɪɚɦ ɽ ɬɟ ɳɨ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɽɬɶɫɹ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɞɟɪɠɚɜ
ɧɨɦɭ ɮɨɧɞɿ ɯɨɱɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɹɦɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɞɚɧɨ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ
ɫɭɛɩɿɞɪɹɞɭ ɩɪɢɜɚɬɧɢɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦ ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɚɤɬɢɜɚɦɢ ɇɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɟ
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɩɨɤɥɢɤɚɧɨɜɢɪɿɲɢɬɢɞɜɚɝɨɥɨɜɧɢɯɡɚɜɞɚɧɧɹ
• ɩɨɥɟɝɲɢɬɢ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɛɸɞɠɟɬɧɢɣ ɬɹɝɚɪ ɞɥɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɩɨɤɨɥɿɧɶ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹɿɧɬɟɪɬɟɦɩɨɪɚɥɶɧɨʀ ,QWHUWHPSRUDO)72ɛɸɞɠɟɬɧɨʀɩɨɡɢɰɿʀɭɪɹɞɭɳɨ
ɭɛɚɝɚɬɶɨɯɜɢɩɚɞɤɚɯɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨɫɤɨɪɨɱɟɧɧɸɹɜɧɨɝɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɛɨɪɝɭ
• ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɧɚ ɩɪɨɬɢɜɚɝɭ
ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɮɨɧɞɿɜ ɳɨ ɭɩɪɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɩɪɢɜɚɬɧɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ  ɡ
ɦɟɬɨɸɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀɪɢɡɢɤɿɜɲɥɹɯɨɦʀɯɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹɬɚɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯɜɢɬɪɚɬ
Ⱦɥɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯɩɟɪɟɜɚɝɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨɝɨɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɧɟɨɛ
ɯɿɞɧɟ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ
ɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɜɿɞ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ ɬɚ ɭɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɸ ɩɨɥɿɬɢɤɨɸ ɱɟɪɟɡ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɭɪɹɞɭ ɞɨ ɮɿɧɚɧɫɨ
ɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɋɬɭɩɿɧɶ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɧɚɞ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ ɬɚɤɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡ ɛɨɤɭ
ɭɪɹɞɭɦɚɽɛɭɬɢɠɨɪɫɬɤɨɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɨɁɬɨɱɤɢɡɨɪɭɟɤɫɩɟɪɬɿɜɋɜɿɬɨɜɨɝɨɛɚɧɤɭ
ɭɡɚɝɚɥɶɧɨɫɜɿɬɨɜɨɦɭɪɨɡɪɿɡɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɪɨɛɨɬɢɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɞɟɪɠɚɜɧɢɯɮɨɧɞɿɜ
ɽɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɦɢ73ɐɟɣɩɿɞɯɿɞɫɬɚɜɢɬɶɫɟɪɣɨɡɧɿɩɢɬɚɧɧɹɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜ
ɧɢɦɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦɭɩɪɢɜɚɬɧɢɯɤɨɦɩɚɧɿɹɯ74.
70
Smetters Kent. Controlling the Cost of Minimum Benefit Guarantees in Public Pension Conversions, Working
Paper No. 8732, January 2002. – http://www.nber.org/papers/w8732.pdf.
71
Orszag Peter R. Stiglitz Joseph E. Rethinking Pension Reform: Ten Myths About Social Security Systems. World
Bank Conference, New Ideas About Old Age Security, September 14-15, 1999. – https://www8.gsb.columbia.edu/
faculty/jstiglitz/sites/jstiglitz/files/2001_Rethinking_Pension_Reform_Ten_Myths.pdf.
72
Вплив рішень на ситуацію в майбутньому. Показує, яким чином неспоживання сьогодні впливає на рівень
споживання у майбутньому та навпаки.
73
Palacios Robert, Managing Public Pension Reserves Part II: Lessons from Five Recent OECD Initiatives, July 2002,
No. 0219, World Bank – http://documents.worldbank.org/curated/en/605351468182660681/pdf/334070SP021901se
e0also0213111.pdf.
Asher Mukul G. The Role of Global Economy in Financing Old Age: The Case of Singapore, April 2002. – http://cis.ier.
hit-u.ac.jp/Common/pdf/dp/2001/dp79.pdf.
74
Незадовільний результат показав і досвід Росії, яка наразі продовжує реформування пенсійної системи.
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ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɪɟɮɨɪɦ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɋɜɿɬɨɜɢɦ ɛɚɧɤɨɦ ɪɨɡ
ɪɨɛɥɟɧɨ ɬɢɩɨɜɭ ɦɨɞɟɥɶ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ± ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ ɞɥɹ ɦɨɞɟɥɸ
ɜɚɧɧɹ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ (3HQVLRQ 5HIRUP 2SWLRQV 6LPXODWLRQ ±
35267)75 ɹɤɚ ɩɪɢ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɩɨ ɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨɸ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸɞɚɽɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɩɪɨɝɧɨɡɢɫɬɨɫɨɜɧɨɞɿɸɱɨʀɫɢɫɬɟɦɢɬɚʀʀɨɫɧɨɜɧɢɯ
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɿ ɡɚɩɪɨɜɚɞ
ɠɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɨɜɟɚɛɨɩɨɜɧɟ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ
ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɡɚɯɨɞɿɜɩɿɞɱɚɫɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɩɟɧɫɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ
ɋɜɿɬɨɜɢɣɛɚɧɤɧɚɩɨɥɹɝɚɽɳɨɜɢɛɿɪɨɫɧɨɜɧɢɯɜɚɪɿɚɧɬɿɜɪɟɮɨɪɦɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɯɚɪɚɤ
ɬɟɪɭ ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɭ ɪɟɮɨɪ
ɦɭɜɚɧɧɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɪɿɜɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɤɪɚʀɧɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɳɨ
ɫɩɪɢɹɽ ɚɛɨ ɧɟ ɫɩɪɢɹɽ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɸ ɪɟɮɨɪɦɢ ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɜɢɯɿɞɧɿ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɪɟɮɨɪɦɢɳɨɿɫɧɭɸɬɶɭɪɿɡɧɢɯɤɪɚʀɧɚɯɋɜɿɬɨɜɢɦɛɚɧɤɨɦɛɭɥɨɩɿɞɝɨɬɨɜ
ɥɟɧɨ ɦɧɨɠɢɧɭ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɣ ɿ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɪɟɮɨɪɦ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɢɯɿɞɧɢɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɤɪɚʀɧɢ ɬɚɛɥɢɰɹ³Ɏɨɪɦɚɥɿɡɨɜɚɧɟɭɹɜɥɟɧɧɹɜɚɪɿɚɧɬɿɜɪɟɮɨɪɦɞɥɹɨɤɪɟ
ɦɢɯɤɪɚʀɧ´ 
Формалізоване уявлення варіантів реформ для окремих країн76
Тип країни

Умови проведення
реформи
Країни з низьким рівнем доходу77

Існуюча система

Потреба в реформі

Ключові варіанти
реформ

Країна, що долає
Система та
наслідки конфлікту охоплення відсутні

Захист найбільш
соціально
незахищених

Практична
відсутність
потенціалу

Забезпечення базової підтримки і послуги через соціальні
фонди, НУО і за
рахунок міжнародної
допомоги, уникаючи
втілення дороговартісних програм

У стані рівноваги на Умовна система
низькому рівні
з встановленими
виплатами для
державного сектору
з обмеженим
охопленням

Вирішення проблем
бюджетних витрат,
розширення
охоплення

Обмежена свобода
в макроекономічній
та податковобюджетній сферах,
обмежений адміністративний потенціал, відсутність
фінансового сектору

Коригування параметрів ненакопичувальної системи і
забезпечення підтримки соціально
вразливих людей
похилого віку

75

Modeling Pension Reform: The World Bank’s Pension Reform Options Simulation Toolkit. World Bank, 2013 –
http://documents.worldbank.org/curated/en/363761468148517218/pdf/333810REVISED0box358368B00PUBLIC0.
pdf.
76
Holzmann Robert, Stiglitz Joseph. The Political Economy of Structural Pension Reform. World Bank, 2001. –
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=291624.
77
Країни, в яких національний дохід на душу населення менший за $600. Див. Averting the Old Age Crisis.
A World Bank Policy Research Report, р.9, 1994. – http://documents.worldbank.org/curated/en/973571468174557899/
pdf/multi-page.pdf.
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Формалізоване уявлення варіантів реформ...
Тип країни

Орієнтири на
реформи з ринком,
що формується

Знаходиться
під впливом
несприятливих
факторів

Знаходиться у стадії
зрілості

Країна, що постійно
проводить реформи

(продовження)

проведення
Існуюча система
Потреба в реформі Умови
реформи
Умовна система
Вирішення проблем Обмежена свобода
з встановленими
бюджетних витрат, в макроекономічній
виплатами для
розширення
та податководержавного сектору охоплення
бюджетній сферах,
з обмеженим
обмежений адмініохопленням
стративний потенціал, відсутність
фінансового сектору

Ключові варіанти
реформ
Коригування параметрів ненакопичувальної системи
(перехід до умовнонакопичувальної
системи), запровадження добровільної
системи та нагляд
за нею
Накопичувальна
Підвищити
Обмежена свобода Підвищення
система з встанов- дохідність,
в макроекономічній якості управління
леними виплатами поширити охоплення та податковоцентралізованим
або з встановленими
бюджетній сферах, фондом; запровадвнесками для держобмежений адміні- ження добровільної
сектору з обмежестративний потен- системи та нагляд
ним охопленням
ціал, відсутність
за нею
фінансового сектору
Країни з середнім рівнем доходу78
Умовні системи
Вирішення проблем Існування певного
Проведення скоорз встановленими
бюджетних
адміністративного
динованих параметвиплатами з
витрат, ринку
потенціалу і фінан- ричних реформ
високим охопленням праці, зберегти
сового сектору за
ненакопичувальних
(неявний пенсійний або розширити
обмеженості ресур- систем, вдосконаборг)
охоплення
сів макроекономічної лення нормативнота податковоправової бази добробюджетної сфер
вільної системи та
нагляду за нею
Базова підтримка
Вирішення проблем Потужний
Запровадження
доходів за
бюджетних витрат адміністративний
обов’язкової накопивідсутністю
(наявних та майпотенціал і
чувальної програми;
обов’язкової
бутніх) (постаріння); фінансовий
вдосконалення
пенсійної програми, вдосконалення
сектор, сталий стан нормативно-правової
що залежить від
вирівнювання
макроекономічної
бази добровільної
заробітку
потреб для різних
та податковосистеми та нагляду
груп населення
бюджетної сфери
за нею
Підвищення якості
Вирішення проблему Потужний адмініЦентралізована
накопичувальна
низької дохідності; стративний потен- управління централізованою програціал і фінансовий
система з встанов- збереження або
сектор, сталий стан мою; вдосконалення
леними внесками з розширення
нормативно-правової
макроекономічної
обмеженою базовою охоплення
бази добровільної
та податковопідтримкою доходів
системи та нагляду
бюджетної сфери
за нею; вдосконалення існуючої пенсійної системи
Численні умовні
Вирішення проблем Потужний адмініПросування до єдиної
стративний потен- ненакопичувальної
системи з встанов- бюджетних
ціал і фінансовий
леними виплатами з витрат, ринку
системи; вдосконасектор, сталий стан лення нормативновисоким охопленням праці, збереження
макроекономічної
(і неявним пенсійним або розширення
правової бази доброохоплення
та податковоборгом)
вільної системи та
бюджетної сфери
нагляду за нею

78

Країни, в яких національний дохід на душу населення від $600 до $8 000. Країни з високим рівнем
доходу – в яких національний дохід на душу населення вище $8 000. Див. Averting the Old Age Crisis. A World
Bank Policy Research Report, р.9, 1994. – http://documents.worldbank.org/curated/en/973571468174557899/pdf/
multi-page.pdf.
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ȿɤɫɩɟɪɬɢ ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶ ɫɭɬɬɽɜɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɹɤɢɦɢ ɫɭɩɪɨ
ɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɚɧɚɥɿɡ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ Ɍɨɦɭ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɳɨ ɦɨɠɧɚ
ɨɬɪɢɦɚɬɢɡɚɬɚɤɨɝɨɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɧɟɩɨɜɢɧɧɿɛɭɬɢɤɥɸɱɨɜɢɦɢɚɪɝɭɦɟɧɬɚɦɢɩɿɞɱɚɫ
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɩɪɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚ
ɬɢɫɹɥɢɲɟɜɹɤɨɫɬɿɿɧɞɢɤɚɬɢɜɧɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜɌɚɤɤɪɚʀɧɢɡɫɟɪɟɞɧɿɦɪɿɜɧɟɦɞɨɯɨɞɭ79
ɦɨɠɭɬɶ ɨɛɢɪɚɬɢ ɡ ɛɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ Ɇɟɠɿ ɜ ɹɤɢɯ ɩɨɜɢɧɧɿ ɞɿɹɬɢ ɤɪɚʀɧɢ
ɰɿɽʀɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨʀɝɪɭɩɢɽɧɚɫɥɿɞɤɨɦɫɤɨɪɿɲɟɨɛɦɟɠɟɧɨɫɬɿɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɧɿɠɯɚɪɚɤ
ɬɟɪɭ ɭɫɩɚɞɤɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɞɥɹ ɤɪɚʀɧ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɨɦ ɬɚ
ɫɥɚɛɤɨ ɜɢɪɚɠɟɧɨɸ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɸ ɜɨɥɟɸ ɞɨ ɪɟɮɨɪɦ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɜɢɛɨɪɨɦ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ
ɪɟɮɨɪɦɢɦɚɽɫɬɚɬɢɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹɡɛɨʀɜɬɚɜɧɟɫɟɧɧɹɩɪɨɫɬɿɲɢɯɤɨɪɢɝɭɜɚɧɶ
ɉɟɪɟɞ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɳɨ ɪɿɲɭɱɟ ɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɮɨɪɦ ɬɚ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ
ɹɤɳɨ ɤɪɚʀɧɢ ɦɚɸɬɶ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɭ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɛɸɞɠɟɬɧɿɣ ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚ
ɬɢɜɧɿɣ ɫɮɟɪɚɯ ɜɿɞɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɧɟɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɚɛɨ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨʀ  ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫ
ɬɟɦɢ əɤɳɨ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ± ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɧɟɹɜɧɢɣ ɛɨɪɝ ɫɢɫɬɟɦɢ ɳɨ ɭɫɩɚɞɤɨɜɚɧɚ
ɽ ɧɟɜɟɥɢɤɢɦ ɬɨ ɜ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɩɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɩɨɜɧɨɦɚɫɲɬɚɛ
ɧɨɝɨ ɞɪɭɝɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɹɤɳɨ ɭɫɩɚɞɤɨɜɚɧɚ ɧɟɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɚ ɤɨɦ
ɩɨɧɟɧɬɚɽɦɚɫɲɬɚɛɧɨɸɬɨɫɩɟɤɬɪɜɚɪɿɚɧɬɿɜɡɜɭɠɭɽɬɶɫɹɿɩɟɪɟɯɿɞɞɨɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶ
ɧɨɝɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭɦɨɠɟɧɨɫɢɬɢɱɚɫɬɤɨɜɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪ
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɤɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ ȱɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɿɹ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɳɨ ɩɟɪɟɞ
ɛɚɱɚɽ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɝɧɭɱɤɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɳɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɰɿɥɿ
ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɡɚ ɹɤɢɦ ɪɟɮɨɪɦɚ ɦɚɽ ɛɭɥɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɚ ɐɿ
ɤɪɢɬɟɪɿʀɦɚɸɬɶɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɹɤɞɨɡɦɿɫɬɭɪɟɮɨɪɦɬɚɤɿɞɨɩɪɨɰɟɫɿɜʀɯɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɫɬɚɬɧɿɯ
ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɜɢɬɪɚɬ ɫɬɚɥɢɯ ɿ ɧɚɞɿɣɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɡɚ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚ
ɰɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɪɟɮɨɪɦɭ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɟɨɛ
ɯɿɞɧɨɨɰɿɧɸɜɚɬɢɡɬɨɱɤɢɡɨɪɭɧɚɫɬɭɩɧɢɯɤɪɢɬɟɪɿʀɜ
Ⱥɞɟɤɜɚɬɧɿɫɬɶ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɩɟɧɫɿɣ ± ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɜɢɩɥɚɬɢ
ɭɫɿɦɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɧɚɫɟɥɟɧɧɹɭɪɨɡɦɿɪɚɯɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɡɚɯɢɫɬɜɿɞɛɿɞɧɨɫɬɿɥɸɞɟɣ
ɩɨɯɢɥɨɝɨɜɿɤɭɭɦɚɫɲɬɚɛɚɯɜɫɿɽʀɤɪɚʀɧɢȾɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶɩɟɧɫɿɣɞɥɹɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɛ
ɥɟɦ ɛɿɞɧɨɫɬɿ ɫɟɪɟɞ ɧɟɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɩɪɢ
ɞɚɬɧɢɯ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣ ɦɿɠ ɞɨɯɨɞɚɦɢ ɳɨ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɬɚɩɿɫɥɹʀʀɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ
ɉɪɢɣɧɹɬɧɿɫɬɶɡɬɨɱɤɢɡɨɪɭɜɢɬɪɚɬ±ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦ
ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɟ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɿɧɲɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɪɿɨ
ɪɢɬɟɬɢɿɧɟɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶɞɨɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯɧɚɫɥɿɞɤɿɜɞɥɹɩɨɞɚɬɤɨɜɨɛɸɞɠɟɬɧɨʀɫɮɟɪɢ
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɚ ɫɬɚɥɿɫɬɶ ± ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɢɭɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿɛɟɡɡɚɥɭɱɟɧɧɹɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ
ɇɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ± ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɬɢ ɫɟɪɣɨɡɧɢɦ ɲɨɤɨɜɢɦ ɜɩɥɢɜɚɦ ɭ ɬɱ ɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɡɦɿɧɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯɿɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɭɦɨɜ
79
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86 

РОЛЬ СВІТОВОГО БАНКУ В РЕФОРМУВАННІ ПЕНСІЙНИХ СИСТЕМ 

Ɍɚɤɨɠɞɥɹɨɰɿɧɤɢɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɡɞɿɣɫɧɸɜɚɧɢɯɡɚɯɨɞɿɜɧɟɨɛɯɿɞɧɨɞɚɬɢɜɿɞɩɨɜɿɞɶ
ɧɚɩɢɬɚɧɧɹɫɬɨɫɨɜɧɨɡɦɿɫɬɭɬɚɤɪɢɬɟɪɿʀɜɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯɪɟɮɨɪɦ
Критерії змісту запропонованих реформ
Чи забезпечує реформа, що пропонується, достатнє просування в досягненні цілей
пенсійної системи?
Чи забезпечує реформа достатній захист громадян від бідності за рахунок раціонального
виділення ресурсів?
Чи дозволяє забезпечити сталий рівень споживання та соціальну стабільність усього
комплексу соціально-економічних умов?
Чи відповідає реформа завданням раціонального розподілу та відсутності перекосів у
розподілі?
Чи забезпечує накопичення пенсійних збережень і захист від бідності на рівних умовах
для всіх громадян, які беруть активну участь в економічній діяльності, у т.ч. для працівників неформального сектору економіки?
Чи забезпечено справедливий розподіл фінансових витрат, пов’язаних з переходом на
нову систему, між різними поколіннями та всередині одного покоління?
Чи дозволяють макроекономічні та податково-бюджетні умови забезпечити реалізацію
реформ?
Чи проводилась комплексна оцінка фінансових прогнозів на довгостроковий період, що
відповідають термінам дії пенсійних систем з урахуванням аналізу наслідків можливих змін
економічних умов у межах цих періодів?
Чи відповідає запропоноване фінансування реформи реальним можливостям державних і
приватних джерел?
Чи відповідає реформа макроекономічним цілям держави та інструментам управління, що
є у наявності?
Чи здатна структура державних і приватних організацій ефективно управляти новою
(багатокомпонентною) системою пенсійного забезпечення?
Чи є у держави інституційна інфраструктура та інституційні можливості для створення
державних компонентів реформи та управління ними?
Чи достатньо розвинутий приватний сектор для управління фінансовими закладами,
необхідними для компонентів пенсійної системи і передбачають приватне управління?
Чи існують готові до роботи регламентуючі та наглядові механізми та інститути для
управління накопичувальним компонентом пенсійної системи, що знаходиться у державному
і приватному управлінні?
Чи здатна держава створювати сталі та дієві регламентуючі та наглядові механізми для
контролю за управлінням, підзвітністю, інвестиційною практикою компонентів пенсійної
системи?
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Критерії ефективності реформ
Чи існує стала, реальна прихильність уряду робити реформи?
Чи відповідає запропонована реформа політико-економічній сутності?
Чи існують політичні умови, що забезпечують достатню стабільність у проведенні
реформ і високу ступінь імовірності їх реалізації у повному обсязі?
Чи існує реальна зацікавленість і прагнення грати ініціативну роль у проведенні
реформ з боку населення країни?
Чи підтримує населення пенсійні реформи?
Чи передбачає реформа значне нарощування потенціалу і можливостей зі здійснення
реформ?
Чи є прозорими механізми отримання доходу після виходу на пенсію?
Чи передбачені перебудови в системі управління, збору внесків, ведення обліку,
інформування клієнтів, управління активами, регулювання та нагляду, виплати пенсій?
2.3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ
ПЕНСІЙНИХ СИСТЕМ
ɉɨɡɢɰɿɹ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɜɚɥɸɬɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧ
ɫɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɇɚɪɚɡɿɆȼɎɡɚɣɦɚɽɦɚɣɠɟɨɞɧɚɤɨɜɭɩɨɡɢɰɿɸɡɿɋɜɿɬɨɜɢɦɛɚɧɤɨɦ
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ80 əɤɳɨ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɆȼɎ ɦɚɜ ɧɟɝɚɬɢɜɧɭ ɩɨɡɢ
ɰɿɸ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɨɪɝɭ ɹɤɢɣ ɽ ɧɟɦɢɧɭɱɢɦ
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜɿɞ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɨʀ ɞɨ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɨ ɧɚɪɚɡɿ ɩɿɞ
ɱɚɫ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ ɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜ
ɧɨɝɨ ɛɨɪɝɭ ɹɤɢɣ ɜɢɧɢɤɚɽ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɆȼɎɪɨɡɝɥɹɞɚɽɨɤɪɟɦɨɜɿɞɿɧɲɢɯɞɟɪɠɚɜɧɢɯɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɦɿɫɿʀ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɆȼɎ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɨɞɚɬɤɨ
ɜɨʀ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ ɰɶɨɝɨ ɩɨɡɢɰɿʀ ɆȼɎ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɮɨɪɦɢ
ɹɤɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɚɬɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ ɧɟ ɽ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɜɢɡɧɚ
ɱɟɧɢɦɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɨɡɢɰɿɽɸ ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ ɛɚɧɤɭ Ɉɮɿɰɿɣɧɚ ɩɨɡɢɰɿɹ ɆȼɎ ɫɬɨ
ɫɨɜɧɨɞɢɡɚɣɧɭɩɟɧɫɿɣɧɨʀɪɟɮɨɪɦɢɽɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɧɭɱɤɨɸɡɚɭɦɨɜɢɳɨɪɟɮɨɪɦɚɦɚɽ
ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɬɚɤɪɚʀɧɢɜɰɿɥɨɦɭ
ɉɨɡɢɰɿɹ Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɈȿɋɊ).
ɉɿɞɯɿɞ ɈȿɋɊ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɿɧɲɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ əɤɳɨ
ɿɧɲɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶ ɞɟɬɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫ
ɬɟɦ ɈȿɋɊ ɮɨɤɭɫɭɽ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɯ ɮɨɪɦɭɥɸɽ ɩɪɢɧ
ɰɢɩɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɹɤɢɯ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɪɟɮɨɪɦɢ ɬɚ ɨɛɝɨɜɨ
ɪɸɽ ɧɢɡɤɭ ɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɪɟɮɨɪɦ ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ ɬɚ
80
IEO-IMF Evaluation Report on Social Protection. – http://socialprotection.org/discover/publications/ieo-imfevaluation-report-social-protection,
http://www.ieo-imf.org/ieo/files/completedevaluations/SP%20-%202017Eval
Report.pdf.
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ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɈȿɋɊ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɫɜɨʀɦ ɱɥɟɧɚɦ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɤɨɨɪɞɢ
ɧɚɰɿʀ ɡɭɫɢɥɶ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɞɿɚɥɨɝɭ ɦɿɠ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɞɥɹ ɨɛɦɿɧɭ ɞɨɫɜɿ
ɞɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɽ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ
ɈȿɋɊɹɤɿɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹɜɿɞɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɋɜɿɬɨɜɨɝɨɛɚɧɤɭɚɛɨɆȼɎɋȻɬɚɆȼɎ
ɧɚɞɚɸɬɶɫɜɨʀɦɱɥɟɧɚɦɮɿɧɚɧɫɨɜɭɩɿɞɬɪɢɦɤɭɭɮɨɪɦɿɤɪɟɞɢɬɿɜɈȿɋɊɽɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶ
ɤɢɦ ɡɚɤɥɚɞɨɦ ɹɤɢɣ ɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹ ɚɧɚɥɿɡɨɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɤɨɸ ɪɟɤɨ
ɦɟɧɞɚɰɿɣ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɈȿɋɊ ɧɟ ɧɚɞɚɽ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɬɚ ɧɟ ɮɿɧɚɧɫɭɽ ɩɪɨɟɤɬɢ ɿ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɧɟɜɟɞɟɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜɬɚɧɟɨɛɝɨɜɨɪɸɽɞɟɬɚɥɿɪɟɮɨɪɦ81.
ɍ ɪ ɈȿɋɊ ɨɩɪɢɥɸɞɧɢɥɚ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɭ ɞɨɩɨɜɿɞɶ ³Ɂɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɞɨɛɪɨ
ɛɭɬɭ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɳɨ ɫɬɚɪɿɽ´ 0DLQWDLQLQJ 3URVSHULW\ ,Q $Q $JHLQJ 6RFLHW\ WKH
2(&' VWXG\ RQ WKH SROLF\ LPSOLFDWLRQV RI DJHLQJ)82 ɹɤɚ ɛɭɥɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɤɿɥɶɤɨɦɚ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚɬɚɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɟɪɿʀ ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ ɬɡɜ ³ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɯ´ ɩɪɨ
ɟɤɬɿɜ ³KRUL]RQWDO´ SURMHFW)83 Ɇɟɬɨɸ ɞɨɩɨɜɿɞɿ ɛɭɥɨ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ
ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ
ɜɩɪɨɰɟɫɿɫɬɚɪɿɧɧɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹȺɧɚɥɿɡɝɪɭɧɬɭɜɚɜɫɹɧɚɬɚɤɢɯɩɢɬɚɧɧɹɯ
• ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɛɭɞɭɬɶ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɦɿɠ ɚɤɬɢɜɧɢɦɢ ɬɚ
ɧɟɚɤɬɢɜɧɢɦɢɝɪɭɩɚɦɢɧɚɫɟɥɟɧɧɹɡɦɟɬɨɸɭɧɢɤɧɟɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɤɨɧɮɥɿɤɬɭ
• ɹɤɢɦɱɢɧɨɦɥɸɞɢɦɚɬɢɦɭɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢɫɩɪɢɹɬɢɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ
ɿɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭɪɨɡɜɢɬɤɭ
• ɡɚɹɤɢɦɢɧɚɩɪɹɦɚɦɢɦɚɽɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹɪɟɮɨɪɦɚɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
• ɹɤɿɪɟɮɨɪɦɢɧɟɨɛɯɿɞɧɿɭɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣɫɮɟɪɿɡɬɢɦɳɨɛɡɛɿɥɶɲɢɬɢɪɨɥɶɩɟɧɫɿɣ
ɧɢɯɫɯɟɦɳɨɮɿɧɚɧɫɭɸɬɶɫɹɡɚɪɚɯɭɧɨɤɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀɜɧɟɫɤɿɜ
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɈȿɋɊ ɦɟɬɨɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɦɚɽ ɛɭɬɢ
ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɬɹɝɚɪɹ ɦɿɠ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹɦɢ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɥɸɞɹɦ ɦɨɠɥɢ
ɜɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɞɨɯɨɞɢ ɭ ɫɬɚɪɨɫɬɿ ɿɡ ɪɿɡɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ84 Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɩɨɜɧɿɫɬɸ
ɡɛɿɝɚɽɬɶɫɹ ɡ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɦɢ ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɯɨɱɚ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɋȻ ɈȿɋɊ ɧɟ
ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɬɭ ɱɢ ɿɧɲɭ ɦɨɞɟɥɶ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɚ ɩɪɨɫɬɨ ɜɿɞɡɧɚ
ɱɚɽ ɜɚɝɨɦɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɞɨɯɨɞɭ Ɂ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɈȿɋɊ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ
81

На сьогодні членами ОЕСР є 34 країни. 70 країн мають статус партнерів ОЕСР, беручи участь у багатьох
сферах її діяльності. За впливом ОЕСР належить до трійки провідних світових економічних установ, поряд з
МВФ та Світовим банком. Співробітництво України з ОЕСР див.: http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/internationalorganizations/oesr.
82
Maintaining Prosperity In An Ageing Society: the OECD study on the policy implications of ageing. – http://www.
oecd.org/els/public-pensions/2429430.pdf.
83
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ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɜɤɪɚʀɧɚɯɱɥɟɧɚɯɈȿɋɊɽɦɟɧɲɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɤɪɚʀɧɚɦɢ
ɳɨɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹɯɨɱɚɩɟɧɫɿɣɧɿɫɢɫɬɟɦɢɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯɤɪɚʀɧɬɚɤɨɠɫɬɚɸɬɶɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢ
ɩɨɫɢɥɟɧɨɝɨɬɢɫɤɭɡɛɨɤɭɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯɮɚɤɬɨɪɿɜ
ɈȿɋɊ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɽ ɬɪɢ ɪɿɜɧɿ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɩɪɨ
ɝɪɚɦ ɳɨ ɨɛ¶ɽɞɧɭɸɬɶ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɣ
ɚɤɬɰɢɜɿɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɣɚɤɬɚɛɨɬɪɭɞɨɜɢɣɞɨɝɨɜɿɪ 85
Ɉɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɣ ɫɨɥɿɞɚɪɧɨɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɽ ɩɪɨɝɪɚɦɢ
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɤɚɬɟ
ɝɨɪɿɣ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨɪɿɜɧɹɠɢɬɬɹ
Ⱦɨɩɟɪɲɨɝɨɪɿɜɧɹɜɿɞɧɨɫɹɬɶ
• Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɚɩɟɧɫɿɹ
• Ȼɚɡɨɜɚɩɟɧɫɿɹ
• ɉɟɧɫɿɹɡɚɧɭɠɞɟɧɧɿɫɬɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚɞɨɩɨɦɨɝɚ 
Ɉɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɣ ɩɟɪɫɨɧɿɮɿɤɨɜɚɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɚ
ɩɟɧɫɿɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɹɤɪɟɚɥɶɧɿɬɚɤɿɭɦɨɜɧɿɮɨɪɦɢɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɳɨɦɿɫɬɢɬɶɟɤɨ
ɧɨɦɿɱɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨɸ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɨɸ ɨɫɨɛɨɸ ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ
ɫɜɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɭ ɧɟɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɪɿɜɧɹ ɠɢɬɬɹ ɭ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɢɣ
ɩɟɪɿɨɞȼɦɟɠɚɯɞɪɭɝɨɝɨɪɿɜɧɹɩɟɧɫɿɣɧɿɫɯɟɦɢɤɥɚɫɢɮɿɤɭɸɬɶɫɹ
• Ɂɚɫɬɪɚɯɭɜɚɥɶɧɢɤɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɿɿɩɪɢɜɚɬɧɿ 
• Ɂɚ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɩɪɚɜ ɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ ɜɧɟɫɤɚɦɢ
ɚɛɨɡɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢɜɢɩɥɚɬɚɦɢ 
• Ɂɚ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ ɩɟɪɟɞ
ɛɚɱɚɸɬɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɰɿɥɶɨɜɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɩɪɚɜ
ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɯɨɫɿɛɚɛɨɡ³ɭɦɨɜɧɨɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɦɢɪɚɯɭɧɤɚɦɢ´ 
ȿɤɫɩɟɪɬɢ ɡɜɟɪɬɚɸɬɶ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɟ ɳɨ ɧɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɛɥɢɡɶɤɿɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɢɯ
ɩɪɢɧɰɿɜ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭ ɩɿɞɯɨɞɚɯ ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɬɚ ɈȿɋɊ ɫɩɨɫɬɟ
ɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɞɟɹɤɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ86 ȼ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɈȿɋɊ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɋȻ ɞɨ ɞɪɭɝɨɝɨ
ɪɿɜɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɧɚɥɟɠɚɬɶ
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɿ ɚɛɨ ɤɜɚɡɿɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɫɯɟɦɢ87 ɿ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɣ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɪɚɞɲɟ ɹɤ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɩɟɧɫɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɐɿɫɯɟɦɢɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɹɤ³ɫɯɟɦɢɞɥɹɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ´ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɿɩɟɧ
ɫɿɣɧɿ ɫɯɟɦɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɚɛɨ ɝɚɥɭɡɟɣ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɞɨ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ  ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɿ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɹɤɿ ɫɩɥɚɱɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɚɛɨ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ
85
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ɬɚɪɢɮɧɢɯɭɝɨɞɹɤɿɭɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɦɿɠɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɟɦɬɚɩɪɨɮɫɩɿɥɤɚɦɢɚɛɨɤɨɥɟɤɬɢ
ɜɨɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ Ɍɚɤɿ ɭɝɨɞɢ ɦɨɠɭɬɶ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɭ ɭɱɚɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ
ɭ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɯɟɦɚɯ ɿ ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɟ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɦɭɪɿɜɧɿɚɰɢɜɿɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɦɢɜɿɞɧɨɫɢɧɚɦɢɦɿɠɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɦɪɨɛɨɬɨ
ɞɚɜɰɟɦ ɿ ɩɪɨɮɫɩɿɥɤɚɦɢ ɬɨɛɬɨ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɫɬɚɬɭɫɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ ɧɨɪ
ɦɚɬɢɜɭ ɿ ɫɭɬɬɽɜɨ ɿɧɨɞɿ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ  ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɡɚ ɪɨɡɦɿɪɚɦ ɬɚɪɢ
ɮɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɛɚɡɢ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɫɬɚɠɟɦ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɿ ɩɪɨɮɟ
ɫɿɣɧɿɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɦɢɬɚɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢɦɟɯɚɧɿɡɦɚɦɢɿɪɿɜɧɟɦɜɢɩɥɚɬ
ɬɟɪɦɿɧɚɦɢ ɿ ɪɨɡɦɿɪɚɦɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɟɧɫɿɣ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɿ ɦɟɞɢɱɧɢɯ
ɮɚɤɬɨɪɿɜ  ɬɨɳɨ88 Ɍɚɤɿ ɫɯɟɦɢ ɽ ɬɢɩɨɜɢɦɢ ɞɥɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧ ɈȿɋɊ ȼɢɧɹɬɤɨɦ
ɽ ɒɜɟɣɰɚɪɿɹ ɿ Ⱥɜɫɬɪɚɥɿɹ Ɍɚɤ ɜ Ⱥɜɫɬɪɚɥɿʀ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɫɯɟɦɢ ɡɚɩɪɨ
ɜɚɞɠɟɧɨɡɚɤɨɧɨɦɭɪɭɒɜɟɣɰɚɪɿʀ±ɭɪ89
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɩɨ
ɈȿɋɊɧɟɩɨɬɪɟɛɭɽɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɿɿɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɨɯɨɩɥɟɧɧɹ
ɌɚɤɨɠɞɨɞɪɭɝɨɝɨɪɿɜɧɹɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɈȿɋɊɜɿɞɧɨɫɢɬɶɞɨɯɨɞɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɚɧɚɥɨɝɫɬɪɚɯɨɜɨʀɱɚɫɬɢɧɢɩɟɧɫɿʀ 90.
Ⱦɨɛɪɨɜɿɥɶɧɢɣ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ± ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɸ
ɸɬɶɫɹ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɨɸ ɨɫɨɛɨɸ ɱɢ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɟɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ
ɭɦɨɜɢɞɥɹɨɤɪɟɦɢɯɤɚɬɟɝɨɪɿɣɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɯɨɫɿɛɡɦɟɬɨɸɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɛɿɥɶɲɜɢɫɨ
ɤɨɝɨɪɿɜɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɭɫɬɚɪɨɫɬɿ 
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɩɟɧɫɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɭɤɪɚʀɧɚɯɱɥɟɧɚɯɈȿɋɊɚɬɚɤɨɠ
ʀɯɡɧɚɱɟɧɧɹɬɚɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɟɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɫɭɬɬɽɜɢɦɱɢɧɨɦɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹɌɚɤɚɧɚ
ɥɿɡ ɞɚɧɢɯ ɜ ɨɝɥɹɞɿ ɈȯɋɊ91 ɩɨɤɚɡɭɽ ɳɨ ɭ  ɤɪɚʀɧ ɈȯɋɊ ɿɫɧɭɽ ɩɟɪɲɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ
ɩɪɢɱɨɦɭɧɚɣɛɿɥɶɲɟɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹɦɚɽʀʀɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹɧɚɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦɿɧɿɦɚɥɶ
ɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɝɚɪɚɧɬɿɣ  ɜ  ɤɪɚʀɧɚɯ ± ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɿ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ
ɜ±ɡɧɚɱɧɿɜɢɩɥɚɬɢɡɚɪɚɯɭɧɨɤɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨɝɨɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹȾɜɿɨɫɬɚɧɧɿ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɜ ɫɭɦɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɛɥɢɡɶɤɨ ɬɪɟɬɢɧɢ ɜɫɿɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ
ɜɢɩɥɚɬɉɪɨɬɟɩɢɬɨɦɚɜɚɝɚɤɨɦɩɨɧɟɧɬɫɭɬɬɽɜɢɦɱɢɧɨɦɪɿɡɧɢɬɶɫɹɡɚɤɪɚʀɧɚɦɢɬɚɤ
ɜ Ⱥɜɫɬɪɚɥɿʀ ɿ ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɚɯ ɩɪɨɜɿɞɧɭ ɪɨɥɶ ɜɿɞɝɪɚɸɬɶ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɿ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɿ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ± ɧɚ ɧɢɯ ɩɪɢɩɚɞɚɽ  ɜɢɩɥɚɬ ɜ ɋɒȺ ȼɟɥɢɤɿɣ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ ɬɚ ȱɪɥɚɧɞɿʀ
ɛɿɥɶɲɟ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɜɢɩɥɚɬ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɢɯ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ
ɫɢɫɬɟɦ
88

Приклади таких пенсійних систем існують у численних аналітичних матеріалах ОЕСР, ЕС, МОП, МАСЗ.
Social Security Programs. Social Security Programs Throughout the World: Europe. U.S. Printing Office, 2010. –
https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw.
90
Наприклад, у Норвегії на другому рівні в державних схемах функціонує система умовно-накопичувальних
рахунків, у приватних схемах – плани з встановленими внесками. Але норвезька пенсійна система містить
наступні рівні: доходоорієнтована (страхова, умовно-накопичувальна), гарантована (за нужденністю)
і обов’язкова професійна пенсії. Див. Соловьев А.К. Пенсионные системы в контексте страховых принципов. – Журнал Новой Экономической Ассоцитации, № 3 (15), 2012, с.141-166, – ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/
RePEc/nea/journl/2012-15-141-166r.pdf.
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Pensions at a Glance (Edition 2016). – http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/data/oecdpensions-statistics/pensions-at-a-glance-edition-2016_369ce3d5-en.
The 2015 Ageing Report: Economic and budgetary projection. –http://ec.europa.eu/economy_finance/
publications/european_economy/2015/pdf/ee3_en.pdf.
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Структура пенсійних систем за методологією ОЕСР92
(Taxonomy of main public pension schemes across Member States)
І рівень (обов’язковий, загальний,
солідарно-розподільча система)
Пенсії за
нужденністю

Австралія
Австрія
Бельгія
Канада
Чілі
Чехія

Базові
пенсії

Мінімальні
пенсії

+
+
+
+

+
+
+
+

+

Данія
+

+
+
+

Естонія
Фінляндія
Франція
Німеччина
Греція

+
+
+

Угорщина
Ісландія
Ірландія

+

+
+

Ізраїль
Італія
Японія
Південна
Корея
Люксембург
Мексика
92

+
+
+
+

+

+

+

+
+

ІІ рівень (обов’язкова
накопичувальна система)
Приватні,
Державні
професійні
пенсії
пенсії
Увз (DC)
Увп (DB)
Увп (DB)
Увп (DB)
Увз (DC)
Єдина ставка
податку
(Flate rate) +
Увп (DB)
Увз (DC)
Єдина ставка
податку (Flate
rate) + Увп (DB)
PS
Увп (DB)
Увп (DB)+
бали DB + PS
PS
Єдина ставка
податку
(Flate rate)
+ Увп
(DB)+NDC
Увз (DC)
Узв (DC)
Увп (DB)
Увп (DB)
Єдина ставка
податку
(Flate rate) +
Увп (DB)
Увз (DC)
УНС (NDC)
Увп (DB)
Увп (DB)
Увп (DB)
Увз (DC)

Pensions at a Glance (Edition 2016). – http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/data/oecdpensions-statistics/pensions-at-a-glance-edition-2016_369ce3d5-en.
The 2015 Ageing Report: Economic and budgetary projection. – http://ec.europa.eu/economy_finance/
publications/european_economy/2015/pdf/ee3_en.pdf.
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РОЛЬ СВІТОВОГО БАНКУ В РЕФОРМУВАННІ ПЕНСІЙНИХ СИСТЕМ 
Структура пенсійних систем за методологією ОЕСР
І рівень (обов’язковий, загальний,
солідарно-розподільча система)
Пенсії за
нужденністю
Нідерланди
Нова
Зеландія
Норвегія
Польща
Португалія
Словаччина
Словенія
Іспанія
Швеція
Швейцарія
Туреччина
Велика
Британія

Мальта

США

Базові
пенсії

Мінімальні
пенсії

+

(продовження)

ІІ рівень (обов’язкова
накопичувальна система)
Приватні,
Державні
професійні
пенсії
пенсії
Увп (DB)

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

УНС (NDC)
УНС (NDC)
Увп (DB)
PS
Увп (DB)
Увп (DB)
УНС (NDC)
Увп (DB)
Увп (DB)
Єдина ставка
податку
(Flate rate) +
Увп (DB)
Єдина ставка
податку
(Flate rate) +
Увп (DB)
Увп (DB)

Увз (DC)
Увз (DC)

Увз (DC)
Увп (DB)

Увп (DB) – схема з встановленими виплатами;
Увз (DC) – схема з встановленими внесками;
УНС (NDC) – умовно-накопичувальна схема;
PS – пенсійні бали.
Пуста графа означає, що для вказаної цільової групи компонент відсутній.

ɍɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɯɆɈɉɬɚɤɨɠɹɤɩɪɚɜɢɥɨɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɬɪɢɪɿɜɧɟɜɚɩɟɧɫɿɣɧɚ
ɫɢɫɬɟɦɚ±ɹɤɭɲɢɪɨɤɨɦɭɬɚɤɿɭɜɭɡɶɤɨɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿ93
¾ɉɟɪɲɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿ ɩɟɧɫɿʀ ± ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɛɿɞɧɨɫɬɿ ɞɥɹ
ɜɫɿɯ ɛɟɡ ɜɢɧɹɬɤɭ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɚɥɟ ɡ ɩɟɪɟɜɿɪɤɨɸ ɪɿɜɧɹ ɧɭɠɞɟɧ
ɧɨɫɬɿ Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɦɨɠɥɢɜɟ ɹɤ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɜɧɟɫ
ɤɿɜ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɨɫɿɛ ɬɚ ʀɯ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɬɚɤ ɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɞɨɯɨɞɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɿ ɩɟɧɫɿʀ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɿɧɞɟɤɫɚɰɿʀ ɡ
ɦɟɬɨɸɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹʀɯɤɭɩɿɜɟɥɶɧɨʀɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ
93

Social Security Programs. Social Security Programs Throughout the World: Europe. U.S. Printing Office, 2010. –
https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw.



93 

 ФІНАНСОВІ,

СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

¾Ⱦɪɭɝɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɿ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɿ ɩɟɧɫɿʀ ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ ɫɬɪɚ
ɯɨɜɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ± ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɚɞɟɤɜɚɬɧɿɫɬɶ ɪɨɡɦɿɪɭ ɩɟɧɫɿʀ ɜɬɪɚɱɟɧɨɝɨ
ɡɚɪɨɛɿɬɤɭ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɡɦɿɳɟɧɧɹ ɐɟɣɪɿɜɟɧɶɩɟɧɫɿʀɩɨɜɢɧɟɧɩɨɜɧɿɫɬɸɿɧɞɟɤ
ɫɭɜɚɬɢɫɹɞɥɹɩɿɞɬɪɢɦɤɢɩɪɢɧɰɢɩɭɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɿɜɬɪɚɱɟɧɨɝɨɡɚɪɨɛɿɬɤɭ
¾Ɍɪɟɬɿɣɪɿɜɟɧɶɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɚɫɯɟɦɚɡɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢɜɧɟɫɤɚɦɢɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɦɢ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɦɢ ɿ ɩɨɜɢɧɧɚ
ɞɨɩɨɜɧɸɜɚɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɥɹ ɩɟɜɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɝɪɨɦɚɞɹɧ
ɬɨɛɬɨ ɦɨɠɟ ɧɟ ɦɚɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ Ⱦɚɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɪɨ
ɮɟɫɿɣɧɿɚɬɚɤɨɠɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɩɟɧɫɿɣɧɿɫɯɟɦɢ
Ɂɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɽɸ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɆȺɋɁ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚɩɟɧɫɿɣɧɚɫɯɟɦɚɽɚɧɚɥɨɝɨɦɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ
Ɍɚɤɨɠ ɩɟɧɫɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɚɫɧɨɜɚɧɭ ɧɚ ɨɳɚɞɧɨɦɭ ɮɨɧɞɭɜɚɧɧɿ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɿ 
ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɭ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɥɚɫɢ
ɮɿɤɚɰɿʀ ɆȺɋɁ ɡɿ  ɤɪɚʀɧ ɱɢʀ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ94 ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ
ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɿ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɭ ɬɿɣ ɱɢ ɿɧɲɿɣ ɮɨɪɦɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɥɢɲɟ ɭ  ɤɪɚ
ʀɧɚɯ ɨɳɚɞɧɿ ɮɨɧɞɢ ± ɭ  ɤɪɚʀɧɚɯ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ Ⱥɡɿʀ ɬɚ Ⱥɮɪɢɤɢ  ɨɛɨɜ¶ɹɡ
ɤɨɜɿɩɟɧɫɿɣɧɿɫɯɟɦɢ±ɭɤɪɚʀɧɚɯ95
ɍ ɤɨɠɧɿɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɩɟɧɫɿɣɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɦɚɽ
ɧɢɡɤɭ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɚ ɣɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɦɚɽ ɩɟɜɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɳɨ ɧɟ ɪɨɛɢɬɶ
ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɧ
ɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɨɫɨɛɥɢɜɨɜɭɦɨɜɚɯɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀɬɚɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɤɪɢɡɢ
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɦɢ ɆɈɉ ɿ ɆȺɋɁ ɞɨ
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɦɨɠɭɬɶ ɧɚɥɟɠɚɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿ ɞɟɪ
ɠɚɜɧɿ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɫɯɟɦɢ ɚɥɟ ɧɟ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɿ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭ
ɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ Ʉɨɧɤɪɟɬɧɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɰɿɽʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭ
ɸɬɶɫɹ ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ ɋɜɨɽɸ ɱɟɪɝɨɸ ɫɬɚɬɭɫ ³ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɫɬɿ´ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɧɟ
ɬɿɥɶɤɢɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢɩɪɚɜɨɜɢɦɢɚɤɬɚɦɢɿɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢɩɨɪɹɞɿɡɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢɧɨɪ
ɦɚɦɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɚɥɟ ɣ ɰɢɜɿɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɦɢ
ɿɬɪɭɞɨɜɢɦɢɭɝɨɞɚɦɢ96.
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɪɿɡɧɢɯ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɪɿɡɧɹɬɶɫɹ ɩɿɞɯɨɞɚɦɢ ɡɚɤɥɚɞɟɧɢɦɢ
ɜ ʀɯ ɨɫɧɨɜɭ Ɍɚɤ ɈȿɋɊ ɿ ɆɈɉ ɩɿɞɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɡ
ɩɨɡɢɰɿʀ ɩɥɚɬɧɢɤɚ ɜɧɟɫɤɿɜ ɬɨɞɿ ɋɜɿɬɨɜɢɣ ɛɚɧɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ
94

Complementary and Private Pensions Throughout the World. – http://www.keepeek.com/Digital-AssetManagement/oecd/finance-and-investment/complementary-and-private-pensions-throughout-the-world2008_9789264048829-en#.Wd4ii_mCyUk.
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Дослідження, здійснено спільно організаціями: Міжнародною асоціацією соціального забезпечення
(Social Security Association (ISSA)), Міжнародною організацією пенсійного нагляду, ОЕСР (Organisation for
Economic Co-operation and Development (OECD)).
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Федерации, департамент актуарных расчетов и стратегического планирования, Москва. – Журнал Новой
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ɹɤɢɣ ɛɿɥɶɲɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɦɟɬɨɞɨ
ɥɨɝɿʀɆȺɋɁɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɡɧɚ
ɧɨʀɽɞɢɧɨʀɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀɩɟɧɫɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ
ɧɚɦɚɽ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɱɢɦ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɪɨɡɯɨ
ɞɠɟɧɧɹ ɭ ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɿ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨ
ɧɟɧɬɭɧɚɬɨɦɭɚɛɨɿɧɲɨɦɭɪɿɜɧɿɩɟɧɫɿɣɧɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢ
ВИСНОВКИ
ɋɥɿɞ ɜɢɡɧɚɬɢ ɳɨ ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɡɛɥɢɠɟɧɧɹ ɩɨɡɢɰɿɣ ɩɪɨ
ɜɿɞɧɢɯ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ
ɡɨɤɪɟɦɚ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿ
ɬɚ ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɹɤɿ ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɞɨɫɹɝɬɢ ɜɡɚɽɦɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɚ ɤɨɨɪɞɢɧɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ɡ ɹɤɢɦɢ ɜɨɧɢ ɩɪɚɰɸɸɬɶ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɚɫɨɰɿɚɰɿɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚɤɨɠ ɩɪɚɝɧɟ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɞɢɫɤɭɫɿɸ ɡ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ ɭ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɩɥɨɳɢɧɭ ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɰɿɥɹɦɢ ɬɚ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚ
ɰɿɣ ɪɿɡɧɿ ɩɨɝɥɹɞɢ ɧɚ ɲɥɹɯɢ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɽ ɩɪɢɪɨɞɧɿɦɢ ɬɢɦ ɧɟ ɦɟɧɲ ɨɪɝɚɧɿɡɚ
ɰɿʀ ɛɟɪɭɬɶ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɪɢɫɢ ɿɧɲɢɯ ɬɨɱɨɤ ɡɨɪɭ ɬɚ ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ
ɪɚɡɨɦɡɦɟɬɨɸɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯɪɿɲɟɧɶɡɩɢɬɚɧɶɩɟɧɫɿɣɧɨʀɪɟɮɨɪɦɢ
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɹɤɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɦɿɫɰɟ ɪɿɡɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɭ ɩɟɧɫɿɣɧɿɣ ɫɢɫ
ɬɟɦɿ ɫɥɿɞ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ ɳɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ
ɤɨɪɟɤɬɧɨ ɧɚ ɛɚɡɿ ɫɩɿɜɫɬɚɜɧɨʀ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɩɪɚɜ ɡɚɫɬɪɚ
ɯɨɜɚɧɢɯ ɨɫɿɛ Ɉɫɧɨɜɢ ɰɿɽʀ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɡɚɤɥɚɞɟɧɿ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɡɧɚɧɢɯ Ʉɨɧɜɟɧɰɿʀ
ɆɈɉ ɿ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɿ
ɤɪɨɤɢ ɜ ɧɚɩɪɹɦɿ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɢ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɜɢɡɧɚɧɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɭ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ97 ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɞɥɹ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɚɞɟɤɜɚɬɧɿɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɩɪɢɧɰɢɩɢɬɚɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɿ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɿɫɨɰɿɚɥɶɧɿɩɚɪɚɦɟɬɪɢ
ɉɨɲɭɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɭɫɿɦɚ ɰɢɜɿɥɿ
ɡɨɜɚɧɢɦɢ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɞɟ ɫɤɥɚɥɢɫɹ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɢ
ɩɟɪɟɞ ɨɫɨɛɚɦɢ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ Ⱦɨɫɜɿɞ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɨɞɨɜɠ
ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɶ ɩɨɤɚɡɚɜ ɳɨ ɭɫɩɿɯ ɪɟɮɨɪɦ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɧɚɣɥɿɩɲɢɯ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɚɥɟ ɣ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɤɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɚɫɩɟɤ
ɬɿɜɪɟɮɨɪɦɚɬɚɤɨɠɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿɬɚɿɫɧɭɜɚɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɞɥɹɪɟɮɨɪɦ
ɐɟɣ ɞɨɫɜɿɞ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ ɭɪɹɞɢ ɦɚɸɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɨɝɥɢɛɥɸɜɚɬɢ
ɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɨɲɭɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
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Пенсійна модель є інтегральним, узагальнюючим показником фінансового устрою пенсійної системи,
що показує залежність розміру пенсії від певного набору факторів (наприклад, залежність розміру страхової
пенсії від страхового стажу, розміру заробітної плати на момент виходу на пенсію тощо).
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3. СУЧАСНА ПОЛІТИКА ПЕНСІЙНОГО
РЕФОРМУВАННЯ В ЄВРОСОЮЗІ:
ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКІ ПІДХОДИ
ТА ДОСВІД ОКРЕМИХ КРАЇН
вропейський Союз уже тривалий час заслужено зберігає стаЄ
тус світового лідера за рівнем пенсійного забезпечення своїх
громадян. Саме країни ЄС посідають провідні позиції у глобальних рейтингах стійкості та ефективності пенсійних систем, забезпечуючи літнім європейцям досить високі пенсії, якість життя
та умови для активного довголіття. Проте, останніми роками така
ситуація стає дедалі більш хиткою, що особливо виразно проявилося у період нещодавньої світової фінансової кризи. Пенсійні
реформи – різного масштабу та глибини – стали невід’ємним
елементом сучасної державної політики Євросоюзу, орієнтованої
на досягнення важкопоєднуваних цілей: макрофінансового збалансування та підтримання високого рівня соціального забезпечення.

3.1. СУЧАСНІ ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКІ ПІДХОДИ ДО
ПРОВЕДЕННЯ ПЕНСІЙНИХ РЕФОРМ
ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɏɏ ɫɬ ɬɟɦɚ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨ ɭɜɿɣɲɥɚ
ɞɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ
ɩɨɫɢɥɟɧɧɹɦɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯɿɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɜɢɤɥɢɤɿɜɞɥɹɣɨɝɨɫɬɚɥɨɝɨɞɨɜɝɨ
ɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚɛɥɢɰɹ ³Ɉɤɪɟɦɿ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɦɚɤɪɨ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ȯɋ´ ɫ  Ɍɨɱɤɚɦɢ ɜɿɞɥɿɤɭ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ
ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ ɜ ɪ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ȯɜɪɨɤɨɦɿɫɿʀ ³ɍɡɝɨɞɠɟɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ
ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ´ $ FRQFHUWHG VWUDWHJ\ IRU PRGHUQLVLQJ VRFLDO
SURWHFWLRQ)1 ɭ ɹɤɿɣ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɞɧɢɦ ɡ ɩɪɿɨɪɢ
ɬɟɬɿɜ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɮɿɰɿɣɧɟ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɧɚ
Ʌɿɫɚɛɨɧɫɶɤɨɦɭ ɫɚɦɿɬɿ ȯɋ ɭ ɛɟɪɟɡɧɿ ɪ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭ ɦɟɠɚɯ ³ɍɡɝɨɞɠɟɧɨʀ
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ´ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ± ɧɨɜɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ ɭɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɹɤɢɣ
ɨɤɪɟɫɥɸɽ ɪɚɦɤɨɜɿ ɭɦɨɜɢ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɤɪɚʀɧ ȯɋ ɱɟɪɟɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɩɿɥɶ
ɧɢɯ ɤɟɪɿɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɰɿɥɟɣ ɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɬɚ ɜɤɥɸɱɚɽ ɨɛɦɿɧ ɩɟɪɟɞɨɜɢɦ ɞɨɫɜɿ
ɞɨɦɪɨɡɪɨɛɤɭɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɩɥɚɧɿɜɞɿɣɿɫɩɿɥɶɧɢɣɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝʀɯɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ2.
1
A concerted strategy for modernising social protection, (COM/99/0347 final). – European Commission, 1999,
http://csdle.lex.unict.it/Archive/LW/Data%20reports%20and%20studies/Reports%20and%20%20communication%20from%20EU%20Commission/20110803-122245_COM_99_347enpdf.pdf.
2
Ervik R. European Pension Policy Initiatives and National Reforms: Between Financial Sustainability and
Adequacy. – Working Paper №10, Stein Rokkan Centre for Social Studies, December 2006, рр.14-15,
http://uni.no/media/manual_upload/150_N10-06_Ervik.pdf.
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Окремі індикатори демографічного та макроекономічного розвитку ЄС-283
Індикатор

1990р.

2000р.

2010р.

2016р.

Частка населення віком 65 років і старше,
% загальної чисельності населення

13,7*

15,6*

17,5

19,2

Коефіцієнт залежності літніх людей (відношення
чисельності населення віком 65 років і старше до
населення віком 15-64 років), %

20,6*

23,2*

26,1

29,3

Рівень безробіття населення віком 20-64 років, %

нд

9,0*

9,3

8,4

Витрати державного бюджету на соціальний
захист населення (у т.ч. виплату пенсій), % ВВП

нд

25,3**

28,6

28,7***

Державний борг, % ВВП

нд

60,2*

78,4

83,5

Примітки: *дані для ЄС-27; **дані для ЄС-25; *** дані за 2014р.

Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɧɨɜɨɝɨɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɞɨɫɮɟɪɢɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟ
ɱɟɧɧɹɞɟɪɠɚɜɱɥɟɧɿɜȯɋɛɭɥɨɭɯɜɚɥɟɧɨɜɛɟɪɟɡɧɿɪɧɚɡɚɫɿɞɚɧɧɿȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ
Ɋɚɞɢ ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɹɤɨɝɨ ɭɜɚɝɚ ɛɭɥɚ ɫɮɨɤɭɫɨɜɚɧɚ ɧɚ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɩɢɬɚɧ
ɧɹɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɬɚ ʀɯ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɜɩɥɢɜɚɯ ɧɚ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɭ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ȯɜɪɨɫɨɸɡɭ Ɉɞɧɢɦ ɡ ɩɿɞɫɭɦɤɿɜ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ɫɬɚɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɫɶɤɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɨɫɬɚɪɿɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɹɤɚ ɜɫɬɚɧɨɜ
ɥɸɜɚɥɚ ɬɪɢ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɚɧɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ȯɋ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɪɿɜɧɿ4
 ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹɬɟɦɩɿɜɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɛɨɪɝɭ
 ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɪɿɜɧɿɜɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿɬɚɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿɩɪɚɰɿ
 ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɬɚ ɬɪɢ
ɜɚɥɨɝɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɞɨɝɥɹɞɭ
ɉɿɡɧɿɲɟ ɜ ɱɟɪɜɧɿ ɪ ɧɚ ɫɚɦɿɬɿ ɜ Ƚɟɬɟɛɨɪɡɿ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɸ ɪɚɞɨɸ ɛɭɥɨ
ɩɨɝɨɞɠɟɧɨ ɬɪɢ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɞɥɹ ȯɋ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ
ɩɟɧɫɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ5
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɞɨɫɹɝɚɬɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɰɿɥɟɣ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɚɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɫɬɿɣɤɨɫɬɿɩɟɧɫɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ
ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɞɨ ɦɿɧɥɢɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ
ɩɨɬɪɟɛ
3

Eurostat Database. – Eurostat, 2017, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
Joint Report on Pensions: Progress and key challenges in the delivery of adequate and sustainable pensions
in Europe. – European Economy, Occasional Papers №71, European Commission, November 2010, рр.16-17,
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2010/pdf/ocp71_en.pdf.
5
Tiit E.-M., Leppik L., Võrk An., Leetmaa R. The impact of the European Union common pension objectives on
the Estonian pension system. English summary. – PRAXIS Centre for Policy Studies, 2004, https://www.sm.ee/
sites/default/files/content-editors/Ministeerium_kontaktid/Uuringu_ja_analuusid/Sotsiaalvaldkond/pensioniuurimus_
ingl_1_.pdf.
4
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ɍ ɦɟɠɚɯ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɭ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɪɿɲɟɧɶ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɫɶɤɨɝɨ ɬɚ Ƚɟɬɟɛɨɪɡɶɤɨɝɨ ɫɚɦɿɬɿɜ Ɋɚɞɚ ȯɋ ɜ ɥɢɫɬɨɩɚɞɿ ɪ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɚ ɩɟɪɟɥɿɤ ɡ  ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɞɟɪɠɚɜɭɱɚɫɧɢɰɶ ȯɋ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɳɨ ɫɬɨɫɭɜɚɥɢɫɹ ɬɪɶɨɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ± ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɬɚ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɪɿɡɤɚ ³ȼɫɟɡɚɝɚɥɶɧɿ ɰɿɥɿ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ
ɪɨɛɨɬɢ ɭɫɮɟɪɿɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹȯɋ´ 6ɐɟɣ ɩɟɪɟɥɿɤɛɭɜ ɭɯɜɚɥɟɧɢɣ ȯɜɪɨ
ɩɟɣɫɶɤɨɸɪɚɞɨɸɭɝɪɭɞɧɿɪɧɚɫɚɦɿɬɿɜɅɚɚɤɟɧɿ
ɍ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɪɨɤɢ ɰɿɥɶɨɜɿ ɧɚɫɬɚɧɨɜɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɸɄɨɦɿɫɿɽɸɬɚɿɧɲɢɦɢɿɧɫɬɢɬɭɰɿɹɦɢȯɋɨɬɪɢɦɚɥɢɩɨɞɚɥɶ
ɲɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭ ɱɿɬɤɿɣ ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ ɡ ɩɿɞɯɨɞɚɦɢ ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟ
ɱɟɧɧɹɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɿɬɚɫɬɿɣɤɨɫɬɿɩɟɧɫɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ7ɜɿɞɬɜɨɪɸɸɱɢɝɥɨɛɚɥɶɧɿɬɪɟɧɞɢ
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɫɢɫɬɟɦɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɡɚɯɢɫɬɭɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ВСЕЗАГАЛЬНІ ЦІЛІ ТА МЕТОДИ РОБОТИ У
СФЕРІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄС
(Broad common objectives and working methods in the area of pensions)8

¾Адекватність пенсійного забезпечення (Adequacy of pensions)
Країни-члени ЄС повинні гарантувати спроможність пенсійних систем для
досягнення своїх соціальних цілей. З цією метою та з урахуванням конкретних національних обставин вони мають:
1. убезпечити літніх людей від загрози злиденності та сприяти, щоб вони мали гідний
рівень життя, поділяли економічний добробут своєї країни та брали активну участь
у суспільному, соціальному та культурному житті;
2. забезпечити для всіх осіб доступ до відповідних пенсійних схем (державних та/
або приватних), що дозволить їм заробити пенсію, яка підтримуватиме прийнятний рівень життя після виходу на пенсію;
3. сприяти підтримці солідарності між поколіннями та всередині них.

¾Фінансова стійкість пенсійних систем (Financial sustainability of pension systems)
Держави-члени ЄС повинні слідувати багатовимірній стратегії зі встановлення
системи пенсійного забезпечення на міцну фінансову основу, включно з відповідним поєднанням політик щодо:

6

Joint report of the Social Protection Committee and the Economic Policy Committee on objectives and
working methods in the area of pensions: applying the open method of coordination. – Council of the European
Union, 23 November 2001, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication6582_en.pdf.
7
Holzman R., Hinz R. Old-age income support in the 21st century: an international perspective on pension
systems and reform. – The World Bank, 2005, рр.55-63, http://siteresources.worldbank.org/INTPENSIONS/
Resources/Old_Age_Inc_Supp_Full_En.pdf.
8
Joint report of the Social Protection Committee and the Economic Policy Committee on objectives and
working methods in the area of pensions: applying the open method of coordination, рр.5-7.
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4. досягнення високого рівня зайнятості, де це необхідно, за рахунок комплексних
реформ ринку праці, як це передбачено Європейською стратегією зайнятості, та
відповідно до загальних принципів економічної політики ЄС;
5. гарантування, що поряд з ринком праці та економічною політикою, всі відповідні
галузі соціального захисту, зокрема пенсійні системи, пропонують ефективні стимули для участі літніх працівників; що працівники не заохочуються до раннього
виходу на пенсію та не караються за перебування на ринку праці поза межами
встановленого пенсійного віку; що пенсійні системи полегшують можливість
поступового виходу на пенсію;
6. реформування системи пенсійного забезпечення належним чином з урахуванням
загальної мети підтримки стійкості державних фінансів. Водночас, стійкість
пенсійної системи має супроводжуватися надійною фінансовою політикою,
включно (за необхідності) зі скороченням боргу. Стратегії, прийняті для досягнення цієї мети, можуть також включати створення спеціальних пенсійних резервних фондів;
7. гарантування, що пенсійне забезпечення та реформи зберігають справедливий
баланс між працюючими та пенсіонерами, не переобтяжуючи працівників і
підтримуючи адекватні пенсії для пенсіонерів;
8. забезпечення через прийняття відповідних нормативних меж та за рахунок
ефективного управління пенсіями з необхідними характеристиками ефективності,
доступності, мобільності та безпеки завдяки приватним та державним пенсійним схемам.

¾Модернізація пенсійних систем у відповідь на зміну потреб економіки, суспільства та людей (Modernisation of pension systems in response to changing needs of
the economy, society and individuals)

9. забезпечити відповідність пенсійних систем вимогам гнучкості та безпеки
ринку праці; що не шкодять узгодженості податкових систем держав-учасниць
ЄС, мобільності на ринках праці всередині країн-учасниць і поміж ними,
а також нестандартні форми зайнятості не позбавляють людей права на пенсійне забезпечення, і що самозайнятість охоплюється пенсійними системами;
10. переглянути положення про пенсійне забезпечення з метою дотримання принципу рівності підходів стосовно чоловіків і жінок, беручи до уваги зобов’язання відповідно до законодавства ЄС;
11. зробити пенсійні системи більш прозорими та пристосовуваними до мінливих
обставин так, щоб громадяни могли й надалі довіряти їм. Наводити надійну та
просту для розуміння інформацію щодо довгострокових перспектив розвитку
пенсійних систем, особливо з урахуванням ймовірної зміни рівня доходності та ставок пенсійних внесків. Сприяти якомога більш широкому суспільному консенсусу щодо пенсійної політики та реформ. Удосконалювати методологічну основу для ефективного моніторингу пенсійних реформ і державної
політики.
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ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɟɧɧɹ ɭɯɜɚɥɟɧɢɯ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɫɶɤɢɦ Ƚɟɬɟɛɨɪɡɶɤɢɦ ɿ Ʌɚɚɤɟɧɫɶɤɢɦ ɫɚɦɿɬɚɦɢ
Ɋɚɞɢ ȯɋ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɭ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɭ ɪ ɤɪɚʀɧɢɭɱɚɫɧɢɰɿ
ȯɋ ɧɚɞɚɥɢ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞ ȯɜɪɨɤɨɦɿɫɿʀ ɡɜɿɬɢ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɧɚɰɿɨ
ɧɚɥɶɧɿɩɟɧɫɿɣɧɿɫɬɪɚɬɟɝɿʀɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɧɚɬɪɢɜɚɥɭɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɞɨɪ Ɂɰɶɨɝɨ
ɱɚɫɭ ȯɜɪɨɤɨɦɿɫɿɽɸ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨʀ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸ
ɸɱɢɯ ɡɜɿɬɿɜ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɞɟɪɠɚɜ ȯɋ ɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿ
ɲɢɦ ɡ ɹɤɢɯ ɦɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚɬɢ ³Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɚɞɟɤɜɚɬɧɿɫɬɶ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ´
(3HQVLRQ$GHTXDF\5HSRUW).
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɤɪɚʀɧɱɥɟɧɿɜ ɛɭɥɢ ɜɪɚɯɨɜɚɧɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɜ ɪ
ȼɫɟɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜ ȯɋ ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ʀɯ ɩɟɪɟɥɿɤ
ɧɚɫɶɨɝɨɞɧɿɦɿɫɬɢɬɶɥɢɲɟɬɪɢɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɿɩɨɡɢɰɿʀ9
 ɚɞɟɤɜɚɬɧɿ ɩɟɧɫɿʀ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɬɚ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɩɟɧɫɿɣ ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɥɸɞɹɦ ɩɿɞ
ɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɦɿɪɨɸ ɫɜɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɠɢɬɬɹ ɩɿɫɥɹ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ
ɜɞɭɫɿɫɨɥɿɞɚɪɧɨɫɬɿɬɚɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿɜɫɟɪɟɞɢɧɿɩɨɤɨɥɿɧɶɿɦɿɠɧɢɦɢ
 ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɯɟɦ ɭɪɚɯɨɜɭɸɱɢ
ɬɢɫɤɧɚɞɟɪɠɚɜɧɿɮɿɧɚɧɫɢɬɚɩɪɨɛɥɟɦɢɩɨɫɬɚɪɿɧɧɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹɚɬɚɤɨɠɭɤɨɧ
ɬɟɤɫɬɿɬɪɢɽɞɢɧɨʀɫɬɪɚɬɟɝɿʀɩɨɞɨɥɚɧɧɹɛɸɞɠɟɬɧɢɯɧɚɫɥɿɞɤɿɜɩɨɫɬɚɪɿɧɧɹɧɚɫɟ
ɥɟɧɧɹɡɨɤɪɟɦɚɱɟɪɟɡ
•ɩɿɞɬɪɢɦɤɭɬɪɢɜɚɥɨɝɨɬɪɭɞɨɜɨɝɨɠɢɬɬɹɬɚɚɤɬɢɜɧɨɝɨɫɬɚɪɿɧɧɹ
•ɡɛɚɥɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜɧɟɫɤɿɜ ɿ ɜɢɩɥɚɬ ɭ ɧɚɥɟɠɧɢɣ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɢɣ
ɫɩɨɫɿɛ
•ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɬɚ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ
ɫɯɟɦ
 ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɨɡɨɪɨ ɬɚ ɞɨɛɪɟ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɿ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛ ɿ ɩɪɚɝɧɟɧɶ
ɠɿɧɨɤ ɿ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɦɨɝ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ
ɫɬɚɪɿɧɧɹ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɡɦɿɧ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɥɸɞɶɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ
ɞɥɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɢɦɢ ɫɜɨɝɨ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ
ɪɟɮɨɪɦɧɚɨɫɧɨɜɿɹɤɧɚɣɲɢɪɲɨɝɨɤɨɧɫɟɧɫɭɫɭ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɪɢɫɨɸ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ ɞɨ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚ
ɰɿʀ ɱɢ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɤɪɚʀɧɭɱɚɫɧɢɰɶ ɽ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɭɜɚɝɢ ɧɚ
ɤɪɢɬɟɪɿʀ³ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɿ´ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɪɿɡɤɚ³Ʉɪɢɬɟɪɿɣɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɿ
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ´ ɫ  ɳɨ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɞɨɫɹɝɧɭɬɚ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɨɝɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɱɢ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨʀ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɰɿɥɭ ɧɢɡɤɭ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯɿɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɢɯɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ
9

Joint Report on Pensions: Progress and key challenges in the delivery of adequate and sustainable pensions in
Europe, р.16.
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КРИТЕРІЙ АДЕКВАТНОСТІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Адекватність пенсійного забезпечення в державах ЄС експерти та науковці найчастіше розглядають як багатовимірну мікроекономічну категорію, зміст якої грунтується на базових позиціях Світового банку та Європейської Комісії щодо реформування сучасних пенсійних систем і проявляється у трьох вимірах10:
1) економічному (доходи пенсіонерів),
2) соціальному (бідність серед пенсіонерів),
3) інституційному (гендерно обумовлені відмінності показників доходів і рівня
бідності серед пенсіонерів).
Водночас, Європейська Комісія застосовує макроекономічний підхід та оцінює
адекватність пенсійного забезпечення з точки зору відповідності конкретним цілям
державної пенсійної політики, а також з урахуванням фактору розвитку в часі пенсійних систем. Так, насамперед адекватність систем пенсійного забезпечення розглядається через призму головних цілей державної політики, пов’язаних з гарантуванням
достатнього доходу людини у старості, зокрема, таких як11:
• заміщення доходу (income replacement) – у контексті завдань соціального
забезпечення діяльність державних пенсійних систем (солідарних систем) країн
ЄС спрямована на забезпечення адекватних пенсій, які максимально можливою
мірою сприятимуть підтриманню досягнутого рівня життя під час виходу працівника на пенсію. У деяких державах-членах важливу роль у досягненні цієї мети
відіграють також системи додаткового пенсійного забезпечення (накопичувальні
системи);
• скорочення бідності (poverty reduction) – функціонування державних пенсійних
систем у більшості країн ЄС повинно забезпечити пенсіонерам такий мінімальний
рівень доходів, який дозволяє запобігти злиденності, тобто гарантувати особі
забезпечення мінімального (базового) рівня життя під час виходу на пенсію.
З урахуванням фактору розвитку пенсійних систем у часі, Єврокомісія оцінює
“поточну” та “майбутню” адекватність систем пенсійного забезпечення з тим, щоб пенсійні реформи були спрямовані на захист інтересів як нинішніх, так і майбутніх пенсіонерів, а також сприяли зміцненню міжпоколінної солідарності. При цьому оцінюється12:
• поточна адекватність (current adequacy) пенсійного забезпечення – через
індикатори: рівня основного (солідарного) пенсійного доходу; рівня додаткового
(накопичувального) пенсійного доходу; рівня добробуту людей похилого віку;
надання пенсіонерам послуг і товарів у натуральній формі (консультування,
перерахунки пенсій тощо);
10

Chybalski F. Measuring the multidimensional adequacy of pension systems in European countries. – Discussion
Paper PI-1204, The Pensions Institute, Cass Business School, March 2012, р.5, https://www.pensions-institute.
org/workingpapers/wp1204.pdf.
11
Pension Adequacy in the European Union 2010-2050. – European Commission, May 2012, р.27, http://ec.
europa.eu/social/BlobServlet?docId=8930&langId=en.
12
The 2015 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU. Volume I. –
European Commission, 2015, р.52, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14529&langId=en.
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• майбутня адекватність (future adequacy) пенсійного забезпечення – через
індикатори: потенційні коефіцієнти заміщення; узгодження з індикаторами ринку
праці; безпеки, а також сталості показників адекватності пенсійного забезпечення.
Характеристики поточної адекватності систем пенсійного забезпечення стосуються
тих осіб, які вже є пенсіонерами, або ж виходять на пенсію у поточному році. Відповідно,
майбутня адекватність пенсійних систем вимірюється для тих осіб чи поколінь, які
планують виходити на пенсію за кілька десятків років (зазвичай це 40 років).
З точки зору сучасних загальноєвропейських підходів, саме поліпшення
поточної та гарантування майбутньої адекватності систем пенсійного забезпечення
є визначальним завданням здійснення пенсійних реформ у державах-членах ЄС.

Індикатори стану пенсійних систем країн ЄС,
застосовувані Європейською Комісією
ȱɫɬɨɪɿɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɫɬɚɧɭ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ȯɋ ɬɿɫɧɨ
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɜɢɳɟ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɫɶɤɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ
ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɨɫɬɚɪɿɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɫɶɤɨɝɨ
Ƚɟɬɟɛɨɪɡɶɤɨɝɨ ɬɚ Ʌɚɚɤɟɧɫɶɤɨɝɨ ɫɚɦɿɬɿɜ Ɋɚɞɢ ȯɋ ɭɯɜɚɥɟɧɢɯ ɭ ɪ ȼɠɟ ɡ ɬɨɝɨ
ɱɚɫɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨɸ ɩɿɞɝɪɭɩɨɸ ɩɪɢ Ʉɨɦɿɬɟɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ȯɋ
ɛɭɥɨ ɪɨɡɩɨɱɚɬɨ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ
ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɜ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɰɿɥɟɣ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ ɳɨɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ
ɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ13
• ɭɪɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɡɜɿɞɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜɳɨɞɨɛɿɞɧɨɫɬɿɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɿɡɨɥɹɰɿʀ
• ɭɪɪ±ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
• ɭ ɪ ± ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɫɬɚɧɭ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɬɚ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶ
ɧɨɝɨɞɨɝɥɹɞɭɥɿɬɧɿɯɥɸɞɟɣ
ɉɿɡɧɿɲɟ ɰɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɥɢɫɹ ɭ ɬɱ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɨɰɿɧɤɢ
ɜɩɥɢɜɭ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɤɪɢɡɢ ɪɪ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ
ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ³ȯɜɪɨɩɚ´ ɩɪɢɣɧɹɬɨʀ ɭ ɪ ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɲɢɯ ɡɦɿɧ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ȯɋ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɩɿɫɥɹ ɱɟɪɝɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɭ ɪ ɛɭɥɨ ɡɚɩɪɨ
ɩɨɧɨɜɚɧɨ ɞɿɸɱɢɣ ɛɚɡɨɜɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɞɥɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɫɬɚɧɭ ɬɚ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɋ ɬɚɛɥɢɰɹ ³Ȼɚɡɨɜɢɣ
ɩɟɪɟɥɿɤ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɞɥɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɫɬɚɧɭ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɋ´
ɫ ȱɧɞɢɤɚɬɨɪɢɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿɧɚɩɟɪɜɢɧɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɬɨɪɢɧɧɿɬɚɤɨɧɬɟɤɫɬɧɿ
ɞɥɹ ɪɨɡɲɢɪɟɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ  ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɿ ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ ɜɫɟɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɰɿɥɹɦɢ ɩɟɧ
ɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜȯɋ
13

Portfolio of EU Social Indicators for the Monitoring of Progress towards the EU Objectives for Social Protection and Social Inclusion. 2015 Update. – Social Protection Committee Indicators Sub-group, European
Commission, October 2015, р.5, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14239&langId=en.
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Визначення/коментар

Індикатор

Визначення/коментар

14

Portfolio of EU Social Indicators for the Monitoring of Progress towards the EU Objectives for Social Protection and Social Inclusion. 2015 Update, р.36-44.

Адекватність пенсійного забезпечення
первинні індикатори
вторинні індикатори
Частка осіб відповідного віку (0-59
Частка
осіб
похилого
віку
(65+)
з
Рівень ризику бідності
Рівень ризику бідності
років; 0-74 років; 60+; 75+) з наявним
серед людей похилого віку наявним еквівалентним доходом нижче, серед груп людей
еквівалентним доходом нижче, ніж
ніж 60% національного показника
відповідного віку
At-risk-of-poverty rate of
60% національного показника
медіанного еквівалентного доходу.
At risk of poverty rate
older people
медіанного еквівалентного доходу.
Показники доходу включають соціальні
Показники доходу включають соціальні
трансферти.
трансферти.
Медіанний відносний дохід Співвідношення між середнім наявним Медіанний відносний дохід Співвідношення між середнім наявним
людей похилого віку (60+) доходом осіб віком 60+ та середнім
людей похилого віку (65+) доходом осіб віком 65+ та середнім
наявним доходом осіб віком 0-59 років.
наявним доходом осіб віком 0-64 років. Median relative income of
Median relative income of
elderly people (60+)
elderly people (65+)
Співвідношення розмірів медіанної
Співвідношення розмірів медіанної
Сукупний коефіцієнт
Сукупний коефіцієнт
індивідуальної пенсії осіб віком 65-74
валової пенсії осіб віком 65-74 роки та заміщення (включно з
заміщення, %
роки та медіанного індивідуального
різними соціальними
Aggregate replacement ratio медіанного валового індивідуального
доходу (в т.ч. й різних соціальних
доходу (за винятком соціальних виплат) виплатами)
осіб віком 50-59 років.
Aggregate replacement ratio виплат) осіб віком 50-59 років.
(incl. other social benefits)
Співвідношення частки доходів 20%
Квінтильний коефіцієнт
Величина змін прогнозного Зміна теоретичного співвідношення
найбільш забезпеченого населення
нерівності розподілу
теоретичного коефіцієнта пенсійного доходу на момент виходу
віком 65+ та частки доходів 20%
на пенсію та трудових доходів гіпотетич- доходів
заміщення для базового
найменш забезпеченого населення
ного працівника за останній рік перед
Inequality of income
варіанта розрахунків за
виходом на пенсію (базовий варіант),
distribution S80/S20 income віком 65+.
період 2006-2046рр.
і величина змін прогнозо- оцінка за період 2006-2046рр., і зміна quintile share ratio
ваних пенсійних витрат за державних видатків на пенсійне забезпечення у відсотках від ВВП, оцінка за
період 2006-2046рр.
період 2006-2046рр. Зміна оцінюється
у відсоткових пунктах.

Індикатор

Базовий перелік індикаторів для моніторингу стану
пенсійних систем у країнах ЄС (версія 2015р.)14

СУЧАСНА ПОЛІТИКА ПЕНСІЙНОГО РЕФОРМУВАННЯ В ЄВРОСОЮЗІ 
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Визначення/коментар

Індикатор

Визначення/коментар

(продовження)

Різниця показників ризику бідності
Розрив у рівнях ризику
серед осіб віком 65+ та осіб віком 75+.
бідності серед людей
похилого віку
At-risk-of-poverty gap of
elderly people
Рівень ризику бідності серед
Рівень ризику бідності
непрацюючих пенсіонерів.
серед пенсіонерів
At-risk-of-poverty rate of
pensioners
Поширеність ризику бідності серед
Поширеність ризику
бідності серед літніх людей літніх людей (60+; 65+; 75+) з урахуванням статусу володіння житлом їх
за статусом володіння
сімей: повні права власності, власник
житлом
ще платить іпотеку; оренда за ринковою
Incidence of risk of elderly
ціною; оренда за пільговою ціною або
poverty by housing tenure
безкоштовна оренда.
status
Рівень ризику бідності серед літніх
Рівень ризику бідності
серед літніх людей, що роз- людей (осіб віком 60+; 65+; 75+),
раховується з урахуванням що розраховується з урахуванням
50% та 70% національного відповідно 50% та 70% національного
показника медіанного екві- показника медіанного еквівалентного
доходу.
валентного доходу
Risk of poverty calculated
at 50% and 70% of median
national equivalised income
for the elderly
Контекстні індикатори: Структура доходів за джерелами (пенсійне забезпечення, інші соціальні виплати; доходи від роботи; інші джерела)
і за квінтилями доходів, у розрізі відповідних вікових груп літніх людей (осіб віком 60+; 65+; 75+).

Індикатор

Базовий перелік індикаторів для моніторингу стану
пенсійних систем у країнах ЄС (версія 2015р.)

 ФІНАНСОВІ,

СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Стійкість пенсійної системи
первинні індикатори
вторинні індикатори
Загальні поточні витрати на “Пенсійні витрати” є сумою семи різних Загальні бюджетні витрати Співвідношення обсягів витрат державного бюджету на соціальний захист
категорій виплат у випадку: (1) інвалід- на соціальний захист
пенсійне забезпечення
населення та ВВП країни.%
ності; (2) виходу на пенсію внаслідок
(% ВВП)
(% ВВП)
втрати працездатності; (3) дострокового Total social protection
Total current pension
виходу на пенсію унаслідок змін на
expenditures (% of GDP)
expenditure (% of GDP)
ринку праці; (4) трудової пенсії по старості; (5) спеціальної пенсії; (6) фізичної
старості (соц. допомога); (7) втрати
годувальника.
Відношення числа зайнятих осіб даної Декомпозиція (розділення Декомпозиція коефіцієнта
Рівень зайнятості
вікової групи до загальної чисельності на складники) прогнозних навантаження особами похилого віку
Employment rate
осіб даної вікової групи, %.
показників збільшення дер- (old age dependency ratio) з урахуванням
ефектів зайнятості, доходів та ін.
Оцінка в розрізі вікових груп: 25-54
жавних пенсійних витрат
роки; 55-64 (55-59 і 60-64) роки; 65-69 Decomposition of the
років, а також у гендерному розрізі
projected increase in public
всередині груп.
pension expenditure
Тривалість трудового життя Кількість років, які особа в певному віці
очікувано буде активною на ринку праці.
Duration of working life
Прогнозні рівні державних Прогнозна оцінка рівнів державних і
і загальних витрат на пен- загальних витрат на пенсійне забезпесійне забезпечення у 2004- чення у 2004-2050рр.
2050рр. (% ВВП)
Projections of pension
expenditure, public and total,
2004-2050 (% of GDP)
Контекстні індикатори:
• Коефіцієнт навантаження особами похилого віку (фактичні та прогнозні показники на 2010р., 2030р., 2050р.).
• Прогноз очікуваної тривалості життя при народженні у віці 60 і 65 років, в гендерній розбивці (фактичні та прогнозні показники).
• Коефіцієнт залежності пенсійної системи (відношення числа пенсіонерів до числа платників пенсійних внесків) (фактичні та прогнозні
показники на період до 2050р.).
• Рівень внесків у державні та приватні пенсійні програми (пенсійні внески в державні пенсійні програми у відсотках ВВП, фактичні та
прогнозні показники на період до 2050р.).

СУЧАСНА ПОЛІТИКА ПЕНСІЙНОГО РЕФОРМУВАННЯ В ЄВРОСОЮЗІ 
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Визначення/коментар

Індикатор

Визначення/коментар

(продовження)

Модернізація пенсійної системи
первинні індикатори
вторинні індикатори
Абсолютна різниця між показниками
Абсолютна різниця між показниками
Гендерні відмінності за
Гендерні відмінності за
відносного медіанного доходу людей
ризику бідності, обрахованими для
показниками відносного
показниками ризику
чоловіків і жінок (лише для безсімейних доходу людей похилого віку похилого віку, обрахованими для чобідності
ловіків і жінок (лише для безсімейних
Gender differences in the
Gender differences in the risk осіб).
осіб).
relative income of older
of poverty
Оцінюються вікові групи людей похилоpeople
Абсолютна різниця між показниками
Гендерні відмінності за
го віку: 60+; 75+.
відносного медіанного доходу людей
показниками відносного
доходу людей похилого віку похилого віку (65+), обрахованими для
чоловіків і жінок (лише для безсімейних
Gender differences in the
осіб).
relative income of older
Показник відносного доходу людей
people
похилого віку визначається як
відношення медіанних наявних доходів
осіб віком 65+ та осіб віком 0-64.
Абсолютна різниця між сукупними
Гендерні відмінності за
коефіцієнтами заміщення, обраховапоказниками сукупного
ними для чоловіків і жінок.
коефіцієнта заміщення
Сукупний коефіцієнт заміщення визнаGender differences in
aggregate replacement ratio чається як відношення медіанної
індивідуальної валової пенсії осіб віком
65-74 роки до медіанного індивідуального валового доходу (крім інших соціальних виплат) осіб віком 50-59 років.

Індикатор

Базовий перелік індикаторів для моніторингу стану
пенсійних систем у країнах ЄС (версія 2015р.)

 ФІНАНСОВІ,

СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

СУЧАСНА ПОЛІТИКА ПЕНСІЙНОГО РЕФОРМУВАННЯ В ЄВРОСОЮЗІ 

ɐɟɣ ɛɚɡɨɜɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɞɥɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɫɬɚɧɭ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɩɟɧ
ɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɱɚɫɬɨ ɪɨɡɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɿɧɲɢɯ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢ
ɤɿɜ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɰɿɥɟɣ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɳɨ ɦɨɠɧɚ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɨɩɭɛ
ɥɿɤɨɜɚɧɨɝɨ ȯɜɪɨɤɨɦɿɫɿɽɸ ³Ɂɜɿɬɭ ɩɪɨ ɚɞɟɤɜɚɬɧɿɫɬɶ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜ
ȯɋ ɡɚ ɪ´15 ɬɚɛɥɢɰɹ ³ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɬɚɧɭ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜ ȯɋ
ɭɪɪɬɚɩɪɨɝɧɨɡ´ 
Характеристики стану пенсійного забезпечення в ЄС у 2008-2013рр. та прогноз16
Індикатор

(суть, діапазон значень)

2013р. (ЄС-28)

зміна 2008-2013рр. (ЄС-27)

Разом чоловіки
жінки
Разом чоловіки
Відносний дохід людей похилого віку
Коефіцієнт відносного медіанного доходу осіб віком 65 років і
старші
0,93
0,08
0,96
0,91
0,08
(максимальна величина становить 1,00
та означає повну відповідність розмірів
середнього наявного доходу осіб віком
65+ та віком 0-64 років)
Квінтильний коефіцієнт розподілу доходів осіб віком
65 років і старші, разів
(для населення вікової категорії 65+
3,9
-0,2
4,0
3,9
-0,2
характеризує, у скільки разів рівень
доходів серед 20% найбагатших з них
перевищує рівень доходів серед 20%
найбідніших)
Бідність та матеріальна депривація
(відсутність доступу до матеріальних благ через нестачу доходів)
Рівень ризику бідності та
соціального відчуження серед осіб
віком 65 років і старші, %
(частка осіб віком 65+, чий дохід не
досягає 60% величини середнього
доходу по країні, та які мають ознаки
18,2
-5,3
15,3
20,5
-4,3
соціального відчуження – через нестачу
коштів позбавлені доступу до медичних,
транспортних, соціальних та ін. послуг;
максимальна величина становить 100%
та означає, що всі люди зазначеного віку
піддані ризику бідності та соціального
відчуження)
Рівень ризику бідності серед осіб
13,8
-5,3
11,4
15,6
-4,4
віком 65 років і старші, %

жінки

0,08

-0,2

-5,9

-6,0

15

Хоча звіт начебто за 2015р., проте останні за часом дані у ньому стосуються 2013р. Див.: The 2015 Pension
Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU. Country Profiles. Volume II. – European
Commission, 2015, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14545&langId=en.
16
Джерело: Там само, р.367.
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 ФІНАНСОВІ,

СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
Характеристики стану пенсійного забезпечення...
Індикатор

(суть, діапазон значень)

2013р. (ЄС-28)

Разом чоловіки
жінки
Рівень жорсткої матеріальної
депривації серед осіб віком
65 років і старші, %
(частка осіб віком 65+, які через нестачу
коштів не мають повного встановленого
6,9
5,7
7,9
переліку базових матеріальних благ, у
т.ч. пральної машини, телевізора, автомобіля тощо; максимальна величина
становить 100% та означає, що всі люди
зазначеного віку піддані жорсткій матеріальній депривації)
Рівень ризику бідності та
соціального відчуження серед осіб
віком 75 років і старші, %
(частка осіб віком 75+, чий дохід не досягає 60% величини середнього доходу по
країні, та які мають ознаки соціального
19,4
15,7
21,9
відчуження – через нестачу коштів позбавлені доступу до медичних, транспортних,
соціальних та ін. послуг; максимальна
величина становить 100% та означає, що
всі люди зазначеного віку піддані ризику
бідності та соціального відчуження)
Рівень ризику бідності серед осіб
14,8
11,9
16,9
віком 75 років і старші, %
Рівень жорсткої матеріальної
депривації серед осіб віком
75 років і старші, %
(частка осіб віком 75+, які через нестачу
коштів не мають повного встановленого
6,8
5,3
7,8
переліку базових матеріальних благ,
у т.ч. пральної машини, телевізора,
автомобіля тощо; максимальна величина
становить 100% та означає, що всі
люди зазначеного віку піддані жорсткій
матеріальній депривації)
Житлові умови людей похилого віку
Частка осіб віком 65 років і старші,
10,3
переобтяжених витратами на
8,1
12,1
утримання житла, %
Частка осіб віком 65 років і старші,
78,5
80,4
77,1
які є власниками житла, %
Рівень житлової депривації серед
осіб віком 65 років і старші, %
(частка осіб віком 65+, які через нестачу
коштів не мають житла або мають житло,
2,1
1,7
2,4
неприйнятне для проживання за відповідними нормативами; максимальна величина
становить 100% та означає, що всі люди
зазначеного віку потерпають від житлової
депривації)
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(продовження)

зміна 2008-2013рр. (ЄС-27)
Разом

чоловіки

жінки

-0,6

-0,5

-0,7

-7,0

-5,7

-7,5

-6,9

-5,6

-7,6

-1,0

-0,8

-1,1

-0,3

0,2

-0,6

-1,2

-2,2

-0,5

-0,9

-0,6

-1,1

СУЧАСНА ПОЛІТИКА ПЕНСІЙНОГО РЕФОРМУВАННЯ В ЄВРОСОЮЗІ 
Характеристики стану пенсійного забезпечення...
2013р. (ЄС-28)

Індикатор

(продовження)

зміна 2008-2013рр. (ЄС-27)

(суть, діапазон значень)

Разом чоловіки
жінки
Разом чоловіки
Заміщення доходу, забезпечуване пенсійною системою

Сукупний коефіцієнт заміщення
доходу пенсією (з державного та
приватних пенсійних фондів)
(максимальна величина становить 1,00
та означає повну відповідність середніх
розмірів пенсії та трудового доходу, який
пенсіонер отримував до виходу на пенсію)

0,55

Індикатори стійкості пенсійної
системи та контекстні індикатори

0,58

0,54

2013р. (ЄС-28)

0,06

0,09

жінки

0,02

прогноз на 2053р. (ЄС-28)

Очікувана тривалість життя після
досягнення 65 років, років

19,4

17,6

21,0

23,4

21,8

25,0

Коефіцієнт навантаження особами
похилого віку (відношення осіб віком
65+ та осіб віком 20-64 роки), %

30,3

25,8

34,8

54,9

48,5

61,5

Рівень зайнятості осіб віком
55-64 роки, %

50,1

57,4

43,3

66,6

69,1

64,0

Валові витрати на пенсійне
забезпечення, % ВВП

13,2*

–

–

11,3

–

–

Витрати на державне пенсійне
забезпечення, % ВВП
* Дані за 2012р. для ЄС-27.

прогноз на 2060р. (ЄС-28)
11,2

–

–

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ ³ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɬɚɧɭ«´
ɞɚɧɢɯ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɳɨɞɨ ɩɟɜɧɨɝɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɡ
ɩɨɬɨɱɧɨɸ ɬɚ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɸ ɚɞɟɤɜɚɬɧɿɫɬɸ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭ ɰɿɥɨɦɭ
ɜ ȯɋ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ Ɍɚɤ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɪɪ ɞɨɛɪɨɛɭɬ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɩɟɧ
ɫɿɨɧɟɪɿɜ ɩɿɞɜɢɳɢɜɫɹ ɚ ɡɚɝɪɨɡɢ ʀɯ ɛɿɞɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹ ɨɫɥɚɛɥɢ
ɳɨɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ
• ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɧɚ  ɨɞ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ ɜɿɞɧɨɫɧɨɝɨ ɦɟɞɿɚɧɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ ɥɿɬɧɿɯ
ɥɸɞɟɣ  ɪɨɤɿɜ ɿ ɫɬɚɪɲɿ  ɍ ɪ ɪɿɜɟɧɶ ʀɯ ɞɨɯɨɞɭ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɫɤɥɚ
ɞɚɜ ɜɬɱɱɨɥɨɜɿɤɿɜ± ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨɩɨɤɚɡɧɢɤɚɧɚɫɟɥɟɧɧɹɜɿɤɨɦɞɨ
ɪɨɤɿɜ
• ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɧɚ  ɨɞ ɤɜɿɧɬɢɥɶɧɨɝɨ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɞɨɯɨ
ɞɿɜ ɫɟɪɟɞ ɥɸɞɟɣ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ȼɿɞɬɚɤ ɰɟɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɫɬɚɜ ɛɿɥɶɲ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɢɦ ɯɨɱɚ ɣɨɝɨ ɧɟɪɿɜɧɿɫɬɶ ɭɫɟ ɠ ɽ ɞɨɫɢɬɶ ɩɨɦɿɬɧɨɸ ɭ ɪ
ɞɨɯɨɞɢ  ɧɚɣɛɚɝɚɬɲɢɯ ɥɿɬɧɿɯ ɥɸɞɟɣ ɜ  ɪɚɡɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɥɢ ɞɨɯɨɞɢ
ɧɚɣɛɿɞɧɿɲɢɯ
• ɧɚ  ɨɞ ɫɤɨɪɨɬɢɜɫɹ ɪɿɜɟɧɶ ɪɢɡɢɤɭ ɛɿɞɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ
ɫɟɪɟɞɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜɫɬɚɪɲɟɪɨɤɿɜɬɚɧɚɨɞ±ɫɟɪɟɞɬɢɯɤɨɦɭɍɪ
ɪɢɡɢɤɭ ɛɿɞɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɩɿɞɞɚɜɚɥɢɫɹ  ɥɿɬɧɿɯ
ɥɸɞɟɣɫɬɚɪɲɟɪɨɤɿɜɿ±ɬɢɯɯɬɨɫɬɚɪɲɟɪɨɤɿɜ
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• ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɽɸ ɨɬɪɢ
ɦɭɜɚɧɨʀɹɤɡɫɨɥɿɞɚɪɧɨʀɬɚɤɿɧɚɤɨ
ɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦ  ɞɨɯɨɞɭ ɹɤɢɣ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɨɬɪɢɦɭɜɚɜ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ
ɪɨɤɢ ɩɟɪɟɞ ɜɢɯɨɞɨɦ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ
ɡɪɿɫ ɧɚ  ɨɞ Ɂɚ ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢ
ɪ ɜɿɧ ɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɫɤɥɚɞɚɜ
 ɜɬɱɭɱɨɥɨɜɿɤɿɜ± 
Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝɬɚɤɨɠɩɨɤɚɡɭɽɳɨɜɧɚɣ
ɛɥɢɠɱɿ ɞɟɫɹɬɢɪɿɱɱɹ ȯɋ ɜɿɞɱɭɜɚɬɢɦɟ
ɡɧɚɱɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɨɫɬɚɪɿɧɧɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ʀʀ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɩɪɨɹɜɢ
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ
ɨɫɨɛɚɦɢ ɥɿɬɧɶɨɝɨ ɜɿɤɭ ɡɪɨɫɬɟ ɡ 
ɭɪɞɨɭɪɚɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ³ɞɨɠɢɬɬɹ´ɧɚɩɟɧɫɿʀ ɩɿɫɥɹɪɨɤɿɜ ɩɿɞ
ɜɢɳɢɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɡ  ɪɨɤɭ ɜ ɬɱ ɠɿɧɨɤ ±  ɪɿɤ  ɞɨ 
ɪɨɤɭ ɜɬɱɠɿɧɨɤ±ɪɨɤɿɜ Ɂɚɩɪɨɝɧɨɡɚɦɢȯɜɪɨɤɨɦɿɫɿʀɨɱɿɤɭɽɬɶɫɹɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɣ
ɪɨɡɜɢɬɨɤɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢɬɚɪɢɧɤɭɩɪɚɰɿɳɨɞɨɡɜɨɥɢɬɶɩɿɞɜɢɳɢɬɢɪɿɜɟɧɶ
ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɥɸɞɟɣ ɩɟɪɟɞɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ  ɪɨɤɢ  ɡ  ɭ ɪ ɞɨ 
ɭɪ
Ɍɚɤɨɠ ȯɜɪɨɫɨɸɡ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ
ɞɟɪɠɚɜɚɦɢɱɥɟɧɚɦɢ ± ɹɤ ɭ ɧɢɧɿɲɧɿ ɬɚɤ ɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿ ɪɨɤɢ Ȳɯ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚ
ɬɨɦ ɦɚɽ ɫɬɚɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɚɤɪɨɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ȯɋ
ɩɪɨ ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɟ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɟ
ɩɟɧɫɿɣɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɡȼȼɉɭɪɞɨȼȼɉɭɪ
ɐɿɤɚɜɿ ɞɚɧɿ ± ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɩɪɨɝɧɨɡɧɢɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɨɥɿɞɚɪɧɢɯ ɩɟɧ
ɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɋ ± ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɜ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɦɭ ɡɜɿɬɿ ȯɜɪɨɤɨɦɿɫɿʀ
³Ⱥɞɟɤɜɚɬɧɿɫɬɶɿɫɬɿɣɤɿɫɬɶɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ´17 ɬɚɛɥɢɰɹ³Ɉɤɪɟɦɿɿɧɞɢ
ɤɚɬɨɪɢɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɿɬɚɫɬɿɣɤɨɫɬɿɫɢɫɬɟɦɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜȯɋ´ɫ 
ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɚɧɢɯ ɬɚɛɥɢɰɿ ɦɨɠɥɢɜɨ ɞɿɣɬɢ ɬɚɤɢɯ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɜɢɫɧɨɜ
ɤɿɜ ɳɨɞɨ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɰɿɥɟɣ ɧɢɧɿɲɧɶɨɝɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭ
ɤɪɚʀɧɚɯȯɋ
• Ⱥɤɰɟɧɬ ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɿ ɫɯɟɦ ɿ ɯɨɱɚ
ɫɨɥɿɞɚɪɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɥɢɲɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɞɨɦɿɧɭɸɱɨɸ ɭ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶ
ɤɨɦɭ ɩɟɧɫɿɣɧɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɜɚɝɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣ ɭ ɡɚɦɿɳɟɧɧɿ ɞɨɯɨɞɭ
ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɋ ɧɟɭɯɢɥɶɧɨ ɫɤɨɪɨɱɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ Ȼɨɥɝɚɪɿʀ ɬɚ ɑɟɯɿʀ 
Ⱦɨ ɪ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɪ ɡɚɝɚɥɨɦ ɜ ȯɋ ɩɪɨɝɧɨɡɢ ɡɪɨɛɥɟɧɿ ɳɟ ɡ
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ȼɟɥɢɤɨʀ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ  ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ
ɩɟɧɫɿɽɸɫɤɨɪɨɬɢɬɶɫɹɧɚɜɩɞɨ
17

Adequacy and Sustainability of Pensions 2016. – European Semester Thematic Factsheet, European Commission,
14 Nov 2016, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-semester_thematic-factsheet_adequacy-sustainability-pensions_en.pdf.
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Окремі індикатори адекватності та стійкості
систем пенсійного забезпечення в ЄС18
Індикатор адекватності

Індикатор стійкості

Коефіцієнт заміщення доходу
пенсією (з державного
пенсійного фонду)

Бюджетні витрати на виплату
державних пенсій, % ВВП

2013р.

2060р.

зміна,
20132060рр.

2013р.

2060р.

зміна,
20132060рр.

ЄС-28

42,5

35,9

-6,5

11,3

11,2

-0,1

Бельгія

39,5

38,8

-0,7

11,8

15,1

3,3

Болгарія

29,5

31,9

2,4

9,9

9,4

-0,4

Чехія

32,2

33,7

1,5

9,0

9,7

0,7

Данія

39,7

32,8

-6,9

10,3

7,2

-3,1

Німеччина

42,5

35,5

-7,0

10,0

12,7

2,7

Естонія

40,1

25,2

-14,9

7,6

6,3

-1,3

Ірландія

31,2

28,7

-2,4

7,3

8,4

1,1

Греція

нд

22,3

–

16,2

14,3

-1,9

Іспанія

79,0

48,6

-30,4

11,8

11,0

-0,8

Франція

50,6

39,2

-11,4

14,9

12,1

-2,8

Хорватія

27,9

16,5

-11,4

10,8

6,9

-3,9

Італія

59,9

51,8

-8,1

15,7

13,8

-1,9

Кіпр

нд

49,2

–

9,5

9,3

-0,2

Латвія

33,4

18,1

7,7

4,6

-3,1

Литва

нд

34,8

–

7,2

7,5

0,3

Люксембург

нд

64,6

–

9,4

13,4

4,1

33,0

29,1

-3,9

11,5

11,4

-0,1

Угорщина
Мальта

-15,3

–

45,6

–

9,6

12,8

3,2

Нідерланди

29,8

28,4

-1,4

6,9

7,6

0,9

Австрія

51,0

44,7

-6,3

13,9

14,4

0,5

Польща

53,0

28,7

-24,4

11,3

10,7

-0,7

Португалія

57,5

30,7

-26,7

13,8

13,1

-0,7

Румунія

35,6

33,7

-1,9

8,2

8,1

-0,1

Словенія

36,1

34,0

-2,1

11,8

15,3

3,5

Словаччина

51,7

49,4

-2,4

8,1

10,2

2,1

Фінляндія

46,0

44,1

-0,6

12,8

12,9

0,1

Швеція

35,6

29,0

-6,7

8,9

7,5

-1,4

нд

нд

нд

7,7

8,4

0,7

Велика Британія
Примітка: нд – немає даних.
18

Там само, рр.13-14.
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• ɇɚɣɛɿɥɶɲɟɫɤɨɪɨɬɹɬɶɫɹɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿɩɪɨɝɧɨɡɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢȱɫɩɚɧɿʀ ɧɚɜɩ 
ɉɨɪɬɭɝɚɥɿʀ ɧɚɜɩ ɉɨɥɶɳɿ ɧɚɜɩ Ʌɚɬɜɿʀ ɧɚɜɩ ɬɚȿɫɬɨɧɿʀ
ɧɚ  ɜɩ  ȼɨɱɟɜɢɞɶ ɬɚɤɢɣ ɡɧɚɱɢɦɢɣ ɜɿɞɯɿɞ ɰɢɯ ɞɟɪɠɚɜ ɜɿɞ ɧɢɧɿɲɧɶɨɝɨ
ɜɧɟɫɤɭ ɫɨɥɿɞɚɪɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɿ ʀɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫ
ɬɟɦ ɦɚɽ ɝɪɭɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɞɭɠɟ ɨɩɬɢɦɿɫɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɝɧɨɡɚɯ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨ
ɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ʀɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɤ ɿ ɮɨɧɞɨɜɢɯ ɪɢɧɤɿɜ ɳɨ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ
ɽɜɢɩɪɚɜɞɚɧɢɦ
• ɇɚɜɿɬɶ ɭ ɬɪɢɜɚɥɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɧɟ ɫɥɿɞ ɨɱɿɤɭɜɚɬɢ ɭɧɿɮɿɤɚɰɿʀ ɚɛɨ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ
ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɡɛɥɢɠɟɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɤɪɚʀɧɱɥɟɧɿɜ ȯɋ
ɡɨɤɪɟɦɚ ɳɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɪɨɥɿ ɫɨɥɿɞɚɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɐɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ ɲɢɪɨ
ɤɢɦ ³ɪɨɡɤɢɞɨɦ´ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɭ ɩɟɧɫɿɽɸ ɳɨ ɧɚɞɚɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ
ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɹɤɳɨ ɭ ɪ ɞɥɹ Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɝɭ ɰɟɣ ɩɨɤɚɡ
ɧɢɤɫɬɚɧɨɜɢɬɢɦɟɚɞɥɹȱɬɚɥɿʀ±ɬɨɞɥɹɏɨɪɜɚɬɿʀ±ɥɢɲɟ
• Ɂɧɢɠɟɧɧɹ ɜɚɝɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣ ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɿ
ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ȯɋ ɭ ɰɿɥɨɦɭ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ʀɯ ɞɨɜɝɨ
ɫɬɪɨɤɨɜɿɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɉɪɨɝɧɨɡɭɽɬɶɫɹ ɳɨ ɡ ɪ ɪɿɜɟɧɶ ɛɸɞ
ɠɟɬɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɢɩɥɚɬɭ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣ ɡɚɥɢɲɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ
ɧɟɡɦɿɧɧɢɦɿɭɪɫɤɥɚɞɟȼȼɉȯɋ
• Ɉɞɧɚɤ ɡɚ ɜɤɚɡɚɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɩɪɹɦɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɨɦ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ
ɞɨɯɨɞɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɩɟɧɫɿɽɸ ɬɚ ɪɿɜɧɟɦ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɢɩɥɚɬɭ ɞɟɪ
ɠɚɜɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɋ ɧɟ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɉɨɹɫɧɢɬɢ ɰɟ ɫɥɿɞ
ɜɩɥɢɜɨɦ ɧɢɡɤɢ ɿɧɲɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɞɢɧɚɦɿɤɨɸ ȼȼɉ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɸ
ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯɿɫɟɪɟɞɧɿɯɪɨɡɦɿɪɿɜɩɟɧɫɿɣɬɨɳɨ
• Ⱦɨ ɪ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɤɪɚʀɧ ȯɋ ɞɥɹ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɥɚɧɭɽ ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɫɜɨʀ ɛɸɞɠɟɬɧɿ ɜɢɞɚɬɤɢ ɧɚ ɜɢɩɥɚɬɭ ɞɟɪɠɚɜ
ɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣ ɭ ɬɱ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɧɚɱɧɨ ± ɏɨɪɜɚɬɿɹ ɧɚ  ȼȼɉ  Ⱦɚɧɿɹ ɿ
Ʌɚɬɜɿɹ ɤɨɠɧɚ ɧɚ   ɬɚ Ɏɪɚɧɰɿɹ ɧɚ   ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɭ ɞɟɹɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɰɿ
ɜɢɞɚɬɤɢɩɨɦɿɬɧɨɡɪɨɫɬɭɬɶɭɅɸɤɫɟɦɛɭɪɡɿɧɚȼȼɉɋɥɨɜɟɧɿʀ±ɧɚ
Ȼɟɥɶɝɿʀ ± ɧɚ  Ɇɚɥɶɬɿ ± ɧɚ  ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ ± ɧɚ  ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɿ ±
ɧɚ
• Ɋɿɜɟɧɶ ɦɚɤɪɨɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ³ɬɹɝɚɪɹ´ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɧɚɜɿɬɶ ɭ
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɡɧɚɱɧɨ ɜɚɪɿɸɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɦɿɠ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ȯɋ
ɪɿɡɧɢɰɹ ɫɹɝɚɬɢɦɟ  ɪɚɡɿɜ əɤɳɨ ɭ ɪ ɩɪɨɝɧɨɡɧɚ ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɛɸɞɠɟɬ
ɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɭ ɋɥɨɜɟɧɿʀ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢɦɟ  ȼȼɉ Ȼɟɥɶɝɿʀ ± 
Ⱥɜɫɬɪɿʀ±ȱɬɚɥɿʀ±ɬɨɭɅɚɬɜɿʀ±ɥɢɲɟȼȼɉ
• ɉɪɢɰɶɨɦɭɫɥɿɞɡɚɡɧɚɱɢɬɢɳɨɧɟɡɚɜɠɞɢɪɿɜɟɧɶɛɸɞɠɟɬɧɢɯɩɟɧɫɿɣɧɢɯɜɢɬɪɚɬ
ɽ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɤɨɪɢɫ
ɬɭɸɱɢɫɶɰɢɦɤɪɢɬɟɪɿɽɦɩɨɦɢɥɤɨɜɨɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢɳɨɛɟɥɶɝɿɣɫɶɤɚɱɢɚɜɫɬɪɿɣ
ɫɶɤɚ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɟɧɲ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ ɫɬɿɣɤɿ ɚɧɿɠ ɥɚɬɜɿɣɫɶɤɚ  ɜɚɝɨɦɭ ɪɨɥɶ
ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶɿɧɲɿɱɢɧɧɢɤɢɡɨɤɪɟɦɚɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɿɬɚɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ
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3.2. ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕНСІЙНИХ РЕФОРМ
ЄВРОСОЮЗУ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ
ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ ДВОХ ДЕСЯТИРІЧЬ
ɍ ɫɜɨʀɯ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɨɰɿɧɤɚɯ ȯɜɪɨɤɨɦɿɫɿɹ ɜɢɞɿɥɹɽ ɞɜɿ ɯɜɢɥɿ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ
ɪɟɮɨɪɦ ɩɟɪɲɚ ɯɜɢɥɹ ɨɯɨɩɥɸɽ ɩɟɪɿɨɞ ɫɟɪɟɞɢɧɚ ɯ ɪɨɤɿɜ  ɫɟɪɟɞɢɧɚ ɯ
ɪɨɤɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɞɪɭɝɨʀ ɯɜɢɥɿ ɪɟɮɨɪɦ ɭɦɨɜɧɨ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɪ19 ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɚɡ
ɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɳɨ ɨɛɢɞɜɿ ɯɜɢɥɿ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ ɞɟɞɚɥɿ ɛɿɥɶɲ
ɜɿɞɱɭɬɧɢɦ ɜɩɥɢɜɨɦ ɫɟɪɣɨɡɧɢɯ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɦɿɧ ɭ ɪɨɡ
ɜɢɬɤɭ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀ ȯɜɪɨɩɢ ɹɤɢɣ ɩɿɞ ɱɚɫ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɤɪɢɡɢ
ɪɪɥɢɲɟɩɨɫɢɥɢɜɫɹ
ɉɟɪɿɨɞ ɩɟɪɲɨʀ ɯɜɢɥɿ ɪɟɮɨɪɦ ɹɤɢɣ ɭɦɨɜɧɨ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɹɤ ³ɩɟɪɟɞ
ɤɪɢɡɨɜɢɣ´ ɨɡɧɚɦɟɧɭɜɚɜ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ³ɟɩɨɯɢ ɳɟɞɪɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣ´ ɿ ɨɪɿɽɧ
ɬɚɰɿʀ ɧɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ
ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɍɠɟ ɡ ɫɟɪɟɞɢɧɢ ɯ ɪɨɤɿɜ ɰɟɣ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ ɡɦɿɧɢɜɫɹ ɧɚ ɿɧɲɢɣ ±
ɚ ɫɚɦɟ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ
ɚ ɫɚɦɿ ɪɟɮɨɪɦɢ ɩɟɪɲɨʀ ɯɜɢɥɿ ɛɭɥɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɨɞɟɥɿ ɧɚɤɨɩɢɱɭ
ɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ Ɉɞɧɚɤ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɤɪɢɡɚ ɜɧɟɫɥɚ ɤɨɪɟɤɬɢɜɢ ɞɨ
ɰɢɯ ɪɟɮɨɪɦɚɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɡɦɭɫɢɜɲɢ ɛɚɝɚɬɨ ɤɪɚʀɧ ȯɋ ɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɹ ɜɿɞ
ɧɢɯɬɚɲɭɤɚɬɢɿɧɲɿɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɡɛɚɥɚɧɫɭɜɚɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ
ɉɟɪɿɨɞ ɞɪɭɝɨʀ ɯɜɢɥɿ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ȯɋ ɳɨ ɫɬɚɪɬɭɜɚɜ ɡ ɪ ɭɦɨɜɧɨ
ɦɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚɬɢ ³ɩɨɫɬɤɪɢɡɨɜɢɦ´ ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɨɝɨɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɿɧɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣɧɚɩɿɞɯɨɞɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦɩɟɧɫɿɣ
ɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɦ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɚ ɬɚɤɨɠ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦɪɿɜɧɹɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿɧɚɫɟɥɟɧɧɹɭɬɱɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɩɨɯɢɥɨɝɨɜɿɤɭ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɪɢɫɨɸ ɰɿɽʀ ɪɟɮɨɪɦɚɬɨɪɫɶɤɨʀ ɯɜɢɥɿ ɫɬɚɜ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɪɨɥɿ ɧɚɤɨɩɢ
ɱɭɜɚɥɶɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɪɢɱɨɦɭ ɰɟɣ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɜɫɹ ɡɚɥɟɠɧɨ
ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɿɧɜɟɫɬɢ
ɰɿɣɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯɞɟɪɠɚɜ
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɧɢɡɤɚ ɫɯɿɞɧɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ
ɤɪɚʀɧ ɡɨɤɪɟɦɚ ɍɝɨɪɳɢɧɚ ɬɚ ɉɨɥɶɳɚ ɩɿɞ
ɜɩɥɢɜɨɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɤɪɢɡɢ ɫɬɚɥɢ ɧɚ ɩɨɡɢ
ɰɿɸɡɝɨɪɬɚɧɧɹɞɪɭɝɨɝɨ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɨɞɿ ɹɤ ɛɿɥɶɲ
ɪɨɡɜɢɧɭɬɿ ɤɪɚʀɧɢ Ɂɚɯɿɞɧɨʀ ȯɜɪɨɩɢ ɡɿ ɫɬɿɣ
ɤɢɦɢ ɩɨɡɢɰɿɹɦɢ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɨɝɨ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɩɚɤɢ ɩɟɪɟɣɲɥɢ ɞɨ
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɯ
ɫɯɟɦɩɟɧɫɿɨɧɭɜɚɧɧɹ
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The 2015 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU. Volume I. –
European Commission, 2015, р.22, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14529&langId=en.
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ПЕНСІЙНІ РЕФОРМИ В КРАЇНАХ ЄС
ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ ДВОХ ДЕСЯТИЛІТЬ20
(головні складові двох хвиль реформування)
Запровадження додаткових стимулів для пенсійних відрахувань
Більшість держав ЄС запровадили для громадян додаткові стимули “відкладати
на пенсію”. Деякі країни-учасниці обмежили або повністю скасували можливість
дострокового виходу на пенсію (зокрема, Іспанія, Франція, Австрія, Фінляндія,
Угорщина). Більшість країн запровадили або збільшили бонуси і штрафи у випадках виходу на пенсію, відповідно, після та до досягнення пенсійного віку. Такі системи
зараз існують у 18 державах ЄС. У деяких країнах, наприклад, Іспанії, більш простими
стали умови поєднання роботи та пенсійного забезпечення для працюючих пенсіонерів.
Урахування під час обрахування розміру пенсії
більшого періоду роботи, аніж раніше
Ряд країн ЄС змінили підходи до розрахунку розміру вперше призначуваної пенсії
та індексації пенсій. Наприклад, Чехія, Ірландія, Іспанія та Франція збільшили тривалість періоду сплати внесків, який враховується при нарахуванні пенсії. Оскільки цей
період подовжився, то рівень заміщення пенсією доходу, який працівник отримував
до виходу на пенсію, знизився. Це відбувається тому, що в основу розрахунку розміру
пенсії тепер включається більше років страхового стажу, а не тільки ті роки, коли працівник отримував найвищу зарплату.
Зниження рівня індексації пенсійних виплат
У ході останніх реформ більшість держав ЄС змінили правила проведення індексації пенсій (наприклад, Португалія, Іспанія, Польща, Хорватія, Кіпр, Греція) у бік
заниження зміни в динаміці номінальної заробітної плати. Таким чином, пенсії індексуються у меншій відповідності темпам зростання заробітної плати, аніж раніше.
Менш сприятливі правила валоризації пенсій
Валоризація пенсій, призначених минулими роками, означає індексацію страхових
внесків, сплачених протягом трудового життя працівника, тобто фактично індексацію
його заробітної плати тих періодів. Деякі країни ЄС вирішили відмовитися від урахування динаміки заробітних плат під час проведення валоризації пенсій. Вони перейшли
на врахування або динаміки цін (наприклад, Франція, Бельгія, Португалія), або поєднання показників динаміки цін і зарплат (наприклад, Греція, Хорватія, Румунія та
Фінляндія).

20
Employment and Social Developments in Europe 2017. – European Commission, June 2017, р.124, http://
ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8030&furtherPubs=yes. Див. також: Пенсионный
возраст в Болгарии растет. – Портал Bourgas.ru, 4 января 2016г., http://bourgas.ru/pensionnyj-vozrast-v-bolgariirastet; В Польше снизили пенсионный возраст. – Украинский банковский портал, 17 листопада 2016р.,
http://banker.ua/bank_news/govregulations/2016/11/17/1180478402/v-polshe-snizili-pensionnyj-vozrast; Carone G.,
Eckefeldt P., Luigi G., Laine V., Pamies S. Pension Reforms in the EU since the Early 2000 ’s: Achievements
and Challenges Ahead. – European Economy Discussion Paper No.042, European Commission, December
2016, рр.14-17, https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/pension-reforms-eu-early-2000s-achievements-and-challenges-ahead_en.
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Підвищення пенсійного віку
Майже всі країни ЄС у посткризовий період підвищили вікову планку виходу
на пенсію. Винятком стали Люксембург і Швеція, а також Польща, де з жовтня
2017р. пенсійний вік було, навпаки, знижено – з 67 років до 65 років для чоловіків та
60 років – для жінок (повернулися до норм 2012р.). У період між 2008р. і
2060р. пенсійний вік поступово збільшуватиметься в Данії, Чехії, Греції, Італії та
Словаччині. Але навіть у 2060р. вік виходу на пенсію буде значно різнитися в країнах
ЄС: так, на той час у Данії він прогнозовано сягне 72,5 роки (як для чоловіків, так і
для жінок), тоді як у Болгарії – 65 років.
Системні реформи
Здійснення “новими” країнами ЄС системних пенсійних реформ у кінці 1990-х на початку 2000-х років, як правило, відбувалося в контексті їх переходу до ринкової
економіки. Ці реформи значною мірою були побудовані на багатокомпонентному
підході Світового банку, у якому значна роль відводиться накопичувальним пенсійним схемам, у т.ч. приватним. Зокрема, загальнообов’язкові накопичувальні пенсійні
схеми були запроваджені у більшості “нових” держав-членів ЄС (в т.ч. Болгарії,
Естонії, Хорватії, Латвії, Литві, Угорщині, Польщі, Румунії і Словаччині). Водночас,
кілька новоінтегрованих країн ЄС впровадили загальнообов’язкові приватні професійні схеми пенсійних виплат (наприклад, Кіпр і Словенія).
За останні два десятиліття кілька “старих” країн ЄС вдалися до системних пенсійних реформ з метою тісніше ув’язати величину страхових внесків до державної пенсійної системи з розміром пенсійних виплат. Найбільш відомими прикладами є
впровадження таких схем “умовно-накопичувальних внесків” у Швеції, Латвії, Польщі
та Італії. У той же час, половина країн-членів ухвалили впровадження “автоматичних
стабілізаторів”, які регулюють ключові параметри пенсійної системи з урахуванням
збільшення очікуваної тривалості життя населення.
Зокрема, в Іспанії, Німеччині та Швеції впроваджені пенсійні балансуючі механізми, що передбачають залежність індексації пенсійних виплат від обсягу пенсійних
внесків. В Італії та Португалії впроваджено стабілізаційний механізм, у рамках якого
встановлюється прямий зв’язок між розміром пенсійних виплат і очікуваною тривалістю
життя. У Нідерландах, Словаччині та Фінляндії запроваджено автоматичне ув’язування
параметрів пенсійного віку та очікуваної тривалості життя громадян.
Додаткові системні реформи
Протягом останніх двох хвиль пенсійного реформування кілька “старих” держав
ЄС (Швеція, Італія, Греція, Німеччина й Австрія) провели ще й додаткові (до
наведених вище) системні реформи. Зокрема, Греція у 2010р. запровадила “базову
пенсію” та реформувала перший компонент державної пенсійної системи (солідарну
систему з визначеними пенсійними внесками). У 2012р. країна перейшла до другого
(накопичувального) компонента державної пенсійної системи, а у травні 2016р. ухвалила нові пенсійні реформи, спрямовані на подальше скорочення пенсійних виплат.
Німеччина у 1992р. та 2004р. у ходів пенсійних реформ впровадила т.зв. бальну
систему, яка заохочує участь майбутніх пенсіонерів у приватних накопичувальних
пенсійних схемах. Австрія завдяки реформам гармонізувала державну пенсійну
систему, засновану на індивідуальних пенсійних рахунках та зробила її більш актуарноорієнтованою, порівняно з попередніми страховими схемами.
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ɋɜɿɬɨɜɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɤɪɢɡɚ ɪɪ ɡɭɦɨɜɢɥɚ ɬɪɢɜɚɥɭ ɪɟɰɟɫɿɸ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
ɬɚ ɡɚɝɨɫɬɪɢɥɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɋ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɩɨɫɢ
ɥɢɜɲɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɧɨɜɨʀ ɯɜɢɥɿ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɩɟɪɿɨɞɭ ɝɥɨɛɚɥɶ
ɧɨʀ ɤɪɢɡɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɛɸɞɠɟɬɢ ɬɚ ɠɨɪɫɬ
ɤɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ ɭɪɹɞɢ ɛɭɥɢ ɡɦɭɲɟɧɿ ɞɟɳɨ ɨɛɦɟɠɢɬɢ
ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɹ ɡɚ ɬɪɶɨɦɚ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ ɬɚɛɥɢɰɹ
³Ɂɚɯɨɞɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɪɚʀɧ ȯɋ ɭ
ɩɟɪɿɨɞɤɪɢɡɢɪɪ´ 
 ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɟɱɢɩɨɫɥɿɞɨɜɧɟɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɪɨɡɦɿɪɭɩɟɧɫɿɣ
 ɬɢɦɱɚɫɨɜɟɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɬɚɚɛɨɡɧɢɠɟɧɧɹɪɨɡɦɿɪɭɿɧɞɟɤɫɚɰɿʀɩɟɧɫɿɣ
 ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɚɛɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɿ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɶ ɞɥɹ
ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ
Заходи фінансової економії в системах пенсійного забезпечення країн ЄС у
період кризи 2008-2009рр.21
Загальний зміст
заходів

Досвід реалізації окремими країнами ЄС

Скорочення
розміру пенсій

Скорочення номінального розміру пенсій відбулося в таких
країнах як Кіпр, Греція, Угорщина, Ірландія, Литва, Латвія, Португалія,
Румунія і Словенія.
У Латвії 10%-ве скорочення пенсій було запроваджено у 2009р.
У Литві пенсії з солідарної системи були скорочені на 4,5%, а пенсії
з накопичувальної державної пенсії – на величину від 5% до 20%.
У Румунії Уряд скоротив пенсії на 15%. У Португалії було скорочено
пенсійне забезпечення державних службовців. В Ірландії у межах
жорсткої економії в 2010р. пенсії держслужбовців скоротили від 6%
до 12%.
У деяких країнах скорочення пенсій не торкнулося пенсіонерів з
низькими доходами. Так, у Литві скорочення пенсійних виплат застосовувалося тільки щодо солідарних пенсій вище 650 літів (€188) на
міс., таким чином, скорочення не торкнулося приблизно 25% пенсіонерів. На Кіпрі скорочення пенсій у державному секторі коливалося від 0,8% до 14,5% залежно від розміру пенсії. У Греції скорочення пенсій менше €1 000/міс. зводилося до скасування пенсійних
бонусів.
Найбільш екстремальне скорочення пенсій відбулося у Греції.
У кінцевому підсумку, діапазон загального урізання пенсій (у т.ч.
скасування пенсійних бонусів у вигляді виплат “13-ї” та “14-ї” пенсії
на Різдво) для пенсіонерів недержавного сектору склав у реальному
вимірі від 14,3% до 44,2%, для пенсіонерів цивільної служби (civil
service pensions) – від 19,9% до 48%.

Припинення /
зниження
індексації пенсій

У багатьох країнах ЄС відбулося скорочення реального розміру
пенсій шляхом зміни правил їх індексації. Зокрема, 15 держав-членів
(у т.ч. Болгарія, Чехія, Греція, Фінляндія, Франція, Угорщина, Італія,
Латвія, Португалія, Румунія, Швеція) призупинили та/або постійно
скорочували розмір індексації пенсійних виплат.

21

The 2015 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU. Volume I. –
European Commission, 2015, рр.174-177, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14529&langId=en.



116 

СУЧАСНА ПОЛІТИКА ПЕНСІЙНОГО РЕФОРМУВАННЯ В ЄВРОСОЮЗІ 
Заходи фінансової економії в системах пенсійного забезпечення країн ЄС у
період кризи 2008-2009рр.
(продовження)
Загальний зміст
заходів

Досвід реалізації окремими країнами ЄС
Загальне для всіх пенсіонерів тимчасове “заморожування” індексації пенсійних виплат мало місце в Болгарії (2012р.), Греції (20102015рр.), Хорватії (2010-2011рр.), на Кіпрі (2013-2016рр.), Латвії
(2009-2012рр.), Румунії (2011-2013рр.) і Словенії (у 2012р., після
зниження розміру індексації у 2010-2011рр.). Австрія скоротила
розмір індексації пенсій у 2013р. і 2014р.
У деяких країнах ЄС мораторій на індексацію пенсій не торкнувся пенсіонерів з низькими пенсійними виплатами. Так, в Італії
тимчасове припинення індексації застосовувалося лише до пенсій
понад €1 400/міс. Франція прийняла рішення не індексувати пенсії у
2014р.
В Іспанії скасували обов’язкову індексацію пенсій у зв’язку зі змінами індексу цін. Також нові правила індексації вирішили ввести у
Греції, Чехії та Угорщині.
У Швеції, де пенсійна система передбачає автоматичні механізми
індексації пенсій залежно від поточних соціально-економічних тенденцій, пенсійні виплати були скорочені на 3,5%. Водночас швецький
Уряд знизив податки для пенсіонерів, щоб частково компенсувати
негативні наслідки автоматичного балансування.

Посилення
податкового
тиску на
пенсіонерів

У деяких країнах ЄС, зокрема, таких як Кіпр, Данія, Греція, Ірландія,
Португалія, Румунія скорочення пенсій також було реалізовано
шляхом запровадження спеціальних пенсійних податків, внесків або
зборів.
Так, Данія запровадила тимчасовий податок (udligningsskatten) на
дуже високі пенсійні виплати. У Греції запроваджений спеціальний
“податок солідарності” на пенсії понад €1 000/міс., цим же шляхом
пішла й Італія. Румунія запровадила “внесок на охорону здоров’я”
для отримувачів високих пенсійних виплат. У деяких країнах, таких
як Австрія і Хорватія, підвищення пенсійних податків було поступовим, з більшим оподаткуванням більш високих пенсій. В Ірландії
тимчасовий збір у розмірі 0,6% з приватних пенсійних фондів,
що застосовувався з 2011р. по 2013р., було підвищено до 0,75%
у 2014р., а надалі знижено до 0,15% у 2015р. (з планами його
подальшого скасування).

ɐɿ ɪɟɮɨɪɦɚɬɨɪɫɶɤɿ ɡɚɯɨɞɢ ɛɭɥɢ ɤɪɢɡɨɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɡ ɧɢɯ ɛɭɥɢ ɫɤɚ
ɫɨɜɚɧɿ ɜ ɩɨɫɬɤɪɢɡɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ  ɿ ɦɚɥɢ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɢɣ ɟɮɟɤɬ ɚ ɬɨɦɭ ɧɟ ɡɦɟɧ
ɲɢɥɢɩɨɬɪɟɛɢɤɪɚʀɧȯɋɭɩɟɧɫɿɣɧɢɯɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹɯɬɪɢɜɚɥɨʀɞɿʀ
“Біла книга пенсійного забезпечення” ЄС як інституційна складова
посткризових європейських підходів до пенсійного реформування
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɫɬɤɪɢɡɨɜɨʀ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɧɨɜɢ ɞɥɹ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ȯɋ ɪɨɡɩɨɱɚɥɨɫɹ ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ Ɂɟɥɟɧɨʀ
ɤɧɢɝɢ ³ɓɨɞɨ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ ɫɬɿɣɤɢɯ ɿ ɡɚɯɢɳɟɧɢɯ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ´
(7RZDUGV DGHTXDWH VXVWDLQDEOH DQG VDIH (XURSHDQ SHQVLRQ V\VWHPV  ɿɧɿɰɿɣɨɜɚɧɨɝɨ
ȯɜɪɨɤɨɦɿɫɿɽɸ ɭ ɪ ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɛɭɥɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɬɚ
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ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɚɜɥɸɬɨɦɭɪȻɿɥɚɤɧɢɝɚ³ɉɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣɞɥɹɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨɡɚɯɢ
ɳɟɧɨɝɨ ɬɚ ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ´22 ($Q $JHQGD IRU $GHTXDWH 6DIH DQG
6XVWDLQDEOH 3HQVLRQV  ɭ ɹɤɿɣ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢɫɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɢɡɤɚ
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɜɡɚɽɦɨɩɿɞɫɢɥɸɸɱɢɯ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ
ɩɟɧɫɿɣɧɢɯɪɟɮɨɪɦɭɞɟɪɠɚɜɚɯɱɥɟɧɚɯȯɋ
БІЛА КНИГА “ПОРЯДОК ДЕННИЙ ДЛЯ АДЕКВАТНОГО,
ЗАХИЩЕНОГО ТА СТІЙКОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ”
(White Paper “An Agenda for Adequate,
Safe and Sustainable Pensions”)23
Розподіл компетенцій ЄС та країн-членів щодо пенсійного забезпечення
Пенсійна політика належить до компетенцій країн-учасниць ЄС, які несуть головну
відповідальність за формування національних пенсійних систем відповідно до умов, що
склалися.
Водночас, Договір про функціонування Європейського Союзу вимагає від керівних інституцій ЄС підтримувати та доповнювати політику держав-членів у сфері соціального захисту (ст.153 Договору) та беручи до уваги адекватність соціального захисту під
час визначення та реалізації цієї політики (ст.9).
Необхідність пенсійних реформ в ЄС
Ключове завдання пенсійних реформ полягає в тому, щоб гарантувати:
• фінансову стійкість пенсійної системи, яка забезпечує літнім людям адекватні пенсійні виплати, гідний рівень життя та економічну незалежність;
• адекватну відповідь на виклики, що постають перед системами пенсійного
забезпечення.
Основні виклики, що постали перед пенсійними системами ЄС:
(1). Забезпечення фінансової стабільності пенсійної системи
Пенсійні виплати характеризуються дуже значною та дедалі зростаючою часткою
державних витрат: у середньому в ЄС вона складає понад 10% ВВП і може зрости
до 12,5% ВВП у 2060р. Хоча країни-члени стикаються з аналогічними демографічними проблемами, частка їх бюджетних витрат на державні пенсії варіюється в
широкому діапазоні – від 7% ВВП в Ірландії та Литві до 16% в Італії і Греції. Загрози фінансовій стійкості пенсійного забезпечення пов’язані з тим, що до 2060р.
прогнозна тривалість життя європейців зросте на 5-7 років, і майже третина населення
ЄС буде віком 65 років і старші.
22

White Paper: An Agenda for Adequate, Safe and Sustainable Pensions. COM(2012) 55 final. – European
Commission, 16 Feb 2012, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=752&langId=en.
23
White Paper: An Agenda for Adequate, Safe and Sustainable Pensions; EU sets out plans for adequate, safe and
sustainable pensions. – Press Release on 16 February 2012, European Commission, http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-12-140_en.htm.
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(2). Підтримання адекватності пенсійних виплат
Пенсії – переважно з державних пенсійних фондів – є основним джерелом доходів
літніх європейців, чисельність яких є значною і дедалі зростаючою (120 млн. осіб,
або 24% населення ЄС). Дійсно, за останні роки в ЄС побудовано пенсійні системи,
що забезпечують літнім людям адекватні пенсійні доходи, гідний рівень життя і
економічну незалежність, однак деякі серйозні проблеми все ще залишаються
невирішеними. Люди старше 65 років мають дохід на рівні лише 94% аналогічного
середнього показника для всього населення; майже 22% жінок старше 75 років
перебувають у групі ризику бідності.
(3). Підвищення рівня участі на ринку праці жінок та літніх працівників
Постаріння населення ЄС зумовить подвоєння коефіцієнта демографічного навантаження (співвідношення чисельності населення старше 65 років та населення віком
15-64 роки) з 26% у 2010р. до 50% у 2050р.
Крім того, можливості дострокового виходу на пенсію обумовлюють те, що рівень
зайнятості літніх працівників (55-64 роки) у 2010р. в ЄС був нижче 50%. Але цей
усереднений показник приховує значні відмінності між країнами-членами, становлячи 30,2% на Мальті та 70,5% у Швеції. Також в ЄС рівень зайнятості літніх
жінок (38,6%) є значно нижчим, ніж чоловіків (54,6%).
Рекомендовані стратегії щодо проведення пенсійних реформ в ЄС:
• підвищувати пенсійний вік відповідно до зростання очікуваної тривалості життя;
• урівняти пенсійний вік чоловіків і жінок;
• обмежити можливості дострокового виходу на пенсію та інші шляхи для залишення
ринку праці;
• підтримувати подовження трудового життя громадян, надаючи їм кращий доступ
до навчання протягом усього життя, сприяючи адаптації робочих місць до
нових вимог, розширюючи можливості працевлаштування для літніх працівників, підтримуючи підходи активного та здорового постаріння;
• сприяти розвитку систем додаткових пенсійних накопичень для підвищення розмірів пенсійних виплат.
Ⱦɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɤɪɚʀɧ ȯɋ ɳɨɞɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɪ
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ȯɜɪɨɤɨɦɿɫɿɹ ɭ ɛɟɪɟɡɧɿ ɪ ɩɪɨɜɟɥɚ ɫɩɟ
ɰɿɚɥɶɧɭ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɸ ³Ɇɚɣɛɭɬɧɽ ɫɢɫɬɟɦ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜ ȯɜɪɨɩɿ´
ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɭ ɩɿɞɫɭɦɤɚɦ ɬɚ ɨɰɿɧɰɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɱɟɪɟɡ ɞɜɚ ɪɨɤɢ ɩɿɫɥɹ ɜɢɯɨɞɭ Ȼɿɥɨʀ
ɤɧɢɝɢ Ƚɨɥɨɜɧɢɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɦɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɢ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ Ȼɿɥɨʀ
ɤɧɢɝɢ ɡ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦ ȯɜɪɨɤɨɦɿɫɿʀ ɡɚ ɜɤɚɡɚɧɢɣ
ɩɟɪɿɨɞɫɬɚɥɢɬɚɤɿ24
¾ ɞɟɪɠɚɜ ȯɋ ɪɨɡɩɨɱɚɥɢ ɪɨɛɨɬɭ ɧɚɞ ɨɬɪɢɦɚɧɢɦɢ ɜɿɞ ȯɜɪɨɤɨɦɿɫɿʀ ɤɨɧ
ɤɪɟɬɧɢɦɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɦɢ ɳɨɞɨ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɫɩɪɹ
ɦɨɜɚɧɢɦɢ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɿɥɶɲ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɠɢɬɬɹ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ
24

Pensions: conference to review achievements and perspectives two years after White Paper. – Press-release on
25 March 2014, European Commission, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-217_en.htm.
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¾ ɡ  ɤɪɚʀɧɱɥɟɧɿɜ ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ Ȼɟɥɶɝɿʀ Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɝɭ Ɏɿɧɥɹɧɞɿʀ ɬɚ
ɒɜɟɰɿʀ ɡɚɨɫɬɚɧɧɿɞɜɚɪɨɤɢɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɡɚɤɪɿɩɢɥɢɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɜɿɤɭ ɜ ɩɨɬɨɱɧɿ ɱɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿ ɪɨɤɢ Ⱦɚɧɿɹ Ƚɪɟɰɿɹ ȱɬɚɥɿɹ Ʉɿɩɪ ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɢ
ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɚ ɬɚ ȼɟɥɢɤɚ Ȼɪɢɬɚɧɿɹ ɜɢɪɿɲɢɥɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɪɢɜ¶ɹɡɚɬɢ ɩɟɧ
ɫɿɣɧɢɣɜɿɤɞɨɨɱɿɤɭɜɚɧɨʀɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿɠɢɬɬɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹɎɿɧɥɹɧɞɿɹɬɚɒɜɟɰɿɹ
ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɢ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ³ɝɧɭɱɤɨɝɨ´ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɛɿɥɶɲ
ɜɢɫɨɤɿɩɟɧɫɿɣɧɿɜɢɩɥɚɬɢɜɪɚɡɿɛɿɥɶɲɩɿɡɧɶɨɝɨɜɢɯɨɞɭɧɚɩɟɧɫɿɸ
¾ ɡ  ɞɟɪɠɚɜ ȯɋ ɤɪɿɦ Ȼɨɥɝɚɪɿʀ ɬɚ Ɋɭɦɭɧɿʀ  ɜɠɟ ɩɪɢɣɧɹɥɢ ɡɚɤɨɧɢ ɹɤɿ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɜ ɩɨɬɨɱɧɿ ɚɛɨ ɦɚɣɛɭɬɧɿ ɪɨɤɢ  ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ
ɞɥɹ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɿ ɠɿɧɨɤ ɯɨɱɚ ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɩɨɜɧɟ ɡɪɿɜɧɹɧɧɹ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨ
ɧɚɪ Ɋɭɦɭɧɿɹɪɨɡɩɨɱɚɥɚɪɨɛɨɬɭɧɚɞɰɢɦɩɢɬɚɧɧɹɦ
¾ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬ ɿ Ɋɚɞɚ ȯɋ ɞɨɫɹɝɥɢ ɭɝɨɞɢ ɳɨɞɨ Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɢ ɩɪɨ
ɧɚɛɭɬɬɹ ɬɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɩɪɚɜ25 ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɨ
ɩɨɡɢɰɿɣ ȯɜɪɨɤɨɦɿɫɿʀ ɧɚɞɚɧɢɯ ɭ ɪ  Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɳɨ ɩɪɨɮɟ
ɫɿɣɧɿ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɩɪɚɜɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɹɤɿ ɩɟɪɟʀɯɚɥɢ ɜ ɿɧɲɿ ɤɪɚʀɧɢ ȯɋ ɩɨɜɢɧɧɿ
ɧɚɛɭɜɚɬɢɫɹ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɧɿɠ ɩɿɫɥɹ ɬɪɶɨɯ ɪɨɤɿɜ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɚ ɬɚɤɨɠ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽ ɠɨɪɫɬɤɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɩɪɚɜ
ɬɚɛɥɢɰɹ³Ʉɥɸɱɨɜɿɩɟɧɫɿɣɧɿɪɟɮɨɪɦɢɞɟɪɠɚɜɭɱɚɫɧɢɰɶȯɋ´ɫ 
ɇɚ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɿ ɧɚɣɛɥɢɠɱɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦɢ ɞɥɹ ȯɋ ɽ
ɧɚɩɪɹɦɢ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ȯɜɪɨɤɨɦɿɫɿʀ ɭ ɝɪɭɞɧɿ
ɪ26
• ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɢɯɜɢɩɥɚɬɡɚɪɚɯɭɧɨɤɩɨɞɨɜɠɟɧɧɹɬɪɭɞɨɜɨɝɨɠɢɬɬɹ
• ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹɪɢɡɢɤɚɦɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɦɡɿɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦɨɱɿɤɭɜɚɧɨʀɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿɠɢɬɬɹ
ɱɟɪɟɡɦɟɯɚɧɿɡɦɢɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
• ɧɚɞɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɡɚ ɪɚɯɭ
ɧɨɤɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɩɟɧɫɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ
• ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɭɡɝɨɞɠɟɧɢɯ ɭ ɱɚɫɿ ɪɟɮɨɪɦɚɬɨɪɫɶɤɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɿ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɪɢɡɢɤɭ
ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɨʀɪɟɮɨɪɦɢ
Ʉɪɿɦɬɨɝɨɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜȯɋɬɟɩɟɪɦɚɽɡɞɿɣ
ɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɿ ɩɪɚɜ ɳɨɞɨ ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɚ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɥɿɬɧɿɯ ɥɸɞɟɣ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭ ɩɪɢɣɧɹɬɨɦɭ ȯɜɪɨɤɨɦɿɫɿɽɸ ɭ
ɤɜɿɬɧɿ ɪ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ ³ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɨɩɨɪɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɜ´ (XURSHDQ 3LOODU
RI 6RFLDO 5LJKWV)27 ɹɤɿ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɧɚ ɞɨɫɬɨɣɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɠɢɬɬɹ ɞɥɹ ɭɫɿɯ
ɥɸɞɟɣ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɧɚɛɭɬɬɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɩɪɚɜ ɞɥɹ ɧɚɣɦɚɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜ
ɧɢɤɿɜɿɫɚɦɨɡɚɣɧɹɬɢɯɨɫɿɛ
25

Directive 2014/50/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on minimum requirements
for enhancing worker mobility between Member States by improving the acquisition and preservation of supplementary
pension rights. – http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014L0050.
26
Carone G., Eckefeldt P., Luigi G., Laine V., Pamies S. Pension Reforms in the EU since the Early 2000’s: Achievements
and Challenges Ahead. – European Economy Discussion Paper No.042, European Commission, December 2016,
рр.43-45, https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/pension-reforms-eu-early-2000s-achievementsand-challenges-ahead_en.
27
Establishing a European Pillar of Social Rights. – Commission Staff Working Document SWD(2017) 201 final,
European Commission, 26 April 2017, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:0250:FIN.
Більш докладно про “Європейську опору соціальних прав” див. розділ 1 цього видання.
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Велика
Британія

2011-2014

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+

+

+

+
+

+

+

+
+
+

+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+

+

+
+

+
+
+
+
+
+

+

+
+
+

+

+

Спрощення умов для
працюючих пенсіонерів

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Автоматична залежність
індексації пенсій від
очікуваної тривалості життя

+

Подовження періоду
страхових пенсійних внесків

+

Зрівнювання пенсійного віку
жінок і чоловіків

Підвищення пенсійного віку

Фінляндія

2012/2015
2011
2011
2011
2014
2010
2012-2014
2010/2012
2013
2010-2012
2013
2011
2012
2011
2011
2012
2010/2012
2008-2013
2012
2013
2008-2016
2012-2014
2011
2012
2011-2012
2010-2014/
2017

Підвищення віку для
раннього виходу на пенсію

Бельгія
Болгарія
Чехія
Данія
Німеччина
Естонія
Ірландія
Греція
Іспанія
Франція
Хорватія
Італія
Кіпр
Латвія
Литва
Люксембург
Угорщина
Мальта
Нідерланди
Австрія
Польща
Португалія
Румунія
Словенія
Словаччина

Обмеження можливості
раннього виходу на
пенсію (в т.ч. по інвалідності)

Рік, період

Ключові пенсійні реформи держав-учасниць ЄС у посткризовий період
(після 2008р.)28

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

28

Employment and Social Developments in Europe 2017. – European Commission, June 2017, р.142, http://ec.
europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8030&furtherPubs=yes. Див. також: В Польше снизили
пенсионный возраст; Пенсионный возраст в Болгарии растет; Pension reform takes effect at turn of the year.
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3.3. НОВІТНІЙ ДОСВІД ПЕНСІЙНОГО РЕФОРМУВАННЯ
ОКРЕМИХ ДЕРЖАВ ЄС
ɍ ɰɶɨɦɭ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ ɨɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɞɨɫɜɿɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɧɚɛɭ
ɬɢɣ ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ ɬɚɤɢɦɢ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦɢ ɞɟɪɠɚɜɚɦɢ ɹɤ Ɏɪɚɧɰɿɹ Ɏɿɧɥɹɧɞɿɹ
ɬɚ ɉɨɥɶɳɚ ȼɢɛɿɪ ɤɪɚʀɧ ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɬɨɝɨ ɳɨ ɰɿ ɬɪɢ ɨɛɪɚɧɿ ɞɟɪɠɚɜɢ
ȯɜɪɨɫɨɸɡɭ
• ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɿ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ
ɤɪɚʀɧɚɦɢɭɱɚɫɧɢɰɹɦɢ ȯɋ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɭ Ɏɪɚɧɰɿɹ  ɫɤɚɧɞɢ
ɧɚɜɫɶɤɭ Ɏɿɧɥɹɧɞɿɹ  ɬɚ ɫɯɿɞɧɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɭ ɉɨɥɶɳɚ 29 ɳɨ ɩɟɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ
ɩɨɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɧɚɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀʀɯɩɟɧɫɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ
• ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɸɬɶ ɿ ³ɫɬɚɪɿ´ Ɏɪɚɧɰɿɹ ɬɚ Ɏɿɧɥɹɧɞɿɹ  ɿ ³ɧɨɜɿ´ ɉɨɥɶɳɚ  ɞɟɪɠɚɜɢ
ɱɥɟɧɢȯɋɳɨɞɨɡɜɨɥɹɽɩɟɜɧɨɸɦɿɪɨɸɭɪɚɯɭɜɚɬɢɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɣɤɨɧɬɟɤɫɬ
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
• ɪɨɡɩɨɱɚɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɟɪɣɨɡɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɭ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ
Ɏɿɧɥɹɧɞɿɹ ± ɪ ɉɨɥɶɳɚ ± ɪɪ  ɚɛɨ ɠ ɧɟɞɚɜɧɨ Ɏɪɚɧɰɿɹ ±
ɪ  ɳɨ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɨɰɿɧɢɬɢ ɫɚɦɟ ɧɨɜɿɬɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜȯɜɪɨɫɨɸɡɿ
ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɧɿ ɞɚɧɿ ɳɨ ɞɚɸɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɳɨɞɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɚ ɞɚɥɿ ± ɫɬɢɫɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ
ɩɪɨɡɞɿɣɫɧɸɜɚɧɿɧɢɦɢɩɟɧɫɿɣɧɿɪɟɮɨɪɦɢ
Населення
66 760 тис. осіб
(на 01.01.2016р.)

Париж

Чисельність
пенсіонерів
18 853 тис. осіб

ФРАНЦІЯ

(на 01.01.2016р.)

Коефіцієнт навантаження
особами похилого віку

Очікувана тривалість життя
при народженні
83,4 року (2015р.)

30

Очікувана тривалість життя
після досягнення 65 років
21,6 року (2015р.)

(особи 65 років і старші / особи 20-64 років)

30,9% (2013р.)

29

Neesham C., Tache I. Is there an East-European social model? – International Journal of Social Economics,
Vol.37(5), No.4, 2010, рр.344-360, https://www.researchgate.net/publication/235259978_Is_there_an_EastEuropean_social_model.
30
Якщо не вказано інше, дані наведено з джерел: Database Eurostat. – Eurostat, 2017, http://ec.europa.eu/
eurostat/data/database; The 2015 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU.
Country Profiles. Volume II. – European Commission, 2015, рр.131-140, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docI
d=14545&langId=en.
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Базова модель
пенсійного забезпечення

Рівень страхових внесків
до солідарної системи

Пенсійний вік

Солідарна пенсійна модель,
охоплює |60% робочої сили, включно з держслужбовцями
Найманий працівник:
0,4% загальної суми оплати праці + 6,90% суми,
що перевищує оплату праці на рівні €3 269;
Роботодавець:
1,9% загальної суми оплати праці + 8,55% суми,
що перевищує оплату праці на рівні €3 269 (на 01.01.2017р.)31
62 роки за наявності необхідного страхового стажу
(41,5 року)
65 років 4 міс. в середньому (на 01.01.2017р.)32

Необхідний страховий стаж

41 рік 6 міс. (2017р.)

Умови дострокового
виходу на пенсію

Пенсія у повному розмірі призначається на умовах
дострокового виходу на пенсію для33:
(1) працівників, зайнятих на шкідливих і важких
роботах, які можуть вийти на пенсію за два роки до
досягнення встановленого законом пенсійного віку;
(2) працівників, які почали трудову діяльність у дуже
юному віці (|16 років), які можуть вийти на пенсію
у віці 60 років або раніше, за наявності необхідного
мінімального страхового стажу;
(3) осіб з інвалідністю, які можуть вийти на пенсію у
віці від 55 до 59 років, за наявності ступеня постійної
інвалідності не менше 50% або офіційного статусу
працівника з інвалідністю, набутого до
31 грудня 2015р. (2017р.)

Умови призначення пенсій
у підвищеному розмірі

Підвищений розмір пенсій встановлюється для34:
(1) багатодітних батьків (кожен з батьків, які виховували
принаймні трьох дітей не менше дев’яти років до
досягнення ними 16-річчя, має право на 10%-ве
підвищення розміру пенсії);
(2) пенсіонерів, які потребують постійного догляду
(підвищення у вигляді постійної допомоги на догляд
надається пенсіонерам (найчастіше – отримувачам
пенсій по інвалідності), які досягли віку 65-67 років
і потребують постійної допомоги по догляду в повсякденному житті). Розмір такої допомоги з 1 квітня 2017р.
складає €1 107/міс.

31
The French Social Security System. Rates and ceilings of Social Security and unemployment contributions. –
Centre of European Connections and International Social Security, 2017, http://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_
france/an_a2.html.
32
Retirement Ages in Member States. – Finnish Centre for Pensions, 2017, http://www.etk.fi/en/the-pensionsystem-2/the-pension-system/international-comparison/retirement-ages.
33
The French Social Security System. Retirement. – Centre of European Connections and International Social
Security, 2017, http://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_france/an_3.html.
34
Там само.
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Мінімальна пенсія та
солідарна допомога
пенсіонерам

Середня пенсійна виплата
(враховано пенсії усіх видів)36

¾ Мінімальна пенсія у солідарній системі для тих, хто має
право на повну пенсію, становить €629/міс. Сумарна
величина мінімальної та інших видів пенсій, які отримує
пенсіонер, не може перевищувати €1 146/міс.;
¾ Пенсійна солідарна допомога виплачується самотнім
пенсіонерам у розмірі, що доповнює величину їх
доходів до €803/міс. (2017р.)35
€1 436/міс. (2014р.)

Сукупний коефіцієнт
заміщення доходу пенсією
(відношення пенсійного доходу
осіб віком 65-74 роки до
трудового доходу осіб віком
50-59 років)

69% (2015р.)

Рівень ризику бідності та
соціального відчуження
серед осіб віком 65 років
і старше

9,3% (2015р.)

Оподаткування пенсій

¾ Пенсійні доходи пенсіонерів - громадян Франції
оподатковуються за повною ставкою 6,6% або
за зниженою ставкою 3,8%;
¾ Пенсійні доходи пенсіонерів, які не є громадянами
Франції, але охоплені обов’язковим медичним
страхуванням, оподатковуються за ставкою 3,2%
(базова пенсія) та 4,2% (накопичувальні пенсії
за схемами обов’язкового та добровільного
страхування) (2017р.)37

Бюджетні витрати на
державне пенсійне
забезпечення

15,2% ВВП (2014р.)

Позиція у глобальному
рейтингу за Індексом
стійкості систем пенсійного
забезпечення (Pension
Sustainability Index) у 2016р.

35 місце серед38 54 країн світу

35

Там само.
Розраховано за даними Євростату як відношення загальної суми пенсійних витрат до загальної чисельності отримувачів пенсійних виплат.
37
The French Social Security System. Introduction. – Centre of European Connections and International Social
Security, 2017, http://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_france/an_0.html.
38
2016 Pension Sustainability Index. – Allianz International Pension Papers №1/2016, Munich: Allianz Asset
Management, 2016, р.6, https://projectm-online.com/app/uploads/Allianz_2016_Pension_Sustainability_Index.pdf.
36
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Сучасні тенденції реформування пенсійної системи Франції
Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɨɦ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɡ
ɧɚɱɟɧɨ ʀʀ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɸ ɬɚ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɜ ɫɨɥɿ
ɞɚɪɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ Ƚɨɥɨɜɧɢɦɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɢɯ ɰɿɥɟɣ ɭ ɪ
ɫɬɚɥɨ
• ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭɡ ɭɪ ɞɨɪɨɤɿɜ ɭɪ ɬɚ
• ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɹɤɢɣ ɞɚɽ
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɜɢɯɿɞ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɫɬɚɠɭ  ± ɡ  ɪɨɤɭ ɭ ɪ  ɞɨ
ɪɨɤɿɜ ɭɪ 
ɍ ɪ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ ɛɭɥɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨ ɧɚ ɞɜɚ ɪɨɤɢ
ɡ  ɞɨ  ɪɨɤɿɜ  ɚɥɟ ɭ ɪ ɮɪɚɧɰɭɡɚɦ ɡɧɨɜɭ ɛɭɥɨ ɧɚɞɚɧɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɯɨ
ɞɢɬɢ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɭ  ɪɨɤɿɜ ± ɞɥɹ ɬɢɯ ɯɬɨ ɧɚɛɭɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɫɬɪɚɯɨɜɢɣ ɫɬɚɠ
ɪɨɤɢ ɩɨɱɚɜɲɢɩɪɚɰɸɜɚɬɢɳɟɡɸɧɢɯɥɿɬɞɨɪɨɤɿɜ39.
ɍ ɥɢɩɧɿ ɪ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɚ Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɚ ɪɚɞɚ ɡ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
(&RQVHLO G¶RULHQWDWLRQ GHV UHWUDLWHV  ± ɧɟɡɚɥɟɠɧɚ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɹ ɞɨ ɹɤɨʀ ɜɯɨɞɹɬɶ ɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɧɢɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ ɿ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ± ɨɩɪɢɥɸɞɧɢɥɚ ɜɥɚɫɧɿ
ɩɪɨɝɧɨɡɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɳɨɞɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɨɛɫɹɝɿɜ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɨɥɿɞɚɪɧɨʀ
ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞɢ ɞɨ ɪ ɬɚ ɞɨ ɪ ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɰɢɯ
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ Ɋɚɞɚ ɩɨɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɥɚ ɭɪɹɞɭ Ɏɪɚɧɰɿʀ ɭɯɜɚɥɢɬɢ ɞɨ ɤɿɧɰɹ
ɪ ɩɟɧɫɿɣɧɭ ɪɟɮɨɪɦɭ ɡ ɬɢɦ ɳɨɛ ³ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɩɟɧɫɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɞɨ ɫɬɿɣɤɨʀ
ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɧɿɠ ɭ ɪ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɲɥɹɯɨɦ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɩɪɚɜɢɥ ɿɧɞɟɤ
ɫɚɰɿʀ ɩɟɧɫɿɣ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɫɬɚɠɭ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɩɪɢɜ¶ɹɡɤɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɚɛɨ ɪɨɡɦɿɪɭ ɩɟɧ
ɫɿɣɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɞɨ ɡɦɿɧ ɨɱɿɤɭɜɚɧɨʀ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɝɥɹɞɭ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɯɟɦ ɭɧɢɤɚɸɱɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɫɬɚɜɨɤ ɫɨɰɿɚɥɶ
ɧɢɯɜɧɟɫɤɿɜɹɤɿɫɩɥɚɱɭɸɬɶɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿ´40.
ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɰɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɭ ɫɿɱɧɿ ɪ ɭ Ɏɪɚɧɰɿʀ ɛɭɥɨ ɭɯɜɚɥɟɧɨ ɧɨɜɢɣ
ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɡɚɤɨɧ ɹɤɢɣ ³ɝɚɪɚɧɬɭɽ ɦɚɣɛɭɬɧɽ ɿ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɿɫɬɶ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɞɟɪɠɚɜɢ´ ɬɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɪɹɞ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ
ɜɢɬɪɚɬ41
• ɳɨɪɿɱɧɚ ɿɧɞɟɤɫɚɰɿɹ ɩɟɧɫɿɣ ɭ ɫɨɥɿɞɚɪɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɦɟɬɶɫɹ ɧɟ ɭ
ɤɜɿɬɧɿ ɚ ɜ ɠɨɜɬɧɿ ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɩɟɧɫɿɣ ɩɨ ɿɧɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨ
ɦɨɝɢ ɩɪɟɫɬɚɪɿɥɢɦ ɿ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɣ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɧɟɳɚɫɧɢɦɢ ɜɢɩɚɞɤɚɦɢ ɧɚ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿɬɚɯɜɨɪɨɛɨɸ
• ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɫɬɚɠɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɞɥɹ ɧɚɛɭɬɬɹ ɩɪɚɜɚ ɧɚ
ɩɨɜɧɢɣɪɨɡɦɿɪɩɟɧɫɿɣɧɨʀɜɢɩɥɚɬɢɩɿɞɜɢɳɭɽɬɶɫɹɞɨɤɜɚɪɬɚɥɿɜ ɪɨɤɭ 
39

Legros M. Old-age pension reforms in France: improved adequacy and sustainability but at what price? –
ESPN Flash Report №2017/15, European Social Policy Network, March 2017, http://ec.europa.eu/social//
BlobServlet?docId=17316&langId.
40
The French pension reform – key elements. – France in the United Kingdom, Embassy of France in London,
10 Oct. 2013, https://uk.ambafrance.org/The-French-pension-reform-key.
41
The 2015 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU. Country
Profiles. Volume II. – European Commission, 2015, р.132-134, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14545
&langId=en.
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ɞɥɹ ɬɢɯ ɯɬɨ ɧɚɪɨɞɢɜɫɹ ɭ ɪ ɬɚ ɞɨ  ɤɜɚɪɬɚɥɿɜ  ɪɨɤɿɜ  ɞɥɹ ɧɚɪɨɞ
ɠɟɧɢɯɭɪɡɩɨɫɬɭɩɨɜɢɦɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦɧɚɨɞɢɧɤɜɚɪɬɚɥɤɨɠɧɿɬɪɢɪɨɤɢ
ɫɬɚɜɤɢɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɜɧɟɫɤɿɜɧɚɩɟɧɫɿɣɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹ
•
• ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɽɬɶɫɹ ɩɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɫɭɦɢ ɝɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ
ɩɟɧɫɿɣɧɢɯɜɢɩɥɚɬɞɥɹɥɸɞɟɣɹɤɿɜɢɯɨɜɭɜɚɥɢɬɪɶɨɯɿɛɿɥɶɲɟɞɿɬɟɣɩɪɢɧɚɣɦɧɿ
ɞɟɜ¶ɹɬɶɪɨɤɿɜɞɨɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɧɢɦɢɥɿɬɬɹ
Ɂɝɚɞɚɧɢɣ ɡɚɤɨɧ ɪ ɬɚɤɨɠ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɜ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɭɩɪɚɜ
ɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɡ ɮɭɧɤɰɿɽɸ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɳɨ
ɫɩɪɢɹɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ Ʉɨɦɿɬɟɬɭ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɹɤɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɚ
ɽɬɶɫɹɊɚɞɨɸɆɿɧɿɫɬɪɿɜɎɪɚɧɰɿʀ
ȱɧɲɿɤɪɨɤɢɩɟɧɫɿɣɧɨʀɪɟɮɨɪɦɢɪɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɢɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿɪɿɲɟɧɧɹɨɪɿɽɧ
ɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɛɿɞɧɨɫɬɿ ɫɟɪɟɞ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɢɯ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ Ɍɚɤ ɡ ɦɟɬɨɸ ɝɚɪ
ɦɨɧɿɡɚɰɿʀɪɿɡɧɢɯɫɯɟɦɞɥɹɩɪɚɰɸɸɱɢɯɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜɩɨɥɟɝɲɟɧɧɹɩɨɟɬɚɩɧɨɝɨɜɢɯɨɞɭ
ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɧɚɞɚɧɧɹ ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɩɟɧɫɿʀ ɡɚ ɧɟɩɨɜɧɨɝɨ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɞɧɹ  ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɡ ɞɭɠɟ ɧɢɡɶɤɢɦɢ ɩɟɧɫɿɹɦɢ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɜɪɚɡɥɢ
ɜɢɯɤɚɬɟɝɨɪɿɣɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɡɨɤɪɟɦɚɠɿɧɨɤɦɨɥɨɞɿɬɚɿɧɜɚɥɿɞɿɜ ɛɭɥɨɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ
ɡɨɤɪɟɦɚ42
• ɩɨɥɟɝɲɟɧɧɹ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ ɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɫɬɪɚ
ɯɨɜɢɦ ɫɬɚɠɟɦ ɹɤɿ ɩɨɱɚɥɢ ɬɪɭɞɨɜɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɜɿɰɿ ɞɨ  ɪɨɤɿɜ ɬɟɩɟɪ ʀɦ ɞɨ
ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɫɬɚɠɭ ɡɚɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɨɞɢɧ ɤɜɚɪɬɚɥ ɞɟɤɪɟɬɧɨʀ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ ɬɚ ɤɿɥɶɤɚ
ɤɜɚɪɬɚɥɿɜ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɹɤɢɯ ɥɸɞɢɧɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɚ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɩɨ
ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɸ
• ɩɨɥɟɝɲɟɧɧɹ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɩɨ ɿɧɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ
 ɪɨɤɿɜ  ɲɥɹɯɨɦ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɬɪɚɬɢ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɡɚ ɹɤɢɦ ɩɪɢɡɧɚ
ɱɚɽɬɶɫɹɬɚɤɚɩɟɧɫɿɹɡɞɨ
• ɞɨ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɫɬɚɠɭ ɠɿɧɨɤ ɡɚɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɜɟɫɶ ɩɟɪɿɨɞ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ ɩɨ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ
ɬɚ ɩɨɥɨɝɚɯ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɤɜɚɪɬɚɥɿɜ  ɚ ɧɟ ɨɞɢɧ ɤɜɚɪɬɚɥ ɩɿɫɥɹɪɨɞɨɜɨʀ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ
ɹɤɪɚɧɿɲɟ
• ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɤɭɩɿɜɥɿ ɤɿɥɶɤɨɯ ɤɜɚɪɬɚɥɿɜ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɠɭ ɩɪɨɬɹ
ɝɨɦ ɹɤɢɯ ɥɸɞɢɧɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɚ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ ɬɚ ɧɟ ɩɪɚɰɸɜɚɥɚ ɳɨ ɽ ɫɩɪɢɹɬɥɢ
ɜɢɦ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɢɯ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ ɮɟɪɦɟɪɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
Ɍɚɤɨɠ ɞɨ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɫɬɚɠɭ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɿ ɞɜɚ ɤɜɚɪɬɚɥɢ ɨɩɥɚɱɭɜɚ
ɧɨɝɨɫɬɚɠɭɜɚɧɧɹɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ
• ɭɱɧɿ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ  ɬɟɩɟɪ ɦɨɠɭɬɶ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɫɬɪɚɯɨɜɢɣ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ
ɫɬɚɠɇɚɩɪɢɤɥɚɞɹɤɳɨɬɚɤɢɣɭɱɟɧɶɡɚɪɨɛɥɹɽɧɚɦɿɫɹɰɶɛɿɥɶɲɟɧɿɠɜɫɬɚ
ɧɨɜɥɟɧɨʀɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀɩɥɚɬɢɬɨɣɨɦɭɦɨɠɭɬɶɡɚɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɞɨɫɬɪɚ
ɯɨɜɨɝɨɫɬɚɠɭɞɨɱɨɬɢɪɶɨɯɤɜɚɪɬɚɥɿɜɧɚɪɿɤ
• ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɿ  ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɫɯɟɦɢ ± ɞɥɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ
ɹɤɿɩɪɚɰɸɸɬɶɭɜɚɠɤɢɯɿɲɤɿɞɥɢɜɢɯɭɦɨɜɚɯɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨɞɨɞɚɬɤɨɜɿɩɿɥɶɝɢ
ɹɤɿ ɮɿɧɚɧɫɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɭɫɿɯ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɿ ɞɨɞɚɬɤɨ
ɜɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɜɿɞ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɱɢʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ
42
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ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯɭɦɨɜɚɯɐɿɩɿɥɶɝɢɧɚɞɚɸɬɶɫɹɭɜɢɩɚɞɤɭɹɤɳɨɥɸɞɢɧɚɩɪɚɰɸɽɜɭɦɨ
ɜɚɯɜɢɫɨɤɢɯɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯɪɢɡɢɤɿɜ ɭɫɿɜɨɧɢɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɚɪɬɢɤɭɥɶɨɜɚɧɿ ɿɩɟɪɟɞ
ɛɚɱɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
9ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭ
ɜɚɧɧɹɧɚɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɡɦɟɧɲɜɚɠɤɢɦɢɬɚɲɤɿɞɥɢɜɢɦɢɭɦɨɜɚɦɢ
9ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɧɚ ɧɟɩɨɜɧɢɣ ɪɨɛɨɱɢɣ ɞɟɧɶ ɿ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɪɚɯɭ
ɜɚɧɶ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɭ
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ 
9ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨɜɢɯɨɞɭɧɚɩɟɧɫɿɸ
Ɉɱɿɤɭɜɚɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɜɿɞ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɭ
Ɏɪɚɧɰɿʀ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɞɨɫɢɬɶ ɜɚɝɨɦɢɦ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɚ ɪɚɞɚ ɡ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭ ɫɜɨʀɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧ
ɧɹɯ ɪ ɫɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɥɚ ɳɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɛɚɥɚɧɫ ɫɨɥɿɞɚɪɧɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɤɪɚʀɧɢ ɩɨɤɪɚɳɢɬɶɫɹ ɧɚ ɫɭɦɭ ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢɦɟ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ  ȼȼɉ ɭ ɪ
ɬɚ  ȼȼɉ ± ɭ ɪ Ɂ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɪɢɩɭɳɟɧɶ ɳɨɞɨ ɞɢɧɚɦɿɤɢ
ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɡɦɿɧ ɰɟ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿɎɪɚɧɰɿʀɞɨɫɹɝɬɢɫɬɿɣɤɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɪɿɜɧɨɜɚɝɢɜɩɟɪɿɨɞɪɪɿ
ɫɬɚɬɢɩɪɨɮɿɰɢɬɧɨɸɭɩɟɪɿɨɞɦɿɠɪɿɪ43
Ɂɚ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɜɩɥɢɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ ɞɨɛɪɨ
ɛɭɬ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɢɯ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɦɚɣɛɭɬɧɹ ɫɟɪɟɞɧɹ ɩɟɧɫɿɹ ɞɥɹ
ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɧɚɪɨɞɠɟɧɢɯ ɭ ɯ ɪɨɤɚɯ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɨ ɡɪɨɫɬɟ ɧɚ  ɞɥɹ ɠɿɧɨɤ ɿ ɧɚ
 ɞɥɹ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ Ɉɞɧɚɤ ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɳɨ ɭ Ɏɪɚɧɰɿʀ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɩɟɪɿɨɞ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɩɟɧɫɿʀ ɩɨ ɜɿɤɭ ɫɬɚɛɿɥɿɡɭɜɚɜɫɹ ɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɛɥɢɡɶɤɨ  ɪɨɤɿɜ ɞɥɹ ɱɨɥɨ
ɜɿɤɿɜɿɪɨɤɭ±ɞɥɹɠɿɧɨɤɰɿɛɿɥɶɲɜɢɫɨɤɿɩɟɧɫɿʀɥɸɞɢɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɦɭɬɶɦɟɧɲɭ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɪɨɤɿɜɿɬɨɦɭɮɚɤɬɢɱɧɨɪɨɡɦɿɪɩɟɧɫɿɣɫɤɨɪɨɬɢɬɶɫɹɧɚɞɥɹɱɨɥɨɜɿ
ɤɿɜɿɧɚ±ɞɥɹɠɿɧɨɤ.
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ
ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ
ɡ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ Ɍɚɤ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ
ɪ ɩɨɧɚɞ  ɬɢɫ ɮɪɚɧɰɭɡɿɜ ɜɿɤɨɦ 
 ɪɨɤɢ ɛɭɥɢ ɛɟɡɪɨɛɿɬɧɢɦɢ ɬɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢ
ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɩɨ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɸ Ⱥ ɭɩɪɨ
ɞɨɜɠ ɪɪ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɩɟɧɫɿɣɧɢɦɢ
ɪɟɮɨɪɦɚɦɢ ɩɟɧɫɿɸ ɩɨ ɿɧɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿ ɨɮɨɪ
ɦɢɥɢɩɨɧɚɞɬɢɫɮɪɚɧɰɭɡɿɜɡɹɤɢɯɬɢɫ
ɨɫɿɛ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɜɿɞ ɞɟɪɠɚɜɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɦɿɧɿ
ɦɚɥɶɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɜɢɩɥɚɬɢ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɫɭɦɭ
ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ¼ɦɥɪɞ44
43
44

Legros M. Old-age pension reforms in France: improved adequacy and sustainability but at what price?
Там само.
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Населення
5 487 тис. осіб
(на 01.01.2016р.)

Чисельність
пенсіонерів
1 559 тис. осіб
46

Очікувана тривалість життя
при народженні
81,6 року (2015р.)

(на 31.12.2016р.)

Коефіцієнт навантаження
особами похилого віку
(особи 65 років і старші /
особи 20-64 років)

33,5% (2013р.)

45

ФІНЛЯНДІЯ

Хельсінкі

Базова модель
пенсійного
забезпечення

45

Очікувана тривалість життя
після досягнення 65 років
20,2 року (2015р.)

Солідарна пенсійна модель, яка забезпечує виплату трьох типів пенсій,
що здійснюють різні державні інституції:
¾
Фінський центр пенсійного забезпечення (Finnish Centre for Pensions)
виплачує:
1) трудові пенсії (earnings-related pensions), залежать від заробітку та
страхового стажу працівника і виплачуються незалежно від громадянства отримувача за наявності у нього відповідних пенсійних прав;
¾
Інституція соціального страхування Фінляндії (Social Insurance
Institution of Finland (Kela)) виплачує:
2) народні пенсії (national pensions), виплачуються за ознаками резидентності (лише громадянам, які прожили у Фінляндії не менше
трьох років після досягнення 16-річчя) та рівня доходу отримувача;
3) гарантовані пенсії (guarantee pensions), виплачуються за ознаками
резидентності (лише громадянам, які прожили у Фінляндії не менше
трьох років) та рівня доходу отримувача і спрямовані на скорочення
масштабів бідності.
Передбачено отримання кількох типів пенсій одночасно. У 2016р. з
1 559 млн. фінських пенсіонерів 59% отримували лише трудові пенсії,
7% – лише народні пенсії, а ще 34% отримували обидва ці види пенсій47

Якщо не вказано інше, дані наведено з джерел: Database Eurostat. – Eurostat, 2017, http://ec.europa.eu/
eurostat/data/database; The 2015 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the
EU. Country Profiles. Volume II. – European Commission, 2015, рр.327-337, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?
docId=14545&langId=en.
46
Statistics from the Finnish Centre for Pensions №05/2017. – Finnish Centre for Pensions, May 2017, http://
www.etk.fi/en/julkaisu/pocket-statistics-en.
47
Там само, р.12.
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Головні схеми та інституції
солідарної пенсійної системи

Трудові пенсії фінансуються спільно роботодавцями та
працівниками за різними пенсійними схемами. Основною
є схема пенсійного забезпечення працівників приватного сектору (TyEL), до реалізації якої залучені (а) шість
приватних установ пенсійного страхування (охоплюють
70% застрахованих осіб), (б) 14 корпоративних пенсійних
фондів та (в) шість галузевих фондів.
Схема трудових пенсій координується Фінським центром
пенсійного забезпечення. Соціальні партнери беруть
участь в управлінні цією системою.
Народні та гарантовані пенсії фінансуються державою на
солідарній основі. Інституція соціального страхування
Фінляндії (Kela) адмініструє ці дві схеми.

Роль накопичувальних
пенсійних схем

Через всезагальне охоплення і відсутність лімітів щодо розміру трудових доходів і пенсій у солідарній пенсійній системі
Фінляндії, роль її накопичувального компонента є дуже
слабкою. До системи загальнообов’язкового накопичувального пенсійного страхування залучено менше 10%
робочої сили, а приватних (добровільних) накопичувальних схем (III рівень пенсійної системи) практично немає.

Рівень страхових внесків
до солідарної системи

Для роботодавців і найманих працівників:
Загальний внесок роботодавців і найманих працівників –
від 22% до 30,7% (залежно від пенсійної схеми), в т.ч.:
найманий працівник: віком до 53 і після 63 років – 6,15%;
віком 53-62 роки – 7,65%
Для самозайнятих:
22,1% (у т.ч. для фермерів – 13,7%), у т.ч.:
віком до 53 і після 63 років – 24,1%;
віком 53-62 роки – 25,6%48 (2017р.)

Пенсійний вік

63-68 років – за загальною схемою “гнучкого”
пенсійного віку,
65 років – для отримувачів народної пенсії (на 01.01.2017р.)49

Пенсійні виплати

Виплати всіх трьох типів пенсій скоординовані.
У 2014р. пенсіонери, у яких щомісячна трудова пенсія
перевищувала €1 310 (для одиноких) або ж €1 167 (для
сімейних), не мали права на отримання народної пенсії.
Якщо пенсіонер отримує лише народну пенсію або ж
дуже малу трудову пенсію, він може претендувати на
отримання гарантійної пенсії.
Гарантована пенсія забезпечує людині, яка проживає у
Фінляндії, мінімальний дохід у розмірі €746,5/міс. (2015р.).
Якщо всі інші пенсійні виплати не складають сумарно цього
рівня, гарантована пенсія покриває відсутню суму. Якщо
пенсіонер не отримує жодних інших пенсійних виплат, то
йому повинна виплачуватися повна гарантована пенсія50.

48

Earnings Related Pension System in Graphs and Figures. Slideshow. – Finnish Centre for Pensions, 8 June 2017,
р.52, http://www.etk.fi/en/about-us/image-gallery/earnings-related-pension-system-in-graphs-and-figures.
49
Retirement Ages in Member States. – Finnish Centre for Pensions, 2017, http://www.etk.fi/en/the-pensionsystem-2/the-pension-system/international-comparison/retirement-ages.
50
На пенсии. Пенсионное обеспечение, пособие на оплату проживания и пособие по уходу (Информ.
брошура на русск. яз.). – Social Insurance Institution of Finland (Kela), 2013, http://www.kela.fi/documents/10180/0/
Elakkeelle_esite_rus_Kela.pdf/51fda77c-ecb8-4831-882a-4adb905cce73.


129 

 ФІНАНСОВІ,

СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Пенсійні допомоги

Середня пенсійна виплата
(враховано пенсії усіх видів)

Середня трудова пенсія
за віком

Інституція соціального страхування Фінляндії (Kela)
виплачує пенсіонерам такі види щомісячних допомог
(2013р.)51:
надбавка на утримання дитини віком до 16 років
9
(€22 на кожну дитину);
допомога на оплату проживання для особи, яка
9
отримує пенсію (€200-460);
допомога по догляду за особою, яка отримує
9
пенсію (базова – €60; підвищена – €154;
максимальна – €325);
ветеранська надбавка (приблизно €100);
9
фронтова надбавка (€49);
9
додаткова фронтова надбавка (€240)
9
€1 612/міс. (2015р.);
€1 632/міс. (2016р.)52
€1 486/міс. – середня для усіх пенсіонерів,
€1 797/міс. – середня для пенсіонерів, які вийшли на
пенсію у 2015р. (2015р.)53

Народна пенсія

Мінімальна:
€636/міс. – для одиноких пенсіонерів,
€564/міс. – для сімейних пенсіонерів (2015р.);
Повна:
€1 316/міс. – для одиноких пенсіонерів,
€1 172/міс. – для сімейних пенсіонерів (2015р.)

Гарантована пенсія

€746,5/міс. (2015р.)

Структура пенсійних виплат
за розміром

За підсумками 2016р., отримували пенсію у розмірі54:
• до €749 – 3,6% пенсіонерів;
• €750-2 000 – 72,5%;
• €2 000-4 000 – 21,4%;
• €4 000-5 000 – 1,5%;
• понад €5 000 – 1% пенсіонерів

Сукупний коефіцієнт
заміщення доходу пенсією
(відношення пенсійного
доходу осіб віком 65-74 роки
до трудового доходу осіб
віком 50-59 років)

51

53% (2016р.)

Там само.
Statistics on Pensioners in Finland. Average monthly pension €1,632. – Finnish Centre for Pensions, 2017, http://
www.etk.fi/en/statistics-2/statistics/pension-recipients-and-insured/all-pension-recipients.
53
Earnings-related pension recipients in Finland. – Finnish Centre for Pensions, 2017, http://www.etk.fi/en/
statistics-2/statistics/earnings-related-pension-recipients-2015.
54
Distribution of total pension received in one’s own right of persons residing in Finland, 31 Dec. 2016. – Finnish
Centre for Pensions, 2017, http://www.etk.fi/wp-content/uploads/Kokonaiseläkejakauma-2016-taulukko-EN.pdf.
52
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Рівень ризику бідності та
соціального відчуження
серед осіб віком 65 років
і старші

13,6% (2016р.)

Оподаткування пенсій

9Державний податок на пенсійний дохід – 5,85%
9Державний податок на суспільне мовлення – 0,68%,
але не вище €143 на рік
9Муніципальна середня пенсійна податкова
ставка – 19,91%
9Пенсійний внесок на медичне страхування – 1,45%
Якщо пенсіонер отримує тільки народну або гарантовану пенсію, він не платить жодних інших пенсійних
податків, окрім державного податку на суспільне
мовлення (2017р.)55.

Бюджетні витрати на
державне пенсійне
забезпечення

13,8% ВВП (2016р.)56

Позиція у глобальному
рейтингу за Індексом
стійкості систем пенсійного
забезпечення (Pension
Sustainability Index) у 2016р.

17 місце серед 54 країн світу57

əɤ ɿ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɞɟɪɠɚɜ ȯɋ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɪɟɮɨɪɦɢ Ɏɿɧɥɹɧɞɿʀ ɩɟɪɟɞ
ɬɚ ɩɨɫɬɤɪɢɡɨɜɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɛɭɥɢ ɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɬɿɣ
ɤɨɫɬɿɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɬɚɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹɪɿɜɧɹɞɨɯɨɞɿɜɥɿɬɧɿɯɥɸɞɟɣ
ɍɪɭɦɟɠɚɯɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
• ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɡɦɿɧɢ ɭ ɫɯɟɦɿ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɩɟɧɫɿɣ ɛɚɡɨɸ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ɡɚɦɿɫɬɶ ɨɫɬɚɧɧɿɯ  ɪɨɤɿɜ ɩɪɚɰɿ ɫɬɚɜ ɜɟɫɶ ɩɟɪɿɨɞ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ
• ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɿɧɨɜɿɫɬɚɜɤɢɩɟɧɫɿɣɧɢɯɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɶɞɥɹɧɚɣɦɚɧɢɯɩɪɚɰɿɜ
ɧɢɤɿɜɜɿɤɨɦɪɨɤɿɜ±ɜɿɤɨɦɪɨɤɢ±ɜɿɤɨɦɪɨɤɿɜ
• ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ³ɝɧɭɱɤɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ´ ɡ  ɞɨ  ɪɨɤɿɜ  ɹɤɚ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɢɳɿ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɜɢɩɥɚɬɢ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɛɿɥɶɲ ɩɿɡɧɶɨɝɨ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ
ɩɟɧɫɿɸ
• ɭ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɨɛɪɚɯɭɧɤɭ ɩɟɧɫɿɣ ɭɜɟɞɟɧɨ ɬɚɤɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɹɤ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɨɱɿɤɭ
ɜɚɧɨʀɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿɠɢɬɬɹɡɚɪɩɥɚɬɧɢɣɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɬɚɿɧɞɟɤɫɬɪɭɞɨɜɢɯɩɟɧɫɿɣ
55

Your Guide to Earnings-related Pensions: Supplement 2017. – Finnish Centre for Pensions, 2 Feb 2017,
http://www.etk.fi/en/julkaisu/your-guide-to-earnings-related-pensions-supplement-2017.
56
Statistics from the Finnish Centre for Pensions №05/2017. – Finnish Centre for Pensions, May 2017,
http://www.etk.fi/en/julkaisu/pocket-statistics-en.
57
2016 Pension Sustainability Index. Allianz International Pension Papers №1/2016. – Allianz Asset Management, 2016, р.6, https://projectm-online.com/app/uploads/Allianz_2016_Pension_Sustainability_Index.pdf.
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Ɂ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪ ɧɚɛɭɜ ɱɢɧɧɨɫɬɿ Ɂɚɤɨɧ
³ɉɪɨ ɩɟɧɫɿʀ ɧɚɣɦɚɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ´ ɹɤɢɣ
ɨɛ¶ɽɞɧɚɜɬɪɢɪɨɡɪɿɡɧɟɧɿɡɚɤɨɧɢɳɨɪɚɧɿɲɟ
ɪɟɝɭɥɸɜɚɥɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟ
ɱɟɧɧɹɧɚɣɦɚɧɢɯɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɭɩɪɢɜɚɬɧɨɦɭ
ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ58.
ɍ ɪ ɛɭɥɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɧɨɜɢɣ ɬɢɩ
ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ± ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɿ ɩɟɧɫɿʀ ɹɤɿ
ɜɢɩɥɚɱɭɸɬɶɫɹ ɧɚɣɦɟɧɲ ɡɚɦɨɠɧɿɦ ɩɟɧɫɿɨ
ɧɟɪɚɦ ɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɦɿɧɿ
ɦɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨɪɿɜɧɹɥɸɞɟɣɩɨɯɢ
ɥɨɝɨɜɿɤɭ
ɍ ɜɟɪɟɫɧɿ ɪ ɍɪɹɞ Ɏɿɧɥɹɧɞɿʀ ɭɡɝɨɞɢɜ ɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɨɫɧɨɜɧɿ
ɩɪɢɧɰɢɩɢɧɨɜɨʀɩɟɧɫɿɣɧɨʀɪɟɮɨɪɦɢɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨʀɞɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɡɩɨɱɚɬɤɭɪɬɚ
ɩɟɪɟɞɚɜɧɚɪɨɡɝɥɹɞɮɿɧɫɶɤɨɝɨɉɚɪɥɚɦɟɧɬɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɈɫɧɨɜɧɿʀɯɩɭɧɤɬɢ
ɛɭɥɢ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɿ Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɪɟɮɨɪɦ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɭ ɮɿɧɚɧ
ɫɨɜɭ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɸ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ʀʀ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɿ ɬɚ
ɩɨɞɨɜɠɟɧɧɹɬɪɭɞɨɜɨɝɨɠɢɬɬɹɝɪɨɦɚɞɹɧɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɡɪɨɫɬɚɧɧɹɨɱɿɤɭɜɚɧɨʀɡɚɝɚɥɶ
ɧɨʀɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿʀɯɠɢɬɬɹ
Ɂ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪ ɮɿɧɫɶɤɚ ɩɟɧɫɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɱɚɥɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɩɟɧɫɿɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɚɤɢɯ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ59
• ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹɩɿɞɫɬɚɜɡɚɹɤɢɦɢɩɪɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɩɟɧɫɿʀɭɪɿɡɧɨɦɭɜɿɰɿ
• ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɞɨ  ɪɨɤɿɜ ɜɿɤɭ ɞɥɹ ɧɚɣɦɚɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ  ɪɨɤɿɜ ± ɞɥɹ ɫɚɦɨ
ɡɚɣɧɹɬɢɯ  ɭ ɹɤɨɦɭ ɨɫɨɛɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɚɥɭɱɟɧɚ ɞɨ ɫɯɟɦ ɫɩɥɚɬɢ ɜɧɟɫɤɿɜ ɞɨ
ɮɨɧɞɿɜɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
• ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ³ɝɧɭɱɤɨɝɨ´ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɡ  ɪɨɤɿɜ ɭ ɪ ɧɚ ɬɪɢ ɦɿɫɹɰɿ
ɳɨɪɿɱɧɨɞɨɪɨɤɿɜ ɭɪ ɬɚɜɢɳɟɪɨɤɿɜ ɭɪ 60;
• ɱɿɬɤɚ ɩɪɢɜ¶ɹɡɤɚ ɩɿɫɥɹ ɪ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɮɿɧɿɜ ɞɨ ʀɯ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɱɿɤɭɜɚ
ɧɨʀɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿɠɢɬɬɹ
• ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɹ ɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɪɿɜɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɧɚ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɫɬɪɚɯɭ
ɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜɿɤɨɦ ɜɿɞ  ɞɨ  ɪɨɤɿɜ ɫɬɚɜɤɚ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɿɞɪɚ
ɯɭɜɚɧɶɫɬɚɧɨɜɢɬɢɦɟɫɭɦɢʀɯɪɿɱɧɨɝɨɡɚɪɨɛɿɬɤɭɉɥɚɧɭɽɬɶɫɹɳɨɜɩɟɪɿɨɞ
58

Dynamic Pension Scheme. Changes in 2007 and 2010. – Finnish Centre for Pensions, 2017, http://www.etk.fi/en/
the-pension-system-2/the-pension-system/dynamic-pension-scheme/changes-in-2007-and-2010.
59
Goals to extend working life concretized in 2017 pension reform. – Finnish Centre for Pensions, 7 July 2017,
http://www.etk.fi/en/the-pension-system-2/the-pension-system/dynamic-pension-scheme/pension-reform-in-2017
60
Retirement Ages in Member States. – Finnish Centre for Pensions, 2017, http://www.etk.fi/en/the-pensionsystem-2/the-pension-system/international-comparison/retirement-ages.
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ɪɪɫɬɚɜɤɚɩɟɧɫɿɣɧɢɯɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɶɞɥɹɨɫɿɛɜɿɤɨɦɜɿɞɞɨɪɨɤɿɜ
ɫɤɥɚɞɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɧɨɜɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ ɭ ɪɪ ɭ Ɏɿɧɥɹɧɞɿʀ
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶɫɹɞɜɚɧɨɜɿɜɢɞɢɩɟɧɫɿɣ61
 ɩɟɧɫɿɹ ɡɚ ɜɢɫɥɭɝɭ ɪɨɤɿɜ (\HDUVRIVHUYLFH SHQVLRQ  ± ɧɚɞɚɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɩɪɚ
ɰɿɜɧɢɤɚɦ ɜɿɤɨɦ ɜɿɞ  ɪɨɤɿɜ ɬɨɛɬɨ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨ  ɹɤɿ ɧɟ ɦɟɧɲɟ  ɪɨɤɿɜ
ɜɿɞɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɧɚ ɪɨɛɨɬɚɯ ɳɨ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɡɧɚɱɧɢɯ ɪɨɡɭɦɨɜɢɯ ɚɛɨ ɮɿɡɢɱ
ɧɢɯɡɭɫɢɥɶɬɚɱɚɫɬɤɨɜɨɜɬɪɚɬɢɥɢɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ
 ɱɚɫɬɤɨɜɚ ɩɟɧɫɿɹ ɡɚ ɜɿɤɨɦ (SDUWLDO ROGDJH SHQVLRQ  ɹɤɚ ɽ ɚɤɬɭɚɪɧɨ ɧɟɣɬ
ɪɚɥɶɧɨɸ ɬɚ ɡɚɦɿɧɸɽ ɬɚɤɢɣ ɜɢɞ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɜɢɩɥɚɬɢ ɹɤ ɩɟɧɫɿɹ ɩɨ ɧɟɩɨɜ
ɧɿɣ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ SDUWWLPH SHQVLRQ). ɐɟɣ ɜɢɞ ɩɟɧɫɿʀ ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢɫɹ ɩɪɚ
ɰɿɜɧɢɤɚɦ ɜɿɤɨɦ  ɪɿɤ ɬɨɛɬɨ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨ  ɚ ʀʀ ɪɨɡɦɿɪ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢɦɟ 
ɚɛɨ  ɩɨɜɧɨʀ ɩɟɧɫɿʀ ɹɤɭ ɜɨɧɢ ɡɚɪɨɛɢɥɢ ɧɚ ɬɨɣ ɱɚɫ ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɳɨ
ɪɨɡɦɿɪ ɩɨɜɧɨʀ ɩɟɧɫɿʀ ɫɤɨɪɨɱɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɧɚ  ɡɚ ɤɨɠɟɧ ɦɿɫɹɰɶ ɧɚ 
ɡɚɤɨɠɟɧɪɿɤ ɹɤɳɨɩɪɚɰɿɜɧɢɤɜɢɯɨɞɢɬɢɦɟɧɚɩɟɧɫɿɸɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨɩɨɪɿɜɧɹɧɨ
ɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɩɟɧɫɿɣɧɢɦɜɿɤɨɦ
Ɂɚ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ ɪɨɡɩɨɱɚɬɨʀ ɭ
Ɏɿɧɥɹɧɞɿʀ ɜ ɪ ɤɪɿɦ ɡɚɹɜɥɟɧɢɯ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɰɿɥɟɣ ɩɨɥɹɝɚɬɢɦɟ ɬɚɤɨɠ ɭ
ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɨ ɬɚ ɝɨ ɪɿɜɧɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɬɚ
ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨɝɨɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɮɿɧɫɶɤɨʀɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ
ɋɬɨɫɨɜɧɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ Ɏɿɧɥɹɧɞɿɽɸ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɰɿɥɟɣ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɪɟɮɨɪ
ɦɭɜɚɧɧɹ ɜɚɪɬɨ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ ɳɨ ɰɟ ɧɟ ɛɭɞɟ ɥɟɝɤɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɡɨɤɪɟɦɚ ɹɤɳɨ
ɣɞɟɬɶɫɹɩɪɨɬɚɤɢɣɩɚɪɚɦɟɬɪɹɤɱɚɫɬɤɚɞɟɪɠɚɜɧɢɯɛɸɞɠɟɬɧɢɯɜɢɬɪɚɬɧɚɩɟɧɫɿɣɧɟ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ Ƀɨɝɨ ɩɪɨɝɧɨɡɧɢɣ ɨɪɿɽɧ
ɬɢɪɧɚɪɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɧɚɪɿɜɧɿ
ȼȼɉ ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɩɨɤɚɡɧɢɤɭ ɪ62
ɨɞɧɚɤ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ ɩɨɤɚɡɭɽ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ±ɞɨȼȼɉɡɚɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢ
ɪ ɍɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɫɟɪɣɨɡɧɿɫɬɶ ɞɟɦɨ
ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɜɢɤɥɢɤɿɜ ɿ ɧɢɡɶɤɿ ɬɟɦɩɢ ɟɤɨ
ɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ
ɦɚɤɪɨɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɡɛɚɥɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɭ ɬɱ
ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɦɨɠɭɬɶ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ
ɜɠɢɬɬɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɟɮɨɪɦɚɬɨɪɫɶɤɢɯ
ɡɚɯɨɞɿɜ ɨɤɪɿɦ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɧɢɯ ɭ ɦɟɠɚɯ
ɩɟɧɫɿɣɧɨʀɪɟɮɨɪɦɢɪ

61

Pension reform takes effect at turn of the year. – Finnish Centre for Pensions, 29 Dec. 2016, http://www.etk.fi/en/
tiedote/elakeuudistus-voimaan-vuodenvaihteessa.
62
The 2015 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU. Country Profiles.
Volume II, р.335.
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Населення
37 967 тис. осіб
(на 01.01.2016р.)

Чисельність
пенсіонерів
9 648 тис. осіб

Очікувана тривалість життя
при народженні
77,5 року (2015р.)

Варшава

(на 01.01.2013р.)

63

ПОЛЬЩА

Коефіцієнт навантаження
особами похилого віку

Очікувана тривалість життя
після досягнення 65 років
18,2 року (2015р.)

(особи 65 років і старші / особи 20-64 років)

22,3% (2013р.)

Базова модель
пенсійного забезпечення

Поєднання солідарної та обов’язкової
накопичувальної моделей (тобто І та ІІ рівнів пенсійного
забезпечення Польщі).
I рівнем керує державна інституція – Установа соціального
страхування (УСС) (=DNáDG8EH]SLHF]HĔ6SRáHF]Q\FK=86).
УСС виплачує пенсії для 7,3 млн. осіб, це |80% усіх
польських пенсіонерів.
Пенсійні виплати польським фермерам-пенсіонерам
(1,2 млн. осіб) здійснює Каса соціального страхування
фермерів (.DVD5ROQLF]HJR8EH]SLHF]HQLD6SRáHF]QHJR
.586).
II рівень складається з двох частин: (а) приватних відкритих пенсійних фондів (ВПФ) та (б) субрахунків в УСС.
Відкритими пенсійними фондами управляють приватні
організації – загальні пенсійні товариства. На кінець
2014р., їх було 12, і в них перебувало 16,6 млн. осіб.
До 31 січня 2014р., участь у ВПФ була обов’язковою
для осіб, народжених після 31 грудня 1968р. Починаючи
з 1 лютого 2014р., особи, які вперше приступають до
роботи, можуть вибирати: перераховувати частину своїх
пенсійних внесків до ВПФ або всі внески перераховувати
до УСС.
III рівнем, так само як і II рівнем, управляють приватні
інституції. Участь у ньому є повністю добровільною.
У рамках ІІІ рівня функціонують, насамперед:
• Трудові пенсійні програми (381 тис. у 2014р.),
• Особові пенсійні рахунки (824 тис. у 2014р.),
• Особові рахунки пенсійного забезпечення
(528 тис. у 2014р.) (2016р.)64.

63
Якщо не вказано інше, дані наведено з джерел: Database Eurostat. – Eurostat, 2017, http://ec.europa.eu/
eurostat/data/database; The 2015 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU.
Country Profiles. Volume II. – European Commission, 2015, рр.267-277, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docI
d=14545&langId=en.
64
Трудовые пенсии по старости по новой пенсионной системе. – Управление социального страхования
(УСС) Польши, ноябрь 2016, http://lang.zus.pl/ru/vyplaty/trudovye-pensii-po-starosti/trudovye-pensii-po-starostipo-novoj-pensionnoj-sisteme.
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Рівень страхових внесків до
солідарної та обов’язкової
накопичувальної системи

¾ Пенсійне страхування по віку:
Найманий працівник: 9,76% загальної суми оплати праці,
Роботодавець: 9,76% загальної суми оплати праці.
¾ Пенсійне страхування на випадок непрацездатності
та втрати годувальника:
Найманий працівник: 1,50% загальної суми оплати праці,
Роботодавець: 6,50% загальної суми оплати праці.
¾ Пенсійне страхування фермерів:
Основне: 10% базової трудової пенсії по віку,
Додаткове (для фермерів, фермерські господарства яких
мають земельну ділянку понад 50 га):
12%-48% базової трудової пенсії по віку, залежно від
розмірів земельної ділянки фермерського господарства
(2016р.)65.

Пенсійний вік

чоловіки: 67 років (з 01.01.2013р.), 65 років (з 01.10.2017р.)
жінки: 67 років (з 01.01.2013р.), 60 років (з 01.10.2017р.)

Необхідний страховий стаж

Вимоги щодо мінімального страхового стажу при нарахуванні повної трудової пенсії по віку немає. Однак, ця вимога
існує для отримання:
мінімальної пенсії по віку – необхідно мати мінімальний
9
страховий стаж: 25 років для чоловіків і 20 років для
жінок;
пенсії по непрацездатності – необхідно мати мінімаль9
ний страховий стаж: 5-річний страховий і нестраховий
стаж протягом останніх 10 років до подачі заяви або до
настання непрацездатності; якщо непрацездатність
настала у віці молодше 30 років, необхідні періоди
страхового та трудового стажу коротше і становлять
від 1 року до 4 років;
пенсії на навчання – умови ті ж, що й випадку пенсії
9
по непрацездатності (2016р.)66.

Умови дострокового виходу
на пенсію

Право дострокового виходу на пенсію (та, відповідно,
отримання “проміжної пенсії по віку”) мають лише деякі
групи осіб, які працюють в особливих умовах або виконують роботу особливого характеру (зокрема, шахтарі,
вчителі), і одночасно відповідають таким умовам:
9досягли віку, що становить не менше: 55 років для
жінок і 60 років для чоловіків,
9мають стаж роботи в особливих умовах праці або
особливого характеру не менше 15 років;
9мають страховий і трудовий стаж, що становить не
менше 20 років для жінок і не менше 25 років для
чоловіків (2016р.)67.

65

Social Security in Poland (2016). – Social Insurance Institution (ZUS), August 2017, рр.30, 94, http://lang.zus.pl/
documents/493369/574088.
66
Общая информация о пенсиях и пособиях, получаемых за счёт средств Фонда социального страхования. –
Управление социального страхования (УСС) Польши, ноябрь 2016, http://lang.zus.pl/ru/vyplaty/obsaa-informaciao-pensiah-i-posobiah.
67
Социальное обеспечение в Польше (2015). – Управление социального страхования Польши, декабрь 2016,
с.92, http://lang.zus.pl/documents/493369/0.
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Пенсійні виплати та
допомоги

Соціальна пенсія

68

Види пенсійних виплат і допомог, що надаються УСС:
¾ за тривалої непрацездатності:
• пенсія по непрацездатності;
• пенсія на навчання (призначається не менш ніж на
6-місячний строк особі, що має право на пенсію по
непрацездатності щодо якої було прийнято рішення
про доцільність професійної перепідготовки у зв’язку
з нездатністю працювати за своєю професією);
¾ за віком:
• трудова пенсія;
• проміжна пенсія;
• надбавка до пенсії на догляд за пенсіонером;
¾ по втраті годувальника:
• пенсія по втраті годувальника;
• надбавка до пенсії по втраті годувальника для
круглих сиріт;
¾ інші виплати:
• допомога на поховання;
• соціальна пенсія;
• допенсійні виплати (2016р.)68 .
Соціальна пенсія призначається особі, яка досягла
18-річного віку та визнана повністю непрацездатною
через порушення функцій організму, що виникли:
¾ до досягнення віку 18 років, або
¾ під час навчання у школі або вузі, до досягнення віку
25 років, або
¾ під час аспірантури або докторантури.
Право на соціальну пенсію може бути надано на постійній
або тимчасовій основі.
Соціальна пенсія призначається в постійному розмірі і
становить 84% мінімальної пенсії, яка належала б особі
за її повної непрацездатності.
Право на соціальну пенсію призупиняється у разі, якщо
загальна сума доходів особи, яка має право на цю пенсію,
перевищила 70% середньої місячної зарплати за календарний квартал.
Розмір соціальної пенсії, що був встановлений з
1 березня 2016р. по 1 березня 2017р., склав
(у перерахунку) €168/міс.69

Виды производимых УСС выплат. – Управление социального страхования (УСС) Польши, ноябрь 2016,
http://lang.zus.pl/ru/ob-uss/vidy-proizvodimyh-uss-vyplat.
69
Social Security in Poland (2016). – Social Insurance Institution (ZUS), August 2017, р.70.
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Середня пенсійна виплата
(враховано пенсії усіх видів)

€473/міс. (2016р.)70

Мінімальна пенсія за віком
(надається на наявності
25 років трудового і страхового
стажу у чоловіків та 20 років –
у жінок)

Сукупний коефіцієнт
заміщення доходу пенсією
(відношення пенсійного
доходу осіб віком 65-74 роки
до трудового доходу осіб
віком 50-59 років)

€227/міс. (з 01.03.2017р.)71

60% (2013р.)

Рівень ризику бідності та
соціального відчуження
серед осіб віком 65 років
і старші

18,2% (2015р.)

Оподаткування пенсій

Пенсії не підлягають оподаткуванню, оскільки фінансуються з внесків до сплати податків. Однак, до працюючих
пенсіонерів застосовується практика скорочення розміру
пенсій (2015р.).

Пенсії працюючих
пенсіонерів

Трудова пенсія по віку працюючого пенсіонера:
• зменшується, коли розмір його оплати праці складає
від 70% до 130% середньомісячної заробітної плати і
• повністю припиняється, якщо цей розмір перевищує
130% середньомісячної заробітної плати (2015р.).

Бюджетні витрати на
державне пенсійне
забезпечення

11,8% ВВП (2014р.)

Дотації з державного
бюджету, надані Фонду
соціального страхування

21,7% доходної частини бюджету Фонду (2015р.)72

Позиція у глобальному
рейтингу за Індексом
стійкості систем пенсійного
забезпечення (Pension
Sustainability Index) у 2016р.

26 місце серед 54 країн світу73

70

Розраховано за даними: Пенсия в Польше: Пенсионная система Польши. – Інформаційний портал
ClosEurope, 17 квітня 2017р., http://closeurope.com/pensiya-v-polshe.
71
Розраховано за даними: Там само.
72
Social Security in Poland (2016), р.35.
73
2016 Pension Sustainability Index. Allianz International Pension Papers №1/2016. – Allianz Asset Management,
2016, р.6, https://projectm-online.com/app/uploads/Allianz_2016_Pension_Sustainability_Index.pdf.
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Сучасні тенденції реформування пенсійної системи Польщі
Ɂɧɚɱɧɿɪɟɮɨɪɦɚɬɨɪɫɶɤɿɡɪɭɲɟɧɧɹɭɩɟɧɫɿɣɧɿɣɫɮɟɪɿɳɨɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹɜɉɨɥɶɳɿ
ɜɩɨɫɬɤɪɢɡɨɜɢɣɩɟɪɿɨɞɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɚɫɩɟɤɬɿɜɬɚɡɦɿɰɧɟɧɧɹ
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɫɢɫɬɟɦɢɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɉɨɝɿɪɲɟɧɧɹɫɬɚɧɭɞɟɪɠɚɜɧɢɯɮɿɧɚɧɫɿɜɭɧɚɫɥɿɞɨɤɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɤɪɢɡɢ
ɪɪ ɧɚ ɩɟɪɲɢɣ ɩɥɚɧ ɜɢɫɭɧɭɥɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɦɚɤɪɨɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɡɛɚɥɚɧɫɭ
ɜɚɧɧɹɬɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶɞɟɪɠɚɜɢɁɦɟɬɨɸʀɯɜɢɪɿɲɟɧɧɹɤɪɿɦ
ɿɧɲɨɝɨ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɪ ɡɚɤɨɧɨɦ ɛɭɥɨ ɭɯɜɚɥɟɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ± Ɏɨɧɞɭ ɩɪɨɦɿɠɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣ ɪɨɡɩɨɪɹɞɧɢɤɨɦ ɹɤɨɝɨ ɽ ɞɟɪɠɚɜɧɟ
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɉɨɥɶɳɿ Ɏɨɧɞ ɩɨɱɚɜ ɞɿɹɬɢ ɡ ɫɿɱɧɹ ɪ
ɜɢɤɨɧɭɸɱɢɨɫɧɨɜɧɿɮɭɧɤɰɿʀ
¾ɚɤɭɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ± ɜɧɟɫɤɢ ɩɥɚɬɧɢɤɿɜ ɹɤɿ ɫɩɥɚɱɭɽ ɥɢɲɟ ɪɨɛɨɬɨ
ɞɚɜɟɰɶ ɡɚ ɫɬɚɜɤɨɸ  ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɬɚɰɿʀ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɜɿɞɫɨɬɤɢ
ɧɚɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯɪɚɯɭɧɤɚɯɿɞɟɩɨɡɢɬɢɜɿɥɶɧɢɯɤɨɲɬɿɜɰɶɨɝɨɎɨɧɞɭ
¾ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜɢɩɥɚɬ ɩɪɨɦɿɠɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣ ɩɨ ɜɿɤɭ ɹɤɿ ɩɪɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɥɢɲɟ
ɨɫɨɛɚɦ ɳɨ ɧɟ ɦɟɧɲɟ  ɪɨɤɿɜ ɩɪɨɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɜ ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɩɪɚɰɿ
ɚɛɨɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢɪɨɛɨɬɭɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɲɚɯɬɚɪɿɜɱɢɬɟɥɿ 
ɚ ɬɨɦɭ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɢɣ ɜɢɯɿɞ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ  ɪɨɤɿɜ ɞɥɹ ɠɿɧɨɤ ɿ
ɪɨɤɿɜ±ɞɥɹɱɨɥɨɜɿɤɿɜ 74.
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɜ ɪ ɩɨɥɶɫɶɤɢɣ ɭɪɹɞ ɿɧɿɰɿɸɜɚɜ ɩɨɥɿɬɢɱɧɭ ɞɢɫɤɭɫɿɸ ɳɨɞɨ ɡɧɢ
ɠɟɧɧɹɜɧɟɫɤɭɞɥɹɞɪɭɝɨɝɨ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɤɪɚ
ʀɧɢ ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɡɧɢɡɢɬɢ ɛɸɞɠɟɬɧɿ ɞɨɬɚɰɿʀ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɿ
ɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦɫɩɪɢɹɬɢɡɧɢɠɟɧɧɸɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɛɨɪɝɭ
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɛɭɥɨ ɭɯɜɚɥɟɧɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɢɦ ɡ  ɬɪɚɜɧɹ
ɪ ɫɬɚɜɤɚ ɜɧɟɫɤɿɜ ɧɚ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɩɟɧɫɿɣ ɛɭɥɚ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨ ɡɧɢ
ɠɟɧɚ ɡ  ɞɨ  ɡ ɭɦɨɜɨɸ ɳɨ ɜɨɧɚ ɛɭɞɟ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ
ɪ ɞɨ ɪɿɜɧɹ   ɚ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɫɬɚɜɤɚ ɜɧɟɫɤɿɜ ɞɨ ɫɨɥɿɞɚɪɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɪɨɫɥɚ ɡ
 ɞɨ  ȼ ɹɤɨɫɬɿ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ ɡɚ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɧɟɫɤɿɜ ɞɨ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶ
ɧɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɭɥɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɧɨɜɢɣ ɜɢɞ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ±ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɪɚɯɭɧɤɢɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɹɤɿɧɚɩɟɪɲɢɣɱɚɫ
ɛɭɥɢ ɡɜɿɥɶɧɟɧɿ ɞɨ ɩɟɜɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ  ɜɿɞ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ Ɉɞɧɚɤ ɰɟɣ ɧɨɜɢɣ ɿɧɫɬɪɭ
ɦɟɧɬ ɧɟ ɧɚɛɭɜ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ± ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ ɫɟɪɟɞɢɧɭ ɪ ɛɭɥɨ ɜɿɞɤɪɢɬɨ
ɥɢɲɟ ɛɥɢɡɶɤɨ  ɬɢɫ ɬɚɤɢɯ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɿ ɥɢɲɟ  ʀɯ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢ
ɜɢɩɥɚɬɢ75.
ɍ ɪ ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɨɩɿɪ ɡ ɛɨɤɭ ɩɪɨɮɫɩɿɥɨɤ ɿ ɨɩɨɡɢɰɿɣɧɢɯ ɩɚɪɬɿɣ
ɉɚɪɥɚɦɟɧɬ ɉɨɥɶɳɿ ɭɯɜɚɥɢɜ ɡɚɤɨɧ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
74
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ɜɿɤɭ ± ɧɚ ɬɨɣ ɦɨɦɟɧɬ ɰɟ  ɪɨɤɿɜ ɞɥɹ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɿ  ɪɨɤɿɜ ɞɥɹ ɠɿɧɨɤ ± ɿ ɣɨɝɨ
ɝɟɧɞɟɪɧɨɝɨ ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɨɪɦ ɡɚɤɨɧɭ ɡ  ɫɿɱɧɹ ɪ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɢɣ ɜɿɤ ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɜɫɹ ɧɚ  ɦɿɫɹɰɶ ɳɨɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨ ɚɠ ɞɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ  ɪɨɤɿɜ ±
ɹɤɞɥɹɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɭɪ ɬɚɤɿɞɥɹɠɿɧɨɤ ɭɪ 76.
Ɂ  ɫɿɱɧɹ ɪ ɬɚɤɨɠ ɛɭɥɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ ɞɥɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɢɥɨ
ɜɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ ɩɨɥɿɰɟɣɫɶɤɢɯ ɬɨɳɨ  ± ɡɚ ɧɨɜɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ
ɜɨɧɢɦɨɠɭɬɶɜɢɣɬɢɧɚɩɟɧɫɿɸɧɟɪɚɧɿɲɟɪɨɤɿɜɡɚɧɚɹɜɧɨɫɬɿɧɟɦɟɧɲɟɪɨɤɿɜ
ɜɢɫɥɭɝɢ ɬɨɞɿ ɹɤ ɪɚɧɿɲɟ ɞɥɹ ɰɿɽʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤɨɜɨɝɨ ɩɨɪɨɝɭ ɧɟ ɛɭɥɨ
ɡɨɜɫɿɦɥɢɲɟɩɨɬɪɟɛɭɜɚɥɨɫɹɪɨɤɿɜɜɢɫɥɭɝɢ77.
Ɂ  ɥɸɬɨɝɨ ɪ ɫɟɪɣɨɡɧɨɝɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɡɧɚɜ ȱȱ ɪɿɜɟɧɶ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫ
ɬɟɦɢ ɉɨɥɶɳɿ Ɍɚɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭ ɩɪɨ ɩɟɧɫɿɣɧɭ ɪɟɮɨɪɦɭ ɛɭɥɨ
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨɧɨɜɿɩɪɚɜɢɥɚɳɨɞɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɩɪɨɰɟɞɭɪɿɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɦɿɠɫɨɥɿ
ɞɚɪɧɢɦ ɿ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɟɧɧɹɡɨɤɪɟɦɚɬɚɤɿ78
¾ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɿ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɪɚɯɭɧɤɢ
ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɧɨɜɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɚɥɢ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɢɦɢ Ⱦɿɸ
ɱɢɦ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦ ɞɨɡɜɨɥɟɧɨ ɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɹ ɜɿɞ ȱȱ ɪɿɜɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɪɚɯɭɜɚɬɢ ɤɨɲɬɢ
ɧɚɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɪɚɯɭɧɤɚɯɞɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨȱɪɿɜɧɹ±ɩɪɨɝɪɚɦɢɡɧɨɦɿɧɚɥɶɧɨ
ɮɿɤɫɨɜɚɧɢɦɢɜɧɟɫɤɚɦɢ
¾ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɛɥɿɝɚɰɿɹɯ ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɜ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ
ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ȱȱ ɪɿɜɧɹ ɨɛɫɹɝɨɦ ɛɥɢɡɶɤɨ  ɚɤɬɢɜɿɜ  ɛɭɥɨ ɩɟɪɟɞɚɧɨ
ɞɨȱɪɿɜɧɹ
¾ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɩɨɫɬɭɩɨɜɨʀɩɟɪɟɞɚɱɿɡɚɥɢɲɤɿɜɚɤɬɢɜɿɜȱȱɪɿɜɧɹɞɨȱɪɿɜɧɹɞɥɹ
ɨɫɿɛ ɹɤɿ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɦ ɱɚɫɨɦ ɜɢɯɨɞɢɬɢɦɭɬɶ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɍɩɪɨɞɨɜɠ  ɪɨɤɿɜ
ɞɨɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭɡɚɥɢɲɤɢɧɚɪɚɯɭɧɤɚɯɛɭɞɭɬɶɩɨɫɬɭɩɨɜɨɩɟɪɟ
ɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɢ ɳɨ ɭɩɪɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɍɫɬɚɧɨɜɨɸ ɫɨɰɿ
ɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ɐɿ ɡɚɯɨɞɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɚɥɢ ɞɨɫɢɬɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɞɥɹ ɡɛɚ
ɥɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ± ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɛɨɪɝ ɉɨɥɶɳɿ
ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɰɶɨɝɨ ɫɤɨɪɨɬɢɜɫɹ ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɭ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ  ȼȼɉ
Ɉɞɧɚɤ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɛɚɝɚɬɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨʀ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɧɚɫɥɿɞɤɢɛɭɥɢɞɭɠɟɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɢɦɢ
ȿɤɫɩɟɪɬɢ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶ ɳɨ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɜ ɥɸɬɨɦɭ ɪ ɩɨɥɶɫɶɤɢɣ ɍɪɹɞ ɛɟɡ
ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɨ ɜɬɪɭɬɢɜɫɹ ɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɡɚɛɨɪɨɧɢɜɲɢ
ʀɦ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɬɢ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɨɛɥɿɝɚɰɿʀ ɚ ɜɫɟ ɳɨ ɜɠɟ ɛɭɥɨ
76
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ɿɧɜɟɫɬɨɜɚɧɨ ɜ ʀɯ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɜ
ɩɨɜɟɪɧɭɬɢ ɧɚɡɚɞ ɞɟɪɠɚɜɿ  ɚɤɬɢ
ɜɿɜ ɚɛɨ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ  ɦɥɪɞ  Ɍɨɛɬɨ
ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɩɨɥɶɫɶɤɚ ɞɟɪɠɚɜɚ ɩɪɨɞɚɥɚ ɩɪɢ
ɜɚɬɧɢɦ ɮɨɧɞɚɦ ɫɜɨʀ ɨɛɥɿɝɚɰɿʀ ɚ ɩɨɬɿɦ
ʀɯ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɭɜɚɥɚ Ⱥ ɞɚɥɿ
ɍɪɹɞ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ ɩɨɥɶɫɶɤɢɦ ɝɪɨɦɚɞɹ
ɧɚɦ ɜɢɛɪɚɬɢ ɱɢ ɯɨɱɭɬɶ ɜɨɧɢ ɩɨɜɟɪɧɭ
ɬɢɫɹ ɪɚɡɨɦ ɡɿ ɫɜɨʀɦɢ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɦɢ ɜ
ɫɨɥɿɞɚɪɧɭ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɚɛɨ ɡɚɥɢ
ɲɢɬɢɫɹ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɩɪɢɜɚɬɧɢɦɢ
ɩɟɧɫɿɣɧɢɦɢ ɮɨɧɞɚɦɢ ɇɟ ɞɢɜɧɨ ɳɨ
³ɧɚɬɯɧɟɧɧɿ´ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɰɿɽʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɜɟɪɬɚɬɢɫɹ ɜɿɞɦɨɜɢɥɢɫɹ ɜɫɶɨɝɨ
ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ±ɩɥɚɬɧɢɤɿɜɩɟɧɫɿɣɧɢɯɜɧɟɫɤɿɜ79.
ɍ ɪ ɉɨɥɶɳɚ ɪɨɡɩɨɱɚɥɚ ɧɨɜɢɣ ɜɢɬɨɤ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɍ ɥɢɩɧɿ
ɍɪɹɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɜ ɩɪɨɟɤɬ ɧɨɜɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ ɩɿɞ ɚɦɛɿɬɧɨɸ ɧɚɡɜɨɸ ³ɉɪɨɝ
ɪɚɦɚ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ´ &DSLWDO %XLOGLQJ 3URJUDP  ɹɤɚ ɽ ɱɚɫɬɢɧɨɸ
ɦɚɫɲɬɚɛɧɨʀ ɪɿɱɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɉɨɥɶɳɿ ɬɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ
ɧɚɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɱɨɬɢɪɶɨɯɨɫɧɨɜɧɢɯɰɿɥɟɣ80
¾ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɨɥɶɫɶɤɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɩɨɛɿ
ɝɚɧɧɹ ɡɧɢɠɟɧɧɸ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ʀɯ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɩɟɧɫɿɣ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɰɿɧɧɨɫɬɿ
ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɶɚɬɚɤɨɠɡɪɨɫɬɚɧɧɹɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɪɢɧɤɿɜɚɤɰɿɣɤɨɪ
ɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯɨɛɥɿɝɚɰɿɣɿɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ
¾ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɭ ɉɨɥɶɳɿ ɚɤɭɦɭɥɹɰɿɹ ɜɥɚɫ
ɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɞɥɹ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɞɟɦɨ
ɝɪɚɮɿɱɧɢɯɱɢɧɧɢɤɿɜɧɚɡɪɨɫɬɚɧɧɹɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
¾ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨʀɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿɞɟɪɠɚɜɧɢɯɮɿɧɚɧɫɿɜ
¾ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨʀ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
Ƚɨɥɨɜɧɢɦɢ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɧɨɜɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ ɹɤɭ ɩɨɥɶɫɶɤɢɣ ɍɪɹɞ ɩɥɚɧɭɽ
ɪɨɡɩɨɱɚɬɢɭɪɪɿɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɿɜɫɬɚɧɭɬɶɬɚɤɿ81
¾ɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ
ȼɉɎ  ɹɤɿ ɜɢɹɜɢɥɚɫɹ ɧɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɦɢ ɬɚ ɧɢɡɶɤɨɩɪɢɛɭɬɤɨɜɢɦɢ ɭ ɪ
ɞɨȼɉɎɧɚɞɿɣɲɥɨ ɦɥɪɞɡɥɨɬɢɯɚɜɚɪɬɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɧɢɦɢ ɜ ɬɨɦɭɠ
ɪɨɰɿ ɫɤɥɚɥɚ  ɦɥɪɞ ɡɥɨɬɢɯ  ± ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ɡ  ɫɿɱɧɹ ɪ  ɚɤɬɢɜɿɜ
79

Польша перевела активы частных пенсионных фондов на $51 млрд. под госконтроль. – Интерфакс,
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ɩɨɥɶɫɶɤɢɯ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ  ɦɥɪɞ ɡɥɨɬɢɯ  ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɧɚ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɩɟɧɫɿɣɧɿɪɚɯɭɧɤɢɜɫɿɯɧɢɧɿɲɧɿɯɦɥɧɱɥɟɧɿɜȼɉɎ

ɩ
¾ ɟɪɟɞɚɱɚɪɟɲɬɢɤɨɲɬɿɜȼɉɎ ɦɥɪɞɡɥɨɬɢɯ ɞɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɰɿɥɶɨɜɨɝɨ
Ɋɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ )XQGXV] 5H]HUZ\ 'HPRJUD¿F]QHM  ɡɚɞɥɹ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɛɭɮɟɪɚɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ
¾ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɜ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ ɮɨɧɞɢ ± ɭɬɪɢɦɭ
ɜɚɱɿ ɩɨɥɶɫɶɤɢɯ ɚɤɰɿɣ ɚ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ ± ɜ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
(ɧɚɞɭɦɤɭɟɤɫɩɟɪɬɿɜɰɟɧɚɫɩɪɚɜɞɿɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨɮɚɤɬɢɱɧɭɥɿɤɜɿɞɚɰɿɸȼɉɎɿ
ɡɚɦɿɧɭʀɯɧɨɜɨɫɬɜɨɪɟɧɢɦɢɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɦɢɮɨɧɞɚɦɢ ɩɪɢɰɶɨɦɭɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚ
ɰɿɹȼɉɎɧɟɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ
¾ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹɿɞɟʀɫɬɜɨɪɟɧɧɹɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɢɯɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɩɟɧɫɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɭɤɨɪ
ɩɨɪɚɬɢɜɧɨɦɭɫɟɤɬɨɪɿɬɨɛɬɨɩɥɚɧɿɜɩɚɣɨɜɨʀɭɱɚɫɬɿɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜɜɿɤɨɦ
ɪɨɤɿɜ ɇɟɜɟɥɢɤɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɡɦɨɠɭɬɶ ɜɢɛɢɪɚɬɢ ɦɿɠ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɢɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣ
ɧɢɦɢ ɩɟɧɫɿɣɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɿ ɬɡɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɧɚɤɨɩɢ
ɱɟɧɧɹɤɚɩɿɬɚɥɭȼɚɠɥɢɜɨɳɨɜɿɞɭɱɚɫɬɿɜɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɢɯɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɩɟɧɫɿɣ
ɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯɦɨɠɧɚɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɹ
¾ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɢɯ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɞɨ  ɩɪɚ
ɰɿɜɧɢɤɿɜ ɉɥɚɧɭɽɬɶɫɹɳɨɩɪɨɝɪɚɦɚɜɫɬɭɩɢɬɶɭɞɿɸɡɪɿɨɯɨɩɢɬɶɦɚɣɠɟ
ɦɥɧɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɡɚɣɧɹɬɢɯɧɚɦɿɤɪɨɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ
Ɂɚɩɪɨɝɧɨɡɧɢɦɢɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢɍɪɹɞɭɉɨɥɶɳɿɧɨɜɚɩɟɧɫɿɣɧɚɪɟɮɨɪɦɚɦɚɽɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɢɬɢɞɨɫɬɚɬɧɶɨɡɧɚɱɭɳɢɣɟɮɟɤɬɡɨɤɪɟɦɚ82
¾ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɬɟɦɩɿɜ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ȼȼɉ ɧɚ  ɜɩ ɳɨɪɨɤɭ ɡɚɜɞɹɤɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ
ɱɚɫɬɤɢɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɬɚɡɚɨɳɚɞɠɟɧɶɜɟɤɨɧɨɦɿɰɿ
¾ɩɨɥɟɝɲɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɿ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹɚɬɚɤɨɠɞɨɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ
¾ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɿɜɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɩɟɧɫɿɣɧɨʀ³ɉɪɨɝɪɚɦɢɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ´ɩɪɢɩɥɢɜɭɧɚɪɢɧɨɤɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɉɨɥɶɳɿɦɥɪɞɡɥɨɬɢɯ

ɡ
¾ ɛɿɥɶɲɟɧɧɹɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿɩɨɥɹɤɿɜɹɤɿɛɟɪɭɬɶɭɱɚɫɬɶɭɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨɦɭɧɚɤɨɩɢ
ɱɭɜɚɥɶɧɨɦɭɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿ ȱȱȱɪɿɜɧɿ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɧɚɦɥɧɨɫɿɛ
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚɍɪɹɞɨɦɉɨɥɶɳɿɧɨɜɿɬɧɹɩɟɧɫɿɣɧɚɪɟɮɨɪɦɚɛɭɥɚɩɿɞɞɚɧɚɧɟɛɟɡ
ɩɿɞɫɬɚɜɧɿɣɤɪɢɬɢɰɿɮɚɯɿɜɰɿɜɹɤɿɚɤɰɟɧɬɭɜɚɥɢɭɜɚɝɭɧɚɬɨɦɭɳɨɜɤɿɧɰɟɜɨɦɭɩɿɞ
ɫɭɦɤɭ ɫɭɬɶ ɪɟɮɨɪɦɢ ɦɨɠɟ ɡɜɟɫɬɢɫɹ ɞɨ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ȱȱ ɪɿɜɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɚ ɡɚ
ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ʀʀ ȱȱȱ ɪɿɜɧɹ ɹɤɢɣ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɩɪɢɜɚɬɧɟɩɟɧɫɿɣɧɟɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ±ɞɨɧɚɞɦɿɪɧɨɝɨɩɨɫɢɥɟɧɧɹɞɟɪɠɚɜɧɨʀ
ɭɱɚɫɬɿɬɚɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨɡɥɨɜɠɢɜɚɧɧɹɡɛɨɤɭɍɪɹɞɭɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɬɢɫɹ
ɤɨɲɬɚɦɢɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɹɤɞɟɸɪɟɬɚɤɿɞɟɮɚɤɬɨ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯɮɨɧɞɿɜ83.
ɇɚɪɚɡɿ ɭ ɉɨɥɶɳɿ ɜɠɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɞɜɚ ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɢ ɹɤɿ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡ ɫɿɱɧɹ ɪ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɧɨɜɨɸ ɩɟɧɫɿɣɧɨɸ ɪɟɮɨɪɦɨɸ
82

Poland’s Capital Building Plan & pension system reform plans.
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Ɉɞɢɧ ɡ ɧɢɯ ɭɪɟɝɭɥɶɨɜɭɽ ɩɪɨɰɟɫ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ȼɉɎ ɭ ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɿɧɜɟɫ
ɬɢɰɿɣɧɿ ɮɨɧɞɢ ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɞɚɱɿ  ɚɤɬɢɜɿɜ ȼɉɎ ɧɚ ɛɚɥɚɧɫ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ Ⱦɪɭɝɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɡɚɤɨɧɭ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ
ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɧɚɣɦɚɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɬɚɜɨɤ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɿɫ
ɬɢɬɶ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɭ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɫɭɛɫɢɞɿɸ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ  ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɡɚɪɨ
ɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɞɥɹ ɬɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɹɤɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɭ ɫɩɥɚɬɢɥɢ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ
ɭɪɨɡɦɿɪɿɧɟɦɟɧɲɟɩɨɥɨɜɢɧɢɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀɩɥɚɬɢ84.
Ɂ ɠɨɜɬɧɹ ɪ ɭ ɉɨɥɶɳɿ ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɫɤɚɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɟɧɫɿɣɧɚ ɪɟɮɨɪɦɚ ɪ
ɳɨɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ Ɂɚ ɧɨɪɦɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ
ɜɿɤ ɩɨɥɹɤɿɜ ɡ  ɠɨɜɬɧɹ ɪ ɡɧɢɠɭɽɬɶɫɹ ɡ  ɪɨɤɿɜ ɞɨ  ɪɨɤɿɜ ɞɥɹ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ
ɿ  ɪɨɤɿɜ ± ɞɥɹ ɠɿɧɨɤ ɐɟɣ ɤɪɨɤ ɞɿɫɬɚɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɟ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɩɨɥɶɫɶɤɢɯ ɝɪɨɦɚ
ɞɹɧ ɿ ɧɚɪɚɡɢɜ ɩɨɥɶɫɶɤɢɣ ɍɪɹɞ ɧɚ ɬɪɢɜɚɥɭ ɤɪɢɬɢɤɭ ɡ ɛɨɤɭ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ Ʉɨɦɿɫɿʀ85
ɹɤɚɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɨɡɚɫɬɟɪɿɝɚɽɳɨɞɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯɡɚɝɪɨɡ
ɭɪɨɡɜɢɬɤɭɤɪɚʀɧɢ
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɱɚɫɬɤɨɜɟ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɨɜ¶ɹ
ɡɚɧɢɯɿɡɧɟɫɬɚɱɟɸɪɨɛɨɱɨʀɫɢɥɢɉɨɥɶɳɚɡɧɚɣɲɥɚɱɟɪɟɡɡɚɥɭɱɟɧɧɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɡɚɪɨ
ɛɿɬɱɚɧɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɹɤɢɯɡɚɪɿɡɧɢɦɢɨɰɿɧɤɚɦɢɧɚɫɶɨɝɨɞɧɿɫɤɥɚɞɚɽɦɥɧɨɫɿɛ
Ɂɚɪɭɛɿɠɧɿ ɬɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɳɨ ɿɫɬɨɬɧɢɣ ɩɪɢɩɥɢɜ ɬɪɭɞɨɜɢɯ
ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ ɡ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɡɚɩɚɫ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɧɚ ɩɨɥɶɫɶɤɨɦɭ
ɪɢɧɤɭ ɳɨ ɫɜɨɽɸ ɱɟɪɝɨɸ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɉɨɥɶɳɿ ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɨɫɜɨɸɜɚɬɢ ɞɨɬɚ
ɰɿʀȯɋɬɚɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢɜɢɫɨɤɿɬɟɦɩɢɡɪɨɫɬɚɧɧɹɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɚɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢȱȱɤɜɚɪ
ɬɚɥɭɪȼȼɉɤɪɚʀɧɢɡɪɿɫɧɚ 86.
Ɉɞɧɚɤ ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɧɟɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨɸ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɞɟɪɠɚɜɢɽɫɢɬɭɚɰɿɹɤɨɥɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɬɪɭɞɨɜɿɦɿɝɪɚɧɬɢɧɟɡɧɚɣɲɨɜɲɢ
ɜɞɨɦɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɨɫɬɨɣɧɨɝɨ ɩɪɚɰɟ
ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɬɚɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯɡɚɪɩɥɚɬɡɦɭ
ɲɟɧɿ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɚ ɡɛɚɥɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɿɜ
ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ
ɫɭɫɿɞɧɿɯ ɞɟɪɠɚɜ ȱ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ
ɪɟɮɨɪɦɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɟ ɦɚɬɢɦɢɦɟ ɧɟɨɛɯɿɞ
ɧɨɝɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɬɚɮɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
ɟɮɟɤɬɭ ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɦɚɫ
ɲɬɚɛɧɨɝɨ ɜɿɞɩɥɢɜɭ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ
ɡɚ ɤɨɪɞɨɧ ɿ ɡɚɝɪɨɡɢ ɧɟɡɜɨɪɨɬɧɨʀ ɜɬɪɚɬɢ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ
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ɉɨɫɢɥɟɧɧɹ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɏɏ ɫɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɛɸɞ
ɠɟɬɧɢɯ ɿ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɞɢɫɛɚɥɚɧɫɿɜ ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɪɨɡ
ɜɢɬɤɭ ȯɋ ɜɢɹɜɢɥɨ ɤɪɢɡɨɜɿ ɨɡɧɚɤɢ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɬɚ ɡɦɭɫɢɥɨ
ɫɤɨɪɢɝɭɜɚɬɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ȯɋ Ɍɚɤ ɭ ɛɟɪɟɡɧɿ ɪ ȯɜɪɨɩɟɣ
ɫɶɤɨɸ Ɋɚɞɨɸ ɭɯɜɚɥɟɧɚ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɫɶɤɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɨɫɬɚɪɿɧɧɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɹɤɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɥɚ ɬɪɢ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɚɧɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɩɨɥɿɬɢɤɢ
ȯɋɧɚɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭɪɿɜɧɿ
¾ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹɬɟɦɩɿɜɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɛɨɪɝɭ
¾ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɪɿɜɧɿɜɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿɬɚɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿɩɪɚɰɿ
¾ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɬɚ ɬɪɢɜɚ
ɥɨɝɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɞɨɝɥɹɞɭ
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɤɪɚʀɧɱɥɟɧɿɜ ɛɭɥɢ ɜɪɚɯɨɜɚɧɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɭ ɪ ɜɫɟɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɰɿɥɟɣɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜȯɋɭɧɚɫɥɿɞɨɤɱɨɝɨʀɯɩɟɪɟɥɿɤɧɚɫɶɨɝɨɞɧɿɦɿɫɬɢɬɶ
ɬɚɤɿɬɪɢɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿɤɥɸɱɨɜɿɩɨɡɢɰɿʀ
¾ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɞɥɹɜɫɿɯɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɞɨɯɨɞɭɿɞɨɫɬɭɩɭɞɨɩɟɧɫɿɣ
¾ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɫɬɿɣɤɨɫɬɿɞɟɪɠɚɜɧɢɯɿɩɪɢɜɚɬɧɢɯɩɟɧɫɿɣɧɢɯɫɯɟɦ
¾ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɡɨɪɨɫɬɿ ɬɚ ɯɨɪɨɲɨʀ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɞɨ
ɫɭɱɚɫɧɢɯɜɢɤɥɢɤɿɜɿɩɨɬɪɟɛɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜ ɦɟɠɚɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɢɯ ɰɿɥɟɣ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɡɞɿɣ
ɫɧɟɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɢɯɪɟɮɨɪɦɭɞɟɪɠɚɜɚɯɱɥɟɧɚɯȯɋɽɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹɩɨɬɨɱɧɨʀɬɚɝɚɪɚɧ
ɬɭɜɚɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɭ ɜ ɦɚɤɪɨ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɨɜ¶ɹɡɭɸɬɶ ɿɡ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɧɧɹɦ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ
ɥɸɞɢɧɢɭɫɬɚɪɨɫɬɿ
Ⱦɥɹ ɰɿɥɟɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ
ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɋ ɜ ɪ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɛɚɡɨɜɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɹɤɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨ
ɜɚɧɿɡɝɿɞɧɨɡɜɫɟɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢɰɿɥɹɦɢɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜȯɋ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɳɨɞɨ ɩɟɜɧɨɝɨ ɩɨɥɿɩ
ɲɟɧɧɹɫɢɬɭɚɰɿʀɡɚɞɟɤɜɚɬɧɿɫɬɸɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɭɰɿɥɨɦɭɜȯɋɌɚɤɩɪɨ
ɬɹɝɨɦ ɪɪ ɞɨɛɪɨɛɭɬ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɩɿɞɜɢɳɢɜɫɹ ɚ ɡɚɝɪɨɡɢ
ʀɯɛɿɞɧɨɫɬɿɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹɨɫɥɚɛɥɢ
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ Ʉɨɦɿɫɿɹ ɨɰɿɧɸɸɱɢ ɫɬɚɧ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ
ɫɢɫɬɟɦ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɋ ɭ ɫɜɨʀɯ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɡɜɿɬɚɯ ɜɢɞɿɥɹɽ ɞɜɿ ɯɜɢɥɿ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ
ɩɟɧɫɿɣɧɢɯɪɟɮɨɪɦ
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 ФІНАНСОВІ,

СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

ɉɟɪɿɨɞɩɟɪɲɨʀɯɜɢɥɿɪɟɮɨɪɦɹɤɢɣɨɯɨɩɥɸɽɩɟɪɿɨɞɫɟɪɟɞɢɧɢɯɫɟɪɟɞɢɧɭ
ɯ ɪɨɤɿɜ ɿ ɹɤɢɣ ɭɦɨɜɧɨ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɹɤ ³ɩɟɪɟɞɤɪɢɡɨɜɢɣ´ ɨɡɧɚɦɟɧɭɜɚɜ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ³ɟɩɨɯɢ ɳɟɞɪɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣ´ ɿ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɧɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ ɜɢɫɨ
ɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ Ɂ ɱɚɫɨɦ ɰɟɣ ɩɪɿɨ
ɪɢɬɟɬ ɡɦɿɧɢɜɫɹ ɧɚ ɿɧɲɢɣ ± ɚ ɫɚɦɟ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɚ ɫɚɦɿ ɪɟɮɨɪɦɢ ɩɟɪɲɨʀ ɯɜɢɥɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɥɢɫɹ
ɚɤɰɟɧɬɨɦɧɚɪɨɡɜɢɬɤɭɦɨɞɟɥɿɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨɝɨɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ɉɟɪɿɨɞɞɪɭɝɨʀɯɜɢɥɿɩɟɧɫɿɣɧɢɯɪɟɮɨɪɦȯɜɪɨɫɨɸɡɭɳɨɫɬɚɪɬɭɜɚɜɡɪɭɦɨɜɧɨ
ɦɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚɬɢ ³ɩɨɫɬɤɪɢɡɨɜɢɦ´ ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɨɝɨɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɿɧɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣɧɚɩɿɞɯɨɞɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦɩɟɧɫɿɣ
ɧɨɝɨɜɿɤɭɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɦɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨɜɢɯɨɞɭɧɚɩɟɧɫɿɸɚɬɚɤɨɠɩɿɞ
ɜɢɳɟɧɧɹɦɪɿɜɧɹɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿɧɚɫɟɥɟɧɧɹɭɬɱɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɩɨɯɢɥɨɝɨɜɿɤɭ
ȱɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɟ ɩɿɞɝɪɭɧɬɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɨɫɬɤɪɢɡɨɜɢɯ  ɡɚɝɚɥɶɧɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɩɿɞɯɨ
ɞɿɜ ɞɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɟ ɜ Ȼɿɥɿɣ ɤɧɢɡɿ ³ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɧɧɢɣ ɞɥɹ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɡɚɯɢɳɟɧɨɝɨ ɬɚ ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ´ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɿɣ
ȯɜɪɨɤɨɦɿɫɿɽɸɜɪɹɤɚɦɿɫɬɢɬɶɬɚɤɿɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɳɨɞɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɩɟɧɫɿɣɧɢɯɪɟɮɨɪɦɜȯɋ
¾ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɱɿɤɭɜɚɧɨʀ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ
ɠɢɬɬɹ
¾ɭɪɿɜɧɹɬɢɩɟɧɫɿɣɧɢɣɜɿɤɱɨɥɨɜɿɤɿɜɿɠɿɧɨɤ
¾ɨɛɦɟɠɢɬɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɬɚ ɿɧɲɿ ɲɥɹɯɢ ɞɥɹ
ɡɚɥɢɲɟɧɧɹɪɢɧɤɭɩɪɚɰɿ
¾ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɩɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɧɚɞɚɸɱɢ ʀɦ ɤɪɚɳɢɣ
ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫɶɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɫɩɪɢɹɸɱɢ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɪɨɛɨɱɢɯ
ɦɿɫɰɶɞɨɧɨɜɢɯɜɢɦɨɝɪɨɡɲɢɪɸɸɱɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɞɥɹɥɿɬ
ɧɿɯɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɩɿɞɬɪɢɦɭɸɱɢɩɿɞɯɨɞɢɚɤɬɢɜɧɨɝɨɬɚɡɞɨɪɨɜɨɝɨɩɨɫɬɚɪɿɧɧɹ
¾ɫɩɪɢɹɬɢɪɨɡɜɢɬɤɭɫɢɫɬɟɦɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɩɟɧɫɿɣɧɢɯɧɚɤɨɩɢɱɟɧɶɞɥɹɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɪɨɡɦɿɪɿɜɩɟɧɫɿɣɧɢɯɜɢɩɥɚɬ
ɇɨɜɿɬɧɿɣ ɞɨɫɜɿɞ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɞɟɪɠɚɜ ȯɋ ɹɤ Ɏɪɚɧɰɿɹ
Ɏɿɧɥɹɧɞɿɹ ɬɚ ɉɨɥɶɳɚ ɩɨɤɚɡɭɽ ɳɨ ʀɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɟɮɨɪɦ ɰɿɥɤɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɦ ȯɜɪɨɤɨɦɿɫɿɽɸ ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɜɿɤɭ ɉɨɥɶɳɟɸ ɡ ɠɨɜɬɧɹ ɪ ɳɨ ɩɪɹɦɨ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ ɬɪɟɧɞɭ  ɨɞɧɚɤ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɰɿɥɟɣ ɳɨɞɨ ɮɿɧɚɧ
ɫɨɜɨʀ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ȯɋ ɜɿɞɱɭɬɧɨ ɭɫɤɥɚɞɧɸɽɬɶɫɹ
ɜɢɫɨɤɢɦɢ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ ɪɢɡɢɤɚɦɢ ɬɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ
ɞɢɧɚɦɿɤɢɭɤɪɚʀɧɚɯɭɱɚɫɧɢɰɹɯ
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Частина 2.
УКРАЇНА: НА ШЛЯХУ ДО ЕФЕКТИВНОЇ
ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ
³ɍɫɩɿɲɧɿɪɟɮɨɪɦɢ±ɰɟɧɟɬɿɥɶɤɢɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ³ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀɩɪɚɤɬɢɤɢ´
ȼɨɧɢɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɜɬɿɥɟɧɧɹɿɤɨɪɟɝɭɜɚɧɧɹɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯɮɨɪɦ
ɳɨɞɨɡɜɨɥɹɽɛɿɥɶɲɩɨɜɧɨɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɦɿɫɰɟɜɭɞɢɧɚɦɿɤɭɬɚ
ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢɤɨɧɤɪɟɬɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢɳɨɫɬɚɸɬɶɧɚɲɥɹɯɭɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɜɿɧɬɟɪɟɫɚɯɭɫɿɯɝɪɨɦɚɞɹɧ´
Ⱦɟɛɛɢȼɟɬɰɟɥ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɐɟɧɬɪɭɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɩɪɚɤɬɢɤɢɋɜɿɬɨɜɨɝɨɛɚɧɤɭ
ɜɝɚɥɭɡɿɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ

ɉɟɪɟɯɿɞ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ ʀʀ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɹɤɚ ɡɞɚɬɧɚ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɛɟɡ ɭɱɚɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɰɢɤɥɿɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɉɟɧɫɿɣɧɚ ɪɟɮɨɪɦɚ ± ɰɟ ɡɦɿɧɚ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɩɟɪɟɯɿɞ
ɜɿɞɨɞɧɨɪɿɜɧɟɜɨʀɫɨɥɿɞɚɪɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɞɨɦɨɞɟɥɿɧɚɨɫɧɨɜɿ
ɬɪɶɨɯɪɿɜɧɨɩɪɚɜɧɢɯɬɚɨɞɧɚɤɨɜɨɜɚɠɥɢɜɢɯɪɿɜɧɿɜ
Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹ ɧɟɫɬɪɚɯɨɜɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭ ɫɬɪɚɯɨɜɭ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɟɥɢɱɟɡ
ɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɫɬɚɪɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ
ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɞɪɚɣɜɟɪɨɦ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɧɚ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤ ɿ ɞɥɹ ɭɫɿɯ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɫɬɚɥɚ
ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɚɤɪɢɡɚɹɤɚɡɛɿɥɶɲɢɥɚɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɧɚɩɪɚɰɸɸɱɟɧɚɫɟɥɟɧɧɹɬɚɩɪɨ
ɜɨɤɭɜɚɥɚ ɡɚɝɪɨɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ  ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ
Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɤɪɢɡɚ ɩɪɢɦɭɫɢɥɚ ɍɤɪɚʀɧɭ ɩɟɪɟɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɩɟɧɫɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ
ɲɥɹɯɨɦɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭɡɦɿɧɢɜɢɦɨɝɞɨɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿɫɬɚɠɭɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɜɹɤɨɫɬɿɞɨɞɚɬɤɭɞɨɿɫɧɭɸɱɢɯɞɟɪɠɚɜɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ
ɉɪɨɬɟ ɜɧɭɬɪɿɫɢɫɬɟɦɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɽ ɧɟ ɽɞɢɧɨɸ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɳɨ ɫɬɚɽ ɧɚ ɡɚɜɚɞɿ
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɛɚɡɨɜɢɯ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɇɟ ɦɟɧɲ ɜɚɝɨɦɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ
ɡɨɜɧɿɲɧɿɱɢɧɧɢɤɢɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɚɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚɫɢɬɭɚɰɿʀɬɚɫɬɚɧ
ɪɢɧɤɭɩɪɚɰɿɣɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿɹɤɿɧɟɫɬɜɨɪɸɸɬɶɚɞɟɤɜɚɬɧɿɭɦɨɜɢɞɥɹɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨʀɪɟɚ
ɥɿɡɚɰɿʀɫɬɪɚɯɨɜɢɯɩɪɢɧɰɢɩɿɜɜɩɟɧɫɿɣɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿ
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɡ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ʀʀ ɫɶɨɝɨɞ
ɧɿɲɧɿɣ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɣ ɫɬɚɧ ɫɬɚɽ ɨɱɟɜɢɞɧɨɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɧɚɱɧɨʀ ɚɤɬɢɜɿ
ɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɮɟɪ ɬɚ ʀɯ
ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ
ɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɫɬɚɧɭɜɤɪɚʀɧɿ
1

Государственное управление и закон. Доклад о мировом развитии, 2017 – https://openknowledge.
worldbank.org/bitstream/handle/10986/25880/210950ovRU.pdf?sequence=83.
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4. УКРАЇНСЬКА ПЕНСІЙНА СИСТЕМА:
БАЗОВІ ПОКАЗНИКИ
ля ефективного функціонування пенсійної системи (яка, за
загальнопоширеним визначенням, є сукупністю правових,
Д
економічних та організаційних інститутів і норм, призначених

забезпечувати громадян пенсіями), необхідним є врахування базових складових, зокрема демографічних показників, макроекономічних (зайнятість і тіньова економіка)1 та інституційних. Зміни
(іноді суттєві) базових складових вимагають відповідного коригування всієї системи.

Демографічна складова для пенсійної системи України виявляється чи не “найвпливовішою”, оскільки дані про населення є
необхідними для аналізу поточної ситуації в економіці, політиці,
в суспільстві в цілому для прийняття більшості управлінських
рішень, оцінювання їх ефективності, для формування прогнозу та
оцінок подальших змін. Пенсійна реформа, в усіх її варіантах грунтується на прогнозах чисельності населення, співвідношенні числа
пенсіонерів і платників страхових внесків, середньої очікуваної
тривалості трудового життя та життя після досягнення пенсійного
віку.
Інституційна складова, зокрема нормативно-правова база забезпечення пенсійної системи України, на відміну від демографії чи
макроекономіки, є більш керованою і “мобільною”, проте, на жаль,
переобтяженою за кількістю нормативно-правових актів, норми
яких не завжди узгоджуються одна з одною.
У цьому розділі стисло окреслено демографічну ситуацію і
тенденції України та наводиться нормативна база пенсійного
забезпечення.
4.1. ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ
Ɉɫɬɚɧɧɿɦɢ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹɦɢ ɹɤ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹ ɜɢɳɟ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɜ
ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɟɞɚɥɿ ɛɿɥɶɲɟ ɩɨɝɿɪɲɭɽɬɶɫɹ ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɞɨɫɢɬɶ ɫɬɪɿɦɤɨ ɫɤɨ
ɪɨɱɭɽɬɶɫɹɧɚɪɨɞɠɭɜɚɧɿɫɬɶɡɧɢɠɭɽɬɶɫɹɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶɠɢɬɬɹɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹɳɨɡɭɦɨɜ
ɥɸɽ ɧɚɛɭɬɬɹ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨɸ ɩɿɪɚɦɿɞɨɸ ɩɟɪɟɜɟɪɧɭɬɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ2 ɏɨɱɚ ɬɚɤɚ ɬɟɧ
ɞɟɧɰɿɹɽɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸɿɞɥɹɤɪɚʀɧȯɋɩɪɨɬɟɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɪɟɚɥɿɹɯɦɨɠɟɩɪɢɡɜɟɫɬɢ
ɞɨɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀɤɪɢɡɢ
1
2



Докладно про вплив макроекономічних показників на пенсійну систему див. у розділі 4 цього видання.
Докладно див. розділ 1 цього видання.
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Чисельність населення
Ɂɚ ɨɰɿɧɨɱɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɨɮɿɰɿɣɧɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɪ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ
ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɧɹɜɍɤɪɚʀɧɿɫɬɚɧɨɜɢɥɚɦɥɧɨɫɿɛɿɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɩɨɱɚɬɤɨɦ
ɪɫɤɨɪɨɬɢɥɚɫɹɧɚɬɢɫɨɫɿɛɚɛɨɧɚ3.
ВИЗНАЧЕННЯ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДЕРЖСТАТУ4
Наявне населення – населення, яке на момент перепису перебуває на певній
території, враховуючи тимчасово проживаючих (за умови їх відсутності у постійному місці
проживання не більше ніж 12 місяців).
Постійне населення – населення, яке постійно проживає на момент перепису на
певній території, ураховуючи тимчасово відсутніх, якщо їх відсутність у постійному місці
проживання не перевищувала 12 місяців.
Розрахунки (оцінки) чисельності населення проводяться щомісячно станом на
початок кожного місяця і щорічно станом на 1 січня на основі наявних адміністративних даних і на підставі підсумків останнього перепису населення, до яких
додається число живонароджених і прибулих на певну територію і віднімається
число померлих і вибулих з цієї території.
Загальний приріст (скорочення) населення – сума природного приросту
(скорочення) та міграційного приросту (скорочення).
Природний приріст (скорочення) населення – різниця між числом живонароджених та числом померлих.
Інформація щодо числа живонароджених і померлих (у т.ч. дітей віком до 1 року)
сформована за даними актових записів цивільного стану, які надають територіальні органи Міністерства юстиції України.
Міграційний приріст (скорочення) населення – різниця між числом прибулих
на певну територію та числом вибулих за її межі.
Народжуваність, смертність на 1 000 осіб наявного населення (загальні коефіцієнти
народжуваності, смертності) – відношення відповідно числа живонароджених і числа
померлих протягом календарного року до середньорічної чисельності наявного населення.
Природний приріст (скорочення) населення на 1 000 осіб наявного населення
(загальний коефіцієнт природного приросту (скорочення)) – відношення природного приросту (скорочення) населення до середньорічної чисельності наявного населення або різниця між загальними коефіцієнтами народжуваності та смертності.
Середня очікувана тривалість життя при народженні – середнє число років,
яке проживуть новонароджені за умови, що вікові рівні смертності залишаться такими,
якими вони були на рік розрахунку.
3

Чисельність населення. – Державна служба статистики України, http://ukrstat.gov.ua.
Демографічна та соціальна статистика. Населення та міграція. Методологічні пояснення. – Державна
служба статистики, 2017.

4
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 ФІНАНСОВІ,

СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Ɉɡɧɚɤɨɸ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɤɪɢɡɢ ɜ ɞɟɪɠɚɜɿ ɽ ɱɿɬɤɢɣ ɬɪɟɧɞ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶ
ɧɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ± ɡ  ɦɥɧ ɨɫɿɛ ɭ ɪ ɞɨ  ɦɥɧ ɨɫɿɛ ɭ ɪ ɬɨɛɬɨ
ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ ɧɚ  ɦɥɧ ɨɫɿɛ ɬɚɛɥɢɰɹ ³ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɜɿɤɨɜɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɫɟ
ɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ´  Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹɦ ɰɶɨɦɭ ɽ ɫɨɰɿɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɪɢɱɢɧɢ
ɚɡɪ±ɳɟɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹɜɨɽɧɧɨɝɨɤɨɧɮɥɿɤɬɭɧɚȾɨɧɛɚɫɿ
Чисельність та вікова структура населення України5, (станом на 1 січня)

% загальної
чисельності
населення

тис. осіб

% загальної
чисельності
населення

тис. осіб

% загальної
чисельності
населення

1991р. 51 623,5 13 225,7 25,6

34 264,9

66,5

38 397,8

74,4

9 631,1

18,6

6 329,1

12,2

2000р. 49 115,0 11 116,0 22,6

33 515,1

68,2

37 999,0

77,4

10 189,7

20,8

6 818,9

13,8

2017р.* 42 414,9 7 615,6

29 011,9

68,4

34 799,3

82,1

9 545,9

22,4

6 867,5

16,3

Рік

тис. осіб

тис. осіб

18 років і старше 60 років і старше 65 років і старші

% загальної
чисельності
населення

15-64 роки
тис. осіб

0-17 років
% загальної
чисельності
населення

Усього
постійного
населення,
тис.
осіб

17,9

*

Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м.Севастополя.

ɋɥɿɞ ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɨɦɭ ɳɨ ɭ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɿ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɡɧɚɱɧɿ ɫɭɦ
ɧɿɜɢ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɞɚɧɢɯ ɹɤɿ ɧɚɞɚɽ Ⱦɟɪɠɫɬɚɬ ɳɨɞɨ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟ
ɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ  ɦɥɧ ɨɫɿɛ ɧɚ  ɫɿɱɧɹ ɪ  ɉɨɩɟɪɲɟ ɭ ɧɢɯ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɚɧɨ
ɜɩɥɢɜɜɨɽɧɧɨɝɨɤɨɧɮɥɿɤɬɭɧɚȾɨɧɛɚɫɿɬɚɩɨɜ¶ɹɡɚɧɭɡɧɢɦɜɧɭɬɪɿɲɧɸɬɚɡɨɜɧɿɲɧɸ
ɦɿɝɪɚɰɿɸ ɩɪɨɠɢɜɚɸɱɢɯ ɬɚɦ ɥɸɞɟɣ ɉɨɞɪɭɝɟ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɭ ɤɚɪɬɢɧɭ ɳɨɞɨ ɱɢɫɟɥɶ
ɧɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɦɨɠɟ ɞɚɬɢ ɥɢɲɟ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɣ ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɩɟɪɟɩɢɫ ɹɤɢɣ ɜ
ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹ    ɪɨɤɿɜ ɬɨɦɭ ɜ ɪ Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɪ ɩɟɪɟɩɢɫ
ɦɚɣɠɟ ɳɨɪɨɤɭ ɩɟɪɟɧɨɫɢɜɫɹ ɩɨɤɢ
Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ6
ɭ ɪ ɞɚɬɨɸ ɣɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɛɭɥɨ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɪ Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɚɥɶɬɟɪ
ɧɚɬɢɜɧɿ ɟɤɫɩɟɪɬɧɿ ɨɰɿɧɤɢ ɡɪɨɛɥɟɧɿ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɿ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɛɨɪɨɲɧɚ
ɯɥɿɛɚ ɬɚ ɯɥɿɛɨɛɭɥɨɱɧɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ ɫɜɿɞ
ɱɚɬɶ ɳɨ ɮɚɤɬɢɱɧɚ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧ
ɰɿɜɧɚɫɶɨɝɨɞɧɿɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟɧɚɦɥɧ
ɦɟɧɲɚ ɚɧɿɠ ɩɨɤɚɡɭɽ ɨɮɿɰɿɣɧɚ ɫɬɚ
ɬɢɫɬɢɤɚ ɣ ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɨ ɫɤɥɚɞɚɽ ɥɢɲɟ
ɦɥɧɨɫɿɛ7.
5

Джерело: Державна служба статистики України, http://ukrstat.gov.ua.
Розпорядження КМУ “Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008р.
№581” №1323 від 16 грудня 2015р.
7
Население Украины катастрофически сократилось. – Интернет-издание “Главновости”, 25 апреля 2017г.,
https://glavnovosti.com/ukraina/naselenie-ukrainy-katastroficheski-sokratilos.
6
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ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɞɨɫɬɨɜɿɪɧɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿɧɚɫɟɥɟɧɧɹɍɤɪɚʀɧɢɩɪɢɧɰɢ
ɩɨɜɨɜɚɠɥɢɜɨɞɥɹɤɨɪɟɤɬɧɨɫɬɿɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯɩɪɨɝɧɨɡɿɜʀʀɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
ɬɚ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ Ɇɨɠɟ ɜɢɹɜɢɬɢɫɹ ɳɨ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɤɪɢɡɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ
ɦɚɬɢɦɟ ɳɟ ɛɿɥɶɲ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɳɨɞɨ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɚɧɿɠ
ɩɪɨɝɧɨɡɭɽ ɈɈɇ Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɩɪɨɝɧɨɡɚɦɢ ɡ ɪ ɞɨ ɪ ɜɨɧɨ ɫɤɨɪɨɬɢɬɶɫɹ
ɧɚ ɞɨɦɥɧɨɫɿɛ ɚɞɨɤɿɧɰɹɏɏȱɫɬ±ɧɚ ɞɨɦɥɧɨɫɿɛ 
Прогнозні дані ООН щодо чисельності та постаріння населення України8

2015р.*

2050р.

2100р.

чисельність населення
44,8 млн. осіб

чисельність населення
35,1 млн. осіб

чисельність населення
26,4 млн. осіб

частка населення
віком 60 років і старше

частка населення
віком 60 років і старше

частка населення
віком 60 років і старше

22,6%

31,5%

28,7%

* За даними Держстату України, чисельність постійного населення України у 2015р. без урахування тимчасово
окупованої території АР Крим і м. Севастополя становила 42,76 млн. осіб.
Джерело: Держстат України, http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/ds/nas_rik/nas_u/nas_rik_u.html

Відтворення населення
ɇɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɪɟɧɞ
ɩɨɫɬɚɪɿɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɧɚɪɨɞɠɭɜɚɧɨɫɬɿ ɬɚ
ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɦɚɫɲɬɚɛɢ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ ɧɟɭɯɢɥɶɧɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ ɦɚɫɲɬɚɛɢ
ɧɚɪɨɞɠɭɜɚɧɨɫɬɿ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɪ ɿ ɜɨɫɬɚɧɧɽ ɩɪɢɪɨɞɧɿɣ ɩɪɢɪɿɫɬ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɞɨɞɚɬɧɚɪɿɡɧɢɰɹɦɿɠɱɢɫɥɨɦɠɢɜɨɧɚɪɨɞɠɟɧɢɯɿɩɨɦɟɪɥɢɯ ɦɚɜɦɿɫɰɟɜɪ±ɧɚ
ɪɿɜɧɿɬɢɫɨɫɿɛ ɞɿɚɝɪɚɦɚ³ȱɧɞɢɤɚɬɨɪɢɧɚɪɨɞɠɭɜɚɧɨɫɬɿɫɦɟɪɬɧɿɫɬɶɿɩɪɢɪɨɞ
ɧɢɣɩɪɢɪɿɫɬɧɚɫɟɥɟɧɧɹɍɤɪɚʀɧɢ´ɫ 
8

World Population Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and Advance Tables. – United Nations, Department
of Economic and Social Affairs, 2015, рр.22, 30, https://esa.un.org/unpd/wpp/publications/files/key_findings_
wpp_2015.pdf.
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Населення та частка літніх людей

Частка пенсіонерів:
15-20%
21-25%
26-30%
31-35%

Волинська
272 004

Рівненська

26%

Наявне населення
на 1.02.2017р.1
Чисельність пенсіонерів
на 1.07.2017р.2

301 373
26%

1 040 346

1 162 350

389 113

Частка
27% пенсіонерів

Львівська
693 456

Житомирська

27%

Тернопільська
292 321

2 532 790

Івано-Франківська
Закарпатська 359 227
22%

1 239 440

1 058 431

1 379 201

32%

1 733 509

407 308
32%

26%

1 258 193

561 713

Хмельницька

28%

280 341

Київська

31%

1 284 151

Чернівецька

Вінницька
480 308 30%
1 588 888

227 619 25%
907 642

Населення та частка літніх людей
в Україні у 2017р.

Одеська
622 533
26%

2 385 369
Наявне населення1
42 558 328

Загальна чисельність пенсіонерів2
11 938,8 тис. осіб, або 28%
загальної чисельності населення

1

Чоловіки 4 417,4 тис. осіб,
або 37% загальної
чисельності пенсіонерів
Жінки 7 521,4 тис. осіб,
або 63% загальної
чисельності пенсіонерів

Чисельність населення (за оцінкою) на 1 лютого 2017 року та середня чисельність у січні 2017р. – Держстат,
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/ds/kn/kn_u/kn0117_u.html.
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в областях України у 2017р.
м.Київ

776 287

Чернігівська

27%

Сумська

346 353

2 927 227

347 422

34%

31%

1 031 972

1 103 483

Харківська

Полтавська
447 833

857 080

31%

1 425 492
Черкаська
33%

411 558

Дніпропетровська

Кіровоградська

31%

988 891

965 025

Миколаївська
325 825

20%

848 127
Запорізька

1 148 943

575 201
Херсонська

294 586 28%

2 194 318
Донецька

3 227 624

28%

15%

2 699 847

1 229 799

289 009 30%

Луганська
327 168

32%

4 241 864

33%

1 737 757

1 054 667

2

Дані про чисельність пенсіонерів станом на 01.07.2017р. – Пенсійний фонд України, http://www.pfu.gov.ua/
pfu/control/uk/publish/category?cat_id=95533.
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594,8

583,6

2012р.

2013р.

2014р.*

2015р.*

2016р.*

-162,0

-142,4

-158,7

-166,4

-183,0

-186,6

397,0

503,7
662,4

2011р.

411,8

520,7
663,1

2010р.

465,9
632,3

502,6
664,6

698,2
497,7

2005р.

426,1

2000р.

385,1

782,0

792,6
1995р.

758,1

1990р.

492,9

657,2
629,6

Індикатори народжуваності, смертності та
природнього приросту населення України9

27,6
-200,5
-299,7
-373,0

-355,9

Число живонароджених,
Число померлих,
Природний приріст (скорочення),
тис. осіб
тис. осіб
тис. осіб
* Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя та частини зони проведення АТО.

ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɪ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɫɬɿɣɤɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɩɪɢɪɨɞɧɶɨɝɨ
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɦɚɫɲɬɚɛɢ ɹɤɨɝɨ ɡɦɟɧɲɭɜɚɥɢɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɪ
ɚɩɨɱɢɧɚɸɱɢɡɪɩɨɱɚɥɢɡɪɨɫɬɚɬɢɩɿɞɜɩɥɢɜɨɦɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɤɪɢɡɢɬɚ
ɜɨɽɧɧɨɝɨɤɨɧɮɥɿɤɬɭɧɚȾɨɧɛɚɫɿ
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɍɤɪɚʀɧɚ ɦɚɽ ɨɞɧɿ ɡ ɧɚɣɝɿɪɲɢɯ ɭ ȯɜɪɨɩɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɹ ³ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɪɭɯɭ ɧɚɫɟ
ɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ȯɋ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧ ɡɚ ɪ´ ɫ  Ɍɚɤ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ
ɪ
¾ɧɚɣɧɢɠɱɢɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚɦɢ ɧɚɪɨɞɠɭɜɚɧɨɫɬɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚ
ɥɢɫɹ ȱɬɚɥɿɹ   ɉɨɪɬɭɝɚɥɿɹ   Ƚɪɟɰɿɹ   ȱɫɩɚɧɿɹ   ɏɨɪɜɚɬɿɹ  
Ȼɨɥɝɚɪɿɹ  ɋɟɪɛɿɹ  ɇɿɦɟɱɱɢɧɚɬɚɍɤɪɚʀɧɚ ɩɨ 
¾ɧɚɣɜɢɳɿ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɿ ɭ Ȼɨɥɝɚɪɿʀ
 Ʌɚɬɜɿʀ  Ʌɢɬɜɿɬɚɋɟɪɛɿʀ ɩɨ ɍɤɪɚʀɧɿ  
¾ɧɚɣɜɢɳɿɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹɦɚɥɢȻɨɥɝɚɪɿɹ  
ɋɟɪɛɿɹ   ɍɤɪɚʀɧɚ   ɤɪɚʀɧɢ Ȼɚɥɬɿʀ ɜɿɞ  ɞɨ   Ɋɭɦɭɧɿɹ  
ɬɚɏɨɪɜɚɬɿɹ  
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɩɪɨɝ
ɧɨɡɢ ɈɈɇ ɳɨɞɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ10 ɬɚɤɿ ɤɪɚʀɧɢ ɹɤ Ȼɨɥɝɚɪɿɹ
Ɋɭɦɭɧɿɹ ɋɟɪɛɿɹ ɏɨɪɜɚɬɿɹ Ʌɚɬɜɿɹ Ʌɢɬɜɚ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɚ ɦɨɠɧɚ ɛɟɡ ɩɟɪɟɛɿɥɶɲɟɧɧɹ
ɧɚɡɜɚɬɢ ³ɜɢɦɢɪɚɸɱɢɦɢ´ ɿ ɬɚɤɢɦɢ ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀɧɚɩɨɞɨɥɚɧɧɹɝɥɢɛɨɤɨʀɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀɤɪɢɡɢ
9
10



Джерело: Державна служба статистики України, http://ukrstat.gov.ua.
World Population Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and Advance Tables, р.26.
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Характеристики чисельності та природного руху населення України,
ЄС-28 та інших країн за 2016р.11
Країна

Україна
ЄС -28
Бельгія
Болгарія
Чехія
Данія
Німеччина
Естонія
Ірландія
Греція
Іспанія
Франція
Хорватія
Італія
Кіпр
Латвія
Литва
Люксембург
Угорщина
Мальта
Нідерланди
Австрія
Польща
Португалія
Румунія
Словенія
Словаччина
Фінляндія
Швеція
Велика Британія
Ісландія
Норвегія
Швейцарія
Чорногорія
Македонія
Сербія
Туреччина

Чисельність
постійного
населення,
тис. осіб на
01.01.2017р.

42 414,9
511 805,1
11 365,8
7 101,9
10 578,8
5 748,8
82 800,0
1 315,6
4 774,8
10 757,3
46 529,0
67 024,5
4 154,2
60 589,4
854,8
1 950,1
2 847,9
590,7
9 797,6
440,4
17 081,5
8 772,9
37 973,0
10 309,6
19 638,3
2 065,9
5 435,3
5 503,3
9 995,2
65 808,6
338,3
5 258,3
8 417,7
622,4
2 073,7
7 040,3
79 814,9

Природній
приріст
(скорочення)
населення,
тис. осіб

Загальний
коефіцієнт
смертності,
на 1 000 осіб

Загальний коефіцієнт природного
приросту (скорочення) населення,
на 1 000 осіб

9,3
10,0
10,8
9,1
10,7
10,8
9,3
10,7
13,5
8,6
8,7
11,7
9,0
7,8
11,1
11,2
10,7
10,4
9,7
10,2
10,1
10,0
10,1
8,4
9,6
9,9
10,6
9,6
11,8
11,8

13,7
10,0
9,5
15,1
10,2
9,2
11,2
11,7
6,4
11,0
8,8
8,8
12,4
10,1
6,4
14,6
14,3
6,8
13,0
7,6
8,7
9,2
10,2
10,7
13,0
9,5
9,6
9,8
9,2
9,1

-4,4
0,0
1,2
-6,0
0,5
1,5
-1,8
-1,0
7,1
-2,4
0,0
3,0
-3,4
-2,3
4,7
-3,4
-3,7
3,6
-3,2
2,6
1,4
0,8
-0,2
-2,3
-3,5
0,3
1,0
-0,2
2,7
2,7

12,0
11,2
10,5
12,2
11,1
9,2
16,5

6,9
7,8
7,8
10,4
9,9
14,3
5,3

5,1
3,5
2,7
1,8
1,2
-5,1
11,2

Загальний
коефіцієнт
народжуваності,
на 1 000 осіб

-186,6
-15,9
13,8
-42,6
4,9
8,8
-150,0
-1,3
33,5
-26,0
-0,3
198,6
-14,0
-141,8
4,0
-6,6
-10,5
2,1
-31,7
1,1
23,5
7,0
-5,8
-23,4
-68,1
0,7
5,2
-1,1
26,4
177,6
Інші країни
1,7
18,2
22,9
1,1
2,6
-36,1
887,6

11
Природний рух населення у 2016р. – Державна служба статистики України, 2017; EU population up to almost
512 million at 1 January 2017. – Eurostat Newsrelease №110/2017, Eurostat, 10 July 2017, http://ec.europa.eu/
eurostat/documents/2995521/8102195/3-10072017-AP-EN.pdf/a61ce1ca-1efd-41df-86a2-bb495daabdab.
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4.2. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
ɋɭɱɚɫɧɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚɩɟɧɫɿɣɧɚɫɢɫɬɟɦɚɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɭɫɬɚɧɿɬɪɢɜɚɥɨɝɨɪɟɮɨɪɦɭ
ɜɚɧɧɹ12 ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɟɧɫɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɟ ɥɢɲɟ ɡɛɟɪɿɝɚɽ ɨɫɧɨɜɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɪɚɞɹɧ
ɫɶɤɨʀɩɟɧɫɿɣɧɨʀɬɪɚɞɢɰɿʀɚɥɟɣɟɤɥɟɤɬɢɱɧɨɩɨɽɞɧɭɽɫɬɪɚɯɨɜɿɦɟɯɚɧɿɡɦɢɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɉɪɚɜɨɧɚɩɟɧɫɿɣɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦɚɸɬɶɭɫɿɝɪɨɦɚɞɹɧɢɤɪɚʀɧɢɩɪɨɬɟ
ɮɨɪɦɚɬɚɪɨɡɦɿɪɰɶɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨɪɿɡɧɹɬɶɫɹɞɥɹɪɿɡɧɢɯɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɿ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ ɳɨ ɞɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɛɭɥɨ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɧɢɡɤɭ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɪɟ
ɬɜɨɪɟɧɶ ɩɟɧɫɿɣɧɚ ɪɟɮɨɪɦɚ ɳɨ ɛɭɥɚ ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɚɳɟ ɭ ɪ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɡɚɜɟɪ
ɲɟɧɚ ɩɟɧɫɿɹ ɧɟ ɭɛɟɡɩɟɱɭɽ ɜɿɞ ɛɿɞɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɧɟɫɩɪɚ
ɜɟɞɥɢɜɨɸ ɧɟ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɞɟɬɿɧɿɡɚɰɿʀ ɡɚɪɨɛɿɬɤɿɜ ɿ ɞɨɯɨɞɿɜ ɡɚɝɚɥɨɦ ɉɟɧɫɿɣɧɢɣ ɮɨɧɞ
ɍɤɪɚʀɧɢɧɟɦɨɠɟɨɛɿɣɬɢɫɹɛɟɡɞɨɬɚɰɿɣɡɛɸɞɠɟɬɭɬɨɳɨȼɚɞɨɸɩɟɧɫɿɣɧɨʀɪɟɮɨɪɦɢ
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɽ ʀʀ ɟɤɫɬɟɧɫɢɜɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɟ ɜɫɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿ ɧɨɪɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ
ɭɡɝɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɚɛɨ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɧɟ ɩɪɨɞɭɦɚɧɢɦɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɪɟɚɥɿɡɚ
ɰɿʀ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɶ ɳɨ ɱɚɫɬɨ ɡɚɥɢɲɚɽ ³ɞɨɛɪɿ ɧɚɦɿɪɢ´ ɧɚ ɩɚɩɟɪɿ
ɍɫɭɧɭɬɢ ɿɫɧɭɸɱɿ ɜɚɞɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɤɥɢɤɚɧɢɣ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɡɚ ɱɚɫɨɦ  ɠɨɜ
ɬɧɹɪ Ɂɚɤɨɧ³ɉɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɞɟɹɤɢɯɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯɚɤɬɿɜɍɤɪɚʀɧɢɳɨɞɨ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɩɟɧɫɿɣ´
ɍ ɰɶɨɦɭ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɞɚɧɿ ɹɤɿ ɫɬɢɫɥɨ ɨɤɪɟɫɥɸɸɬɶ ɩɟɧɫɿɣɧɭ ɫɢɫ
ɬɟɦɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ʀʀ ɤɥɸɱɨɜɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɟɹɤɿ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ
ɪɟɮɨɪɦɢ
Населення
42 444,9 тис. осіб

Київ

(на 01.09.2017р.)13

Чисельність
пенсіонерів
11 722,6 тис. осіб

УКРАЇНА

(на 01.07.2017р.)14

Коефіцієнт навантаження
особами похилого віку
(особи 65 років і старші /особи 15-64 років)

23,7% (2016р.)15

12

Очікувана тривалість життя
після досягнення 65 років
14,99 (обидві статі, 2016р.), у т.ч.:
12,54 (чоловіки)
16,64 (жінки)

Очікувана тривалість життя
при народженні
71,68 року (обидві статі, 2016р.)16,
у т.ч.: 66,73 (чоловіки)
76,46 (жінки)

Докладно про перебіг реформування див. розділ 7 цього видання.
Демографічна ситуація у січні-серпні 2017р. – Держстат, 2017, http://www.ukrstat.gov.ua.
14
Дані про чисельність пенсіонерів станом на 1 липня 2017р. – Пенсійний фонд України, 2017, http://www.pfu.
gov.ua/pfu/doccatalog/document?id=289694.
15
Розраховано за даними Держстату.
16
Таблиці народжуваності, смертності та середньої очікуваної тривалості життя за 2015-2016рр. – Держстат,
2017, с.164, 167, http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2017/BL1001_2017_02_born.pdf.
13
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Базова модель
пенсійного забезпечення

Система пенсійного забезпечення в Україні має три рівні:
1) солідарна пенсійна модель охоплює 100%
найманих штатних працівників, включно з
держслужбовцями17;
2) накопичувальна система загальнообов’язкового
державного пенсійного страхування18;
3) система недержавного пенсійного забезпечення
здійснюється:
(а) пенсійними фондами шляхом укладення пенсійних
контрактів між адміністраторами пенсійних фондів
та вкладниками таких фондів;
(б) страховими організаціями шляхом укладення
договорів страхування довічної пенсії, страхування
ризику настання інвалідності або смерті учасника
фонду;
(в) банківськими установами шляхом укладення
договорів про відкриття пенсійних депозитних
рахунків для накопичення пенсійних заощаджень.
Перший та другий рівні становлять систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
України.

Рівень страхових внесків до
солідарної системи

З 1 січня 2016р.:
• найманий працівник: 0% загальної суми оплати праці;
• роботодавець: 22% загальної суми оплати праці19;
• окремо для підприємств, установ і організацій, в яких
працюють інваліди: від 5,3% до 8,41% відповідної бази
нарахування єдиного внеску.
Максимальна величина бази нарахування єдиного
внеску – максимальна сума доходу застрахованої особи
на місяць, що дорівнює 25 розмірам прожиткового
мінімуму для працездатних осіб20.

Пенсійний вік

До 31 грудня 2017р.:
• після досягнення 60 років за наявності страхового
стажу не менше 15 років.
З 1 січня 2018р.:
• застрахована особа має право самостійно визначити
свій пенсійний вік (запроваджується “гнучкий пенсійний
вік”) у 60 років виходитимуть ті особи, які на
01.01.2018р. матимуть 25 років страхового стажу.

Необхідний страховий стаж

Мінімальний необхідний страховий стаж – 15 років.
Максимальний – 35 років.

17

На умовах та в порядку, передбачених Законом України “Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування”.
18
Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” не визначено дату
запровадження цієї системи, а лише перелічено умови, після виконання яких може бути ухвалено закон про
створення Накопичувального фонду та запровадження перерахування страхових внесків до нього. Станом на
25 жовтня 2017р. Закон про створення накопичувального фонду не прийнято.
19
Підпункт 4 п.1 ст.1 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов‘язкове державне
соціальне страхування”.
20
Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” від
3 жовтня 2017р.
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Умови дострокового виходу
на пенсію

Право дострокового виходу на пенсію за віком на
пільгових умовах мають:
1) працівники, зайняті повний робочий день на підземних
роботах, на роботах з особливо шкідливими і
особливо важкими умовами праці;
2) працівники, зайняті повний робочий день на інших
роботах із шкідливими і важкими умовами праці;
3) особи, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути),
диспропорційні;
4) інваліди по зору 1 групи;
5) жінки, які народили п’ятеро і більше дітей та виховали
їх до шестирічного віку, так само матері інвалідів з
дитинства, які виховали їх до шестирічного віку;
6) чоловіки після досягнення 55 років та за наявності не
менше 25 років страхового стажу і жінки при досягненні 50 років та за наявності не менше 20 років
страхового стажу таких категорій:
(а) військовослужбовці, особи начальницького і
рядового складу ОВС – учасники БД;
(б) військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу ОВС, які стали інвалідами внаслідок
поранення, контузії, каліцтва, одержаних при захисті
Батьківщини або при виконанні інших обов’язків
військової служби (службових обов’язків), або
внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті або виконанням інтернаціонального
обов’язку.

Умови призначення
пільгових пенсій

На пільгових умовах пенсія за віком призначається:
1) чоловікам, які працюють трактористами-машиністами
і безпосередньо зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, інших
підприємствах сільського господарства;
2) жінкам, які працюють трактористами-машиністами,
машиністами будівельних, шляхових і вантажнорозвантажувальних машин, змонтованих на базі
тракторів і екскаваторів;
3) жінкам, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками-операторами в колгоспах,
радгоспах, інших підприємствах сільського
господарства;
4) робітницям текстильного виробництва, зайнятим на
верстатах і машинах;
5) жінкам, які працюють у сільськогосподарському
виробництві та виховали п’ятьох і більше дітей;
6) водіям міського пасажирського транспорту (автобусів,
тролейбусів, трамваїв) і великовагових автомобілів,
зайнятим у технологічному процесі важких і шкідливих виробництв;
7) працівникам, безпосередньо зайнятим повний робочий день на підземних і відкритих гірничих роботах
(включаючи особовий склад гірничорятувальних
частин) з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших
корисних копалин, на будівництві шахт і рудників та
в металургії;
8) артисти театрально-концертних та інших видовищних
закладів, підприємств і колективів за наявності стажу
творчої діяльності від 20 до 35 років.
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Мінімальна пенсія та
солідарна допомога
пенсіонерам

Максимальна пенсія
(з урахуванням надбавок,
підвищень, додаткової пенсії,
цільової грошової допомоги,
пенсії за особливі заслуги
перед Україною, індексації та
інших доплат до пенсії,
встановлених законодавством,
крім доплати до надбавок
окремим категоріям осіб, які
мають особливі заслуги перед
Батьківщиною)

Середня пенсійна виплата
(враховано пенсії усіх видів)

Сукупний коефіцієнт
заміщення доходу пенсією

¾ Мінімальна пенсія у солідарній системі для тих, хто має
право на повну пенсію, становить 1 452 грн./міс.
(з 01.10.2017р.);
¾ мінімальна державна соціальна допомога особам, які
не мають права на пенсію, становить 1 373 грн./міс.
(з 01.10.2017р.).
¾ з 1 січня 2018р. гарантія щодо забезпечення виплати
пенсій на рівні 40% мінімальної заробітної плати, але
не менше розміру прожиткового мінімуму, гарантується
особам, у яких наявний страховий стаж 30/35 років,
після досягнення ними 65 років. У разі відсутності
повного стажу – виплачується розрахована пенсія.
Доплата до прожиткового мінімуму до 65 років
здійснюється з урахуванням доходу.
¾ Державна допомога особам, які не мають права на
пенсію для інвалідів І групи призначається без
урахування доходу21.
До 31.12.2017р.
¾ Максимальний розмір пенсії не може перевищувати
10 740 грн.
З 1 січня 2018р.
¾ максимальний розмір пенсії, призначеної на умовах
законів України “Про державну службу”, “Про
прокуратуру”, “Про статус народного депутата України”,
“Про наукову і науково-технічну діяльність” не може
перевищувати 10 розмірів прожиткового мінімуму,
встановленого для осіб, які втратили працездатність
(13 730 грн.).
1 886,78 грн./міс. (на 01.07.2017р.)22

(відношення середніх розмірів
щомісячних пенсійних виплат і
заробітної плати)

35,3% (2016р.)

Рівень бідності

Станом на 2012р.23:
• 18,1% домогосподарств, які складаються лише з осіб
похилого віку,
• 19,2% самотніх жінок похилого віку,
• 21,4% самотніх чоловіків похилого віку.

серед осіб віком 60+
(частка осіб, чиї доходи нижче
75% медіанного рівня сукупних
еквівалентних доходів)

21

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” від 3
жовтня 2017р.
22
Пенсійний фонд України, http://www.pfu.gov.ua/pfu/doccatalog/document?id=289690.
23
Населення України. Імперативи демографічного старіння. – ВД “АДЕФ-Україна”, 2014, с.102, http://www.
idss.org.ua/monografii/2014_Naselennya.pdf.
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Оподаткування пенсій

Оподаткування відносно високих пенсій
З липня 2016р. і до кінця 2017р. оподаткування за
ставкою 18% податку на доходи фізичних осіб, а також
військовим збором на рівні 1,5% застосовується до пенсій
у частині, що перевищує 10 розмірів прожиткового
мінімуму для непрацездатних, встановленого на початок
року (у 2017р. цей 10-кратний розмір становить
12 470 грн.).
У разі прийняття законопроекту №6616 від 22.06.2017р.,
з січня 2018р. ставки і частина перевищення пенсії,
що підпадає під оподаткування, залишаться на тому ж
рівні, однак база оподаткування пенсій буде розширена –
крім вже зараз ураховуваної індексації пенсій, до неї
будуть враховуватись надбавки, підвищення, додаткові
пенсії, цільова грошова допомога, пенсії за особливі
заслуги перед Україною, а також інші доплати до пенсії,
встановлені законодавством, крім доплат до надбавок
окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною24.
З серпня 2015р. усі зазначені вище норми оподаткування
щодо високих пенсій НЕ застосовуються до пенсій,
призначених учасникам бойових дій, інвалідам війни та
особам, на яких поширюється чинність ст.10 Закону
України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту” (сім’ї загиблих і померлих інвалідів
війни та ін.)25.

Бюджетні витрати на
державне пенсійне
забезпечення

24% (2016р.)

Позиція у глобальному
індексі якості життя та
добробуту літніх людей

73 місце серед 96 країн світу

(Global AgeWatсh Index)

4.3. ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ
ɉɟɪɲɚ ɨɮɿɰɿɣɧɚ ɡɝɚɞɤɚ ɩɪɨ ɩɟɧɫɿɣɧɭ ɪɟɮɨɪɦɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɚɬɨɜɚɧɚ ɍɤɚɡɨɦ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ³ɉɪɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜ
ɍɤɪɚʀɧɿ´ ɜɿɞ  ɤɜɿɬɧɹ ɪ ɋɚɦɟ ɬɚɦ ɭɩɟɪɲɟ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɧɨ ɳɨ ɜ ɦɟɠɚɯ ɦɨɧɨ
ɩɨɥɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɨɥɿɞɚɪɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɨɫɬɨɣɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɣ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ ɬɪɢ
ɪɿɜɧɟɜɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ Ⱦɨ ɧɚɛɭɬɬɹ ɱɢɧɧɨɫɬɿ Ɂɚɤɨɧɨɦ ³ɉɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡ
ɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ´ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɥɚ ɩɟɧɫɿɣɧɚ ɫɢɫ
ɬɟɦɚ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɢɦ ɚ ɧɟ ɡɚ ɫɬɪɚɯɨɜɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ
24

Проект закону “Про внесення змін до Податкового кодексу України з питань пенсійного забезпечення”,
реєстр. №6616 від 22 червня 2017р. – http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62090.
25
Закон України “Про внесення зміни до статті 164 Податкового кодексу України щодо оподаткування пенсій
інвалідів війни та деяких інших категорій осіб” № 653 від 17.07.2015р.
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ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɛɭɥɚɡɭɦɨɜɥɟɧɚɰɿɥɨɸɧɢɡɤɨɸɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ
ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɬɚɤɢɯ ɹɤ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɞɟɪɠɚɜɢɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹɧɚɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɭɫɢɬɭɚ
ɰɿɸ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɉɨɬɪɟɛɭɜɚɥɢ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɮɿɧɚɧɫɿɜɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɦɟɯɚɧɿɡɦʀʀɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ
Ɏɨɪɦɚɥɶɧɟɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɜɍɤɪɚʀɧɿɡɚɞɨɫɜɿɞɨɦɿɧɲɢɯɤɪɚʀɧɬɪɢɪɿɜɧɟɜɨʀɩɟɧ
ɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɛɭɥɨɡɞɿɣɫɧɟɧɨɭɪɜɧɚɫɥɿɞɨɤɧɚɛɭɬɬɹɱɢɧɧɨɫɬɿɁɚɤɨɧɨɦ³ɉɪɨ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ´ ɐɢɦ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɧɟ ɜɢɡɧɚ
ɱɟɧɨ ɞɚɬɭ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨʀ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɚ ɥɢɲɟ ɩɟɪɟ
ɥɿɱɟɧɨ ɭɦɨɜɢ ɩɿɫɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɭɯɜɚɥɟɧɨ ɡɚɤɨɧ ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɇɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɬɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ
ɞɨ ɧɶɨɝɨ Ʌɢɲɟ ɩɿɫɥɹ ɭɯɜɚɥɟɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭ ɧɚɛɭɞɭɬɶ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɧɨɪɦɢ Ɂɚɤɨɧɭ
³ɉɪɨɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟɞɟɪɠɚɜɧɟɩɟɧɫɿɣɧɟɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ´ɹɤɿɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹɮɭɧɤ
ɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɇɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɭ
ɇɚ ɠɚɥɶ ɜɢɤɨɧɚɜɱɚ ɜɥɚɞɚ ɧɟ ɫɤɨɪɢɫɬɚɥɚɫɹ ɩɟɪɿɨɞɨɦ ɫɬɚɥɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɪɨɤɿɜ ɞɥɹ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɋɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɟɤɨɧɨ
ɦɿɱɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɟ ɛɭɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɿ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɪɪ26 ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ ɛɭɥɨ ɩɪɢɡɭɩɢɧɟɧɨ ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɫɯɜɚɥɟɧɚ Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦ ɍɪɹɞɭ27 ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ
ɞɥɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɥɢɲɢɥɚɫɹ
ɧɟɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨɸ ɿ ɜɬɪɚɬɢɥɚ ɱɢɧɧɿɫɬɶ ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɄɆɍ
³ɉɪɨ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ Ʉɨɧɰɟɩɰɿʀ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ´
ʋ ɜɿɞ  ɠɨɜɬɧɹ ɪ  ȿɬɚɩɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ ɭ Ʉɨɧɰɟɩɰɿʀ
ɛɭɥɢɩɟɪɟɧɟɫɟɧɿɡɪɧɚɪ
Ɂɱɚɫɨɦɩɟɧɫɿɣɧɚɪɟɮɨɪɦɚɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɚɫɹɧɚɩɪɨɮɚɧɚɰɿɸɡɦɿɧɢɩɟɪɲɨɝɨɪɿɜɧɹ
ɡɜɟɥɢɫɹ ɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ Ⱦɪɭɝɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ± ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɭ
ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɭɫɢɫɬɟɦɭ±ɩɥɚɧɭɜɚɥɨɫɹɡɚɩɪɨɜɚɞɢɬɢɳɟɭɪɩɨɬɿɦɭɪ
ɜɪɚɥɟɬɚɤɿɧɟɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨɩɨɧɢɧɿɌɪɟɬɿɣɪɿɜɟɧɶɛɟɡɩɿɞɬɪɢɦɤɢɞɟɪɠɚɜɢ
ɬɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɞɪɭɝɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɪɨɡɜɢɜɚɜɫɹ ɞɭɠɟ ɩɨɜɿɥɶɧɨ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ
ɭɜɚɝɭ ɛɭɥɨ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɨ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɟ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɚ ɧɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɢɯ
ɡɦɿɧɚɯɫɨɥɿɞɚɪɧɨʀɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ28
ɑɟɪɝɨɜɚ ɯɜɢɥɹ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɧɨɜɚɰɿɣ ɫɤɨɥɢɯɧɭɥɚɫɹ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɨɫɟɧɿ
ɪ ɡɚɜɞɹɤɢ ɭɯɜɚɥɟɧɧɸ Ɂɚɤɨɧɭ ³ɉɪɨ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟ
ɱɟɧɧɹ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ´29 Ɇɟɬɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟ
ɬɪɢɱɧɢɯ ɡɦɿɧ ɩɨɥɹɝɚɥɚ ɭ ɡɛɚɥɚɧɫɭɜɚɧɧɿ ɜɢɬɪɚɬ ɞɟɪɠɚɜɢ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɝɚɪɚɧ
ɬɿʀ ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɟɧɫɿʀ ɬɚ ɞɨɯɨɞɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɹɤɢɯ ɰɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɭɸɬɶɫɹ ɬɨɛɬɨ
26

Так, зростання реального ВВП у середньому на рік перевищувало 7%, а реальної заробітної плати – 14%.
Розпорядження КМУ “Про схвалення Стратегії розвитку пенсійної системи” №525 від 15 грудня 2005р.
28
Загалом виокремлюють два типи змін пенсійних правил: параметричні та структурні. Параметричні
реформи передбачають зміну правил існуючих компонентів/складових пенсійної системи: підвищення
пенсійного віку та/або необхідного стажу, перегляд правил обліку, оцінки та актуалізації пенсійних прав тощо.
Структурні реформи передбачають упровадження нових компонентів/складових пенсійної системи.
29
Прийняття пенсійної реформи в 2011р. також було однією з вимог МВФ для продовження реалізації
програми stand by на суму близько $16 млрд., яка була схвалена 29 липня 2010р.
27
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ɫɩɪɨɛɢ ɜɪɿɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɞɨɯɿɞɧɨʀ ɬɚ ɜɢɞɚɬɤɨɜɨʀ ɱɚɫɬɢɧ ɛɸɞɠɟɬɭ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɏɨɱɚ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɿ ɰɿɥɿ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ ɳɨ ɽ ɡɚɝɚɥɨɦ ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɦɢ
ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɦɢ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɜɢɝɥɹɞɚɥɢ ɞɨɫɢɬɶ ɪɨɡ
ɩɥɢɜɱɚɫɬɨ ɬɚ ɧɟɤɨɧɤɪɟɬɧɨ Ɍɚɤ ɰɿɥɥɸ ɪɟɮɨɪɦɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɞɟɤɥɚɪɨ
ɜɚɧɨ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɨɫɿɛ ɹɤɿ ɜɬɪɚɬɢɥɢ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟ
ɱɟɧɧɹ ɝɿɞɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ʀɯ ɠɢɬɬɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ30.
Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɨɫɹ ɫɬɚɛɿɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɨɥɿɞɚɪɧɭ ɩɟɧɫɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɚɩɪɨɜɚ
ɞɢɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɟ ɣ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɟ ɧɚɤɨɩɢɱɭ
ɜɚɥɶɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɥɿɩɲɢɬɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢ31.
Ɋɟɮɨɪɦɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɥɚ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɞɥɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣ ɧɚɪɨɞɧɿ ɞɟɩɭɬɚɬɢ
ɫɭɞɞɿ ɩɪɨɤɭɪɨɪɢ ɞɟɪɠɫɥɭɠɛɨɜɰɿ  ɞɥɹ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɡɛɿɥɶɲɟɧɨ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ ɞɥɹ
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣ ɞɨ  ɪɨɤɿɜ ɧɚ ɩɿɜɪɨɤɭ ɡɚ ɤɨɠɧɢɣ ɪɿɤ ɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɪɨɤɿɜ  Ⱦɥɹ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣ ɡɦɟɧɲɟɧɨ ɡ  ɞɨ 
ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɹɤɚ ɽ ɛɚɡɨɸ ɞɥɹ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɰɢɯ ɩɟɧɫɿɣ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɦɿɧɿɦɚɥɶ
ɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɫɬɚɠɭ ɞɥɹ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿʀ ɡ  ɞɨ  ɪɨɤɿɜ ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ ɡɛɿɥɶ
ɲɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɞɥɹ ɠɿɧɨɤ ɞɥɹ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿʀ ɡɚ ɜɿɤɨɦ ± ɡ  ɪɨɤɿɜ
ɞɨ  ɧɚ ɩɿɜɪɨɤɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ  ɪɨɤɿɜ ɹɤ ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɩɿɞ
ɜɢɳɟɧɧɹ ɜɿɤɭ ɩɟɧɫɿɹ ɠɿɧɨɤ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɥɚɫɶ ɧɚ  ɡɚ ɤɨɠɧɿ ɩɿɜɪɨɤɭ ɛɿɥɶɲ
ɩɿɡɧɶɨɝɨ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɡɚ  ɪɨɤɿɜ ɩɨɟɬɚɩɧɨɝɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ
ɠɿɧɤɢ ɦɚɥɢ ɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɩɟɧɫɿɸ ɧɚ  ɛɿɥɶɲɭ  ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɭ ɠɿɧɨɤ ɛɭɥɚ ɦɨɠ
ɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɯɨɞɢɬɢ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɜ  ɪɨɤɿɜ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɬɪɶɨɯ ɪɨɤɿɜ ɚɥɟ
ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɡ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɫɬɚɠɭ ɧɟ ɦɟɧɲɟ  ɪɨɤLɜ
ɬɚɜɿɞɦɨɜɢɜLɞɩɟɧɫLʀɡɚɤɨɠɟɧɦLɫɹɰɶɛLɥɶɲɪɚɧɧɶɨɝɨɜɢɯɨɞɭɧɚɩɟɧɫɿɸ
Ɋɟɚɤɰɿɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɭ ɪɟɮɨɪɦɭ ɜɢɹɜɢɥɚɫɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɸ ɛɚɝɚɬɨ
ɩɪɚɰɸɸɱɢɯɜɢɣɲɥɢɧɚɩɟɧɫɿʀɪɚɧɿɲɟɞɥɹɬɨɝɨɳɨɛɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɪɟɮɨɪɦɢʀɯɩɟɧ
ɫɿɹ ɧɟ ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɶ ɚɞɠɟ ɡɚɤɨɧ ɡɜɨɪɨɬɧɨʀ ɫɢɥɢ ɧɟɦɚɽ ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ ɰɿɽʀ ɪɟɮɨɪɦɢ
ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿɜ ɜɞɚɥɢɫɹ ɞɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɪɢɯɨɜɚɧɧɹ ɩɪɢ
ɛɭɬɤɭ ɳɨ ɫɩɪɢɹɽ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸ ɫɟɤɬɨɪɭ ɬɿɧɶɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ  ɱɚɫɬɢɧɚ ± ɡɝɨɪɧɭɥɢ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɞɢɫɛɚɥɚɧɫ ɦɿɠ ɩɪɚɰɸɸɱɢɦɢ ɬɚ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɚɦɢ ɩɨɫɢ
ɥɢɜɫɹ ɩɨɝɥɢɛɥɸɸɱɢ ɪɨɡɪɢɜɢ ɦɿɠ ɞɨɯɿɞɧɨɸ ɬɚ ɜɢɞɚɬɤɨɜɨɸ ɛɚɡɚɦɢ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɭ ɉɟɧɫɿɣɧɚ ɪɟɮɨɪɦɚ ɪ ɧɟ ɜɢɪɿɲɢɥɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɉɟɧɫɿɣ
ɧɨɝɨɮɨɧɞɭ
ɇɨɜɭ ɯɜɢɥɸ ɞɢɫɤɭɫɿɣ ɩɪɨ ɩɟɧɫɿɣɧɭ ɪɟɮɨɪɦɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɞɿɣɧɹɜ ɱɟɪɝɨɜɢɣ ɟɬɚɩ
ɤɪɟɞɢɬɧɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɚɆȼɎ ± ɹɤ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɿ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɬɚɤɿɡɡɚɝɚɥɶɧɢɯɩɢɬɚɧɶɩɪɨɬɟɹɤɿɡɚɯɨɞɢɦɨɠɧɚ
ɜɜɚɠɚɬɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨɸ ɪɟɮɨɪɦɨɸ Ɂɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ
30

Закон України “Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи” від
8 липня 2011р.
31
Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава: програма економічних
реформ на 2010-2014рр. – Комітет з економічних реформ при Президентові України, http://www.president.
gov.ua.
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ɹɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢɦɟ ɰɿɥɹɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɆȼɎ ɽ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ
ɞɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ Ɏɨɧɞɭ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɬɪɚɧɲɭ ɍɤɪɚʀɧɿ Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɦɟɦɨɪɚɧɞɭɦɨɦ ɦɿɠ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɬɚ ɆȼɎ32
ɩɟɧɫɿɣɧɚ ɪɟɮɨɪɦɚ ɦɚɽ ɧɚɛɭɬɢ ɱɢɧɧɨɫɬɿ  ɫɿɱɧɹ ɪ Ɋɟɮɨɪɦɚ ɦɚɽ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ
ɧɨɜɢɣɩɟɪɟɥɿɤɜɚɪɿɚɧɬɿɜɜɢɯɨɞɭɧɚɩɟɧɫɿɸɡɛɿɥɶɲɲɢɪɨɤɢɦɞɿɚɩɚɡɨɧɨɦɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɜɿɤɭ ɩɪɨɩɨɧɭɸɱɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɭ ɜɢɛɿɪ ɬɟɪɦɿɧɭ ɬɚ ɭɦɨɜ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɳɨ
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɫɬɚɠɭ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɜɢɩɥɚɬɢ ɞɥɹ
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹɬɪɢɜɚɥɿɲɨʀɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿɝɪɨɦɚɞɹɧɬɚɩɿɡɧɿɲɨɝɨɜɢɯɨɞɭɧɚɩɟɧɫɿɸ
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɦɟɦɨɪɚɧɞɭɦɨɦ ɪɟɮɨɪɦɚ ɦɚɽ ɫɩɪɢɹɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɧɟ ɦɟɧɲɟ  ȼȼɉ
ɭ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɨɤɿɜ
ɫɥɭɠɛɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɫɬɚɠɭ  ɩɪɢ ɜɢɯɨɞɿ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɆȼɎ ɩɟɧɫɿɣɧɚ
ɪɟɮɨɪɦɚ ɫɬɜɨɪɢɬɶ ɞɥɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɫɬɢɦɭɥɢ ɞɨ ɜɿɞɫɬɪɨɱɟɧɧɹ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ
ɩɟɧɫɿɸɿɨɬɠɟɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦɨɠɥɢɜɨɝɨɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɪɨɛɨɱɨʀɫɢɥɢ
Національні стратегічні та програмні документи України щодо пенсійного
забезпечення
Ɏɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟ
ɱɟɧɧɹɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ
¾Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɇɚɸɱɢ ɧɚɣɜɢɳɭ ɸɪɢɞɢɱɧɭ ɫɢɥɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɱɢ ɰɿɥɿ
ɬɚɡɦɿɫɬɭɫɿɯɿɧɲɢɯɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɚɤɬɿɜɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɨɪɝɚɧɿɜ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨʀ ɣ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɝɿɥɨɤ ɜɥɚɞɢ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨ
ɧɚɧɧɹ ʀʀ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɝɚɪɚɧɬɭɽɬɶɫɹ ɡɚɜɞɹɤɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɡ ɛɨɤɭ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ
ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ ɡɚ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɽɸ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɡɦɿɫɬ ɹɤɨɝɨ
ɪɨɡɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹɜɛɚɝɚɬɶɨɯɫɬɚɬɬɹɯ
Згідно з Конституцією України “держава забезпечує соціальну спрямованість
економіки” (ч.4 ст.13), що є основою для реалізації соціальних прав громадян, зокрема
на соціальний захист та достатній життєвий рівень.
Відповідно до Основного Закону України “кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло” (ст.48),
“пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування,
мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом” (ч.3 ст.46).
Положення цих статей Конституції конкретизують конституційне визначення
України як соціальної держави, що передбачає участь суспільства в утриманні тих осіб,
які через непрацездатність або з інших незалежних від них причин не мають достатніх
засобів для існування.

32

Ukraine: Second Review Under the Extended Fund Facility and Requests for Waivers of Non-Observance of
Performance Criteria, Rephasing of Access and Financing Assurances Review-Press Release; Staff Report; and
Statement by the Executive Director for Ukraine. – IMF Country Report No.16/319, р.93-94, http://www.imf.org/
external/pubs/cat/longres.aspx?sk=44318.0.
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¾Ɂɚɤɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɂɝɿɞɧɨ ɡɿ ɫɬ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɨɫɧɨɜɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɯɢɫɬɭɮɨɪɦɢɿɜɢɞɢɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɜɢɤɥɸɱɧɨɡɚɤɨɧɚɦɢ
ɍɤɪɚʀɧɢɁɚɪɚɡɜɍɤɪɚʀɧɿɧɚɥɿɱɭɽɬɶɫɹɩɨɧɚɞɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯɚɤɬɿɜɹɤɿɪɟɝɭɥɸɸɬɶ
ɩɟɧɫɿɣɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹȽɨɥɨɜɧɢɦɢɫɟɪɟɞɧɢɯɽ
• Ɉɫɧɨɜɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɫɿɱɧɹ ɪ  ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɬɚ
ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɪɚɜɨɜɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨ
ɜɨɝɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹɝɪɨɦɚɞɹɧɜɍɤɪɚʀɧɿ
•Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ³ɉɪɨ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ´ ɜɿɞ ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ ɪ  ɽ
ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɦ ɚɤɬɨɦ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɢɣ ɝɚɪɚɧɬɭɽ
ɜɫɿɦ ɧɟɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɢɦ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɟ ɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɱɟɪɟɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɿ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɩɟɧɫɿɣ ɬɡɜɁɚɤɨɧɍɤɪɚʀɧɢɩɪɨɩɟɧɫɿʀɡɚɜɿɤɨɦ 
•Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ³ɉɪɨ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ´ ɜɿɞ  ɥɢɩɧɹ
ɪ  ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɩɪɚɜɨɜɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɧɟɞɟɪɠɚɜ
ɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɪɟɝɭɥɸɽ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɰɢɦɜɢɞɨɦɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
•Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ³ɉɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɫɬɪɚɯɭ
ɜɚɧɧɹ´ ɜɿɞ  ɥɢɩɧɹ ɪ  ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɡɚɫɚɞɢ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɪɚɯɭɧɤɭ ɬɚ ɜɢɩɥɚɬɢ ɩɟɧɫɿɣ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿ
ɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɹɤɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɡɚ
ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɞɠɟɪɟɥ
ɬɚɤɨɠ ɪɟɝɭɥɸɽ ɩɨɪɹɞɨɤ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɣɨɝɨ ɤɨɲɬɿɜ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɫɬɪɚ
ɯɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ ɚɛɨ ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɱɥɟɧɚɦ
ʀɯɫɿɦɟɣɬɚɿɧɲɢɦɨɫɨɛɚɦ
•Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ³ɉɪɨ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɮɨɪɦɭ
ɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ´ ɜɿɞ ɥɢɩɧɹ ɪ  ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɡɚɯɨɞɢ ɩɨɞɚɥɶ
ɲɨɝɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɡɛɚɥɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɨɥɿɞɚɪɧɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɭɦɨɜɞɥɹɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɭɞɨɫɤɨ
ɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɬɚ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨ
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɛɚɝɚɬɨɪɿɜɧɟɜɨʀɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɜɍɤɪɚʀɧɢ
•Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ³ɉɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɞɟɹɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɚɤɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɳɨɞɨɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɩɟɧɫɿɣ´ ɜɿɞɠɨɜɬɧɹɪ ɜɧɨɫɢɬɶɡɦɿɧɢɞɨɡɚɤɨ
ɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭɬɨɱɧɸɸɱɢ ɭɦɨɜɢ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢ
¾ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɿɚɤɬɢɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɬɚɍɪɹɞɭ.
¾Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿɭɝɨɞɢɬɚɞɨɝɨɜɨɪɢ



162 

УКРАЇНСЬКА ПЕНСІЙНА СИСТЕМА: БАЗОВІ ПОКАЗНИКИ 

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɿɚɤɬɢɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɍɤɪɚʀɧɢ.
ɍɤɚɡɢɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶɞɪɭɝɢɣɡɚɜɚɠɥɢɜɿɫɬɸɜɢɞɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯɚɤɬɿɜȼɍɤɪɚʀɧɿɛɭɥɨ
ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɧɢɡɤɭ ɭɤɚɡɿɜ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɩɪɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɟɧɧɹ ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɚ  ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɦɚɥɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɦ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦ ɛ  ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɛɚɝɚɬɨɞɿɬɧɢɯ ɿ ɧɟɩɨɜɧɢɯ
ɫɿɦɟɣ ɜ  ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɨɤɥɚɞɿɜ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ
ɿɧɲɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɨɫɿɛ ɋɟɪɟɞ ɭɤɚɡɿɜ ɿ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɶ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɽ ɚɤɬɢ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭɩɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɭɣɫɬɚɬɭɫɨɪɝɚɧɿɜɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɯɢɫɬɭɧɚɫɟɥɟɧɧɹɡɚɜɞɚɧɧɹɿɮɭɧɤɰɿʀʀɯɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
• ɍɤɚɡ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ³ɉɪɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɍɤɪɚʀɧɿ´ʋɜɿɞɤɜɿɬɧɹɪ
• ɍɤɚɡ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ³ɉɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɥɿɛɟ
ɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɿɧ´ ʋ ɜɿɞ  ɝɪɭɞɧɹ ɪ ɹɤɢɦ ɜɩɟɪɲɟ ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
Ɂɚɤɨɧɭ ³ɉɪɨ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ´ ɛɭɜ ɡɛɿɥɶɲɟɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ
ɩɟɧɫɿɣɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯɞɨɫɿɱɧɹɪɧɚ
• ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɚ ɍɤɚɡɨɦ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
ɍɤɪɚʀɧɢʋɜɿɞɬɪɚɜɧɹɪɋɬɪɚɬɟɝɿɹɧɟɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɽɡɚɜɞɚɧɧɹɳɨɞɨ
ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɚɥɟ ɡɚɡɧɚɱɚɽ ɩ  ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ ʀʀ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɛɿɞɧɨɫɬɿ ɬɚ ɧɚɞɦɿɪ
ɧɨɝɨɦɚɣɧɨɜɨɝɨɪɨɡɲɚɪɭɜɚɧɧɹɜɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪ
ɬɿɜ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɞɟɪɠɚɜ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ɿ ɋɯɿɞɧɨʀ ȯɜɪɨɩɢ  ɱɥɟɧɿɜ ȯɋ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɧɚɛɭɬɬɹ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɱɥɟɧɫɬɜɚ ɜ ȯɋ
ɋɬɚɧɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɞɟɪɠɚɜɿɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɜɩɥɢɜɚɽɧɚɜɢɪɿɲɟɧɧɹ
ɤɨɠɧɨɝɨɡɰɢɯɡɚɜɞɚɧɶ
• ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ³ɍɤɪɚʀɧɚ´ ɫɯɜɚɥɟɧɚ ɍɤɚɡɨɦ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
ɍɤɪɚʀɧɢʋɜɿɞɫɿɱɧɹɪɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸɪɟɮɨɪɦɿɩɪɨɝɪɚɦ
ɪɨɡɜɢɬɤɭɞɟɪɠɚɜɢɜɬɱɩɟɧɫɿɣɧɨʀɪɟɮɨɪɦɢ
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɿɚɤɬɢɄɚɛɿɧɟɬɭɆɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢ
ɁɚɩɟɪɿɨɞɞɿʀɁɚɤɨɧɭ³ɉɪɨɩɟɧɫɿɣɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ´ɛɭɥɨɩɪɢɣɧɹɬɨɛɿɥɶɲɟɪɿɡ
ɧɢɯɡɚɧɚɡɜɨɸɣɡɦɿɫɬɨɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯɚɤɬɿɜɄɚɛɿɧɟɬɭɆɿɧɿɫɬɪɿɜɩɪɨɩɟɧɫɿɣɧɟɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɟɧɧɹ ɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɐɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɿ
ɚɤɬɢɦɨɠɭɬɶɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɜɚɬɢɧɨɪɦɢɡɚɤɨɧɿɜɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɜɚɬɢɩɨɪɹɞɨɤɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɨɤɪɟɦɢɯɜɢɞɿɜɩɟɧɫɿɣɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɤɨɥɨɨɫɿɛɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɩɟɧɫɿɸɜɢɡɧɚ
ɱɚɬɢ ɭɦɨɜɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ ɬɚ ɿɧɲɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɉɪɢɣɧɹɬɿ Ʉɚɛɿɧɟɬɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɚɤɬɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ
ɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɄɚɛɿɧɟɬɭɆɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢɽ
•Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ³ɉɪɨ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ´
ʋ ɜɿɞ  ɝɪɭɞɧɹ ɪ Ɇɟɬɨɸ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ
ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɧɚ
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ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɞɿʀ ɫɬɪɚ
ɯɨɜɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɭ ɫɨɥɿɞɚɪɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫ
ɬɟɦɢɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹɬɚɩɨɞɚɥɶ
ɲɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
•Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ³ɉɪɨ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ Ʉɨɧ
ɰɟɩɰɿʀ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ´ ʋ ɜɿɞ  ɠɨɜɬɧɹ
ɪ Ɇɟɬɨɸ Ʉɨɧɰɟɩɰɿʀ ɽ ɩɨɞɚɥɶɲɟ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɧɟ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɩɪɹɦɨ
ɜɚɧɟ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɠɢɬɬɹ ɥɸɞɟɣ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ
ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɹɤɿ ɜɬɪɚɬɢɥɢ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ʀɯ ɠɢɬɬɽɜɢɦ ɩɨɬɪɟ
ɛɚɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɿɽɜɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɬɚɤɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɫɬɚɛɿɥɶɧɨɝɨɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɬɚɩɪɨɡɨɪɨɫɬɿɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ
•Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ³ɉɪɨ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɉɟɧ
ɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ ɪ´ ʋ  ɜɿɞ  ɜɟɪɟɫɧɹ ɪ
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɧɚɩɪɹɦɢ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ
ɲɥɹɯɨɦ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ Ɇɟɬɨɸ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɽ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ
ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɡɨɪɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨɮɨɧɞɭɚɬɚɤɨɠɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯɜɢɞɚɬɤɿɜ
•Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ  ³ɉɪɨ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɛɿɞɧɨɫɬɿ´ ʋ ɜɿɞ
 ɛɟɪɟɡɧɹ ɪ ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɚ
ɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɿɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯ ɨɫɿɛ ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɜ ɨɫɨɛɢɫ
ɬɢɯ ɫɟɥɹɧɫɶɤɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɽɞɢɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɧɚɪɚɯɭ
ɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ ɬɚ ɞɿɽɜɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɿɣ ɭ ɪɨɡɦɿɪɚɯ
ɩɟɧɫɿɣɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯɭɪɿɡɧɿɪɨɤɢɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨɝɨɟɬɚɩɭ
ɞɥɹɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
•Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ³ɉɪɨ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɉɟɧ
ɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ ɪ´ ʋ ɜɿɞ  ɜɟɪɟɫɧɹ ɪ
Ɇɟɬɨɸ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ
ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨ
ɡɨɪɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ
ɜɢɞɚɬɤɿɜ
•Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ³ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ
ɧɢɯ ɞɿɣ ɍɪɹɞɭ ɞɨ ɪ ɬɚ ɩɥɚɧɭ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɞɿɣ ɍɪɹɞɭ ɧɚ ɪ´ ʋ
ɜɿɞɤɜɿɬɧɹɪ
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Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020р.
Загальна характеристика проблеми
Стан пенсійної системи свідчить про необхідність проведення чергового етапу пенсійної реформи. Основною метою є створення умов для підвищення пенсій, забезпечення
дотримання принципу соціальної справедливості, усунення великих розривів між
спеціальними та звичайними пенсіями, забезпечення належного рівня життя громадян,
які протягом свого трудового життя сплачували пенсійні внески, не приховуючи трудових доходів.
Пріоритетні дії:
Створення справедливої системи пенсійного страхування шляхом:
• підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян;
• запровадження єдиних і справедливих підходів до обчислення пенсій;
• створення умов для фінансової стійкості Пенсійного фонду України;
• підвищення привабливості солідарної системи для стимулювання легалізації
заробітної плати та зайнятості серед працюючого населення.
Суть підходу, який пропонується реалізувати в середньостроковій перспективі:
• підвищення якості адміністрування та дисципліни сплати єдиного внеску;
• розширення охоплення пенсійним страхуванням зайнятого населення;
• систематизація пенсійного законодавства в єдиному законодавчому акті;
• посилення страхових принципів у призначенні пенсій з урахуванням заробітку і
страхового стажу;
• заміна механізму відшкодування пільгових пенсій на сплату єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі 15% та 7%
за працівників, які зайняті на роботах, що дають право на призначення пенсії
на пільгових умовах;
• перегляд умов призначення пенсій за віком на пільгових умовах та за вислугу
років.
ȼɿɞɨɦɱɿɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɿɚɤɬɢ
Ɂɨɤɪɟɦɚ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɪɨɡ¶ɹɫɧɟɧɧɹ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɉɟɧɫɿɣ
ɧɨɝɨɮɨɧɞɭɮɨɧɞɿɜɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹɍɤɪɚʀɧɢɉɿɞɡɚɤɨɧɧɿɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿɚɤɬɢ
Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɿ ɮɨɧɞɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɦɚɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɣ ɨɞɧɚɤɨɜɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɳɨɞɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ Ȳɯ ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɞɜɿ ɝɪɭɩɢ
Ⱦɨ ɩɟɪɲɨʀ ɝɪɭɩɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɧɚɤɚɡɢ ɪɨɡ¶ɹɫɧɟɧɧɹ ɣ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɜɢɞɚɧɿ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬ
ɜɨɦɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɣɨɝɨɩɪɚɜɚɞɚɜɚɬɢɪɨɡ¶ɹɫɧɟɧɧɹɩɪɨɩɨɪɹɞɨɤɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɨɤɪɟ
ɦɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ Ɂɚ ɫɜɨʀɦ ɡɦɿɫɬɨɦ ɬɚɤɿ ɪɨɡ¶ɹɫɧɟɧɧɹ ɧɨɫɹɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɬɥɭ
ɦɚɱɟɧɧɹ ɧɨɪɦ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɰɟ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦ ɧɚ
ɬɟ ɨɪɝɚɧɨɦ ȼɨɧɢ ɽ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɦɢ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭ
ɸɬɶ ɧɨɪɦɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ Ⱦɨ ɞɪɭɝɨʀ ɝɪɭɩɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɪɨɡ¶ɹɫɧɟɧɧɹ
ɤɟɪɿɜɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɬɚ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɭ ɦɟɠɚɯ ɫɜɨɽʀ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɭ ɮɨɪɦɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɥɢɫɬɿɜ ɿ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞ
ɥɟɝɥɢɯɣɨɦɭɨɪɝɚɧɿɜɩɪɚɰɿɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ


165 

 ФІНАНСОВІ,

СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ
ɍɤɪɚʀɧɚ ɦɚɽ ɧɢɡɤɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ ɳɨɞɨ ɝɿɞɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɹɤɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɫɬɿ
ɥɸɞɟɣɩɨɯɢɥɨɝɨɜɿɤɭɹɤɿɡɨɤɪɟɦɚɜɢɡɧɚɱɚɽ
¾ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɏɚɪɬɿɹ (ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɚ  ɨɤɪɟɦɿ ɫɬɚɬɬɿ ɬɚ ɩɭɧɤɬɢ
ɱɚɫɬɢɧɢ,,ɏɚɪɬɿʀɪɚɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨɁɚɤɨɧɨɦɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞɜɟɪɟɫɧɹɪ
 ɬ ³ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ´ ɧɟ ɪɚɬɢɮɿɤɨɜɚɧɚ ɫɬ ³ɉɪɚɜɨ
ɋ
ɨɫɿɛ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ´ ɿ ɫɬ ³ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ ɜɿɞ ɛɿɞ
ɧɨɫɬɿɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹ´ɪɚɬɢɮɿɤɨɜɚɧɿ;
¾ɍɝɨɞɚɩɪɨɚɫɨɰɿɚɰɿɸɦɿɠɍɤɪɚʀɧɨɸɬɚȯɋ33ɪɚɬɢɮɿɤɨɜɚɧɚɁɚɤɨɧɨɦɍɤɪɚʀɧɢ
ɜɿɞɜɟɪɟɫɧɹɪ
 ɬɍɝɨɞɢɜɢɡɧɚɱɚɽɳɨɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨɍɤɪɚʀɧɢɬɚȯɋɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɞɨɫɹɝ
ɋ
ɧɟɧɧɹɧɢɡɤɢɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɰɿɥɟɣɡɨɤɪɟɦɚɬɚɤɢɯɹɤ
• ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹɹɤɨɫɬɿɥɸɞɫɶɤɨɝɨɠɢɬɬɹ
• ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɢɦ ɜɢɤɥɢɤɚɦ ɡɨɤɪɟɦɚ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦ
ɡɦɿɧɚɦ
• ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɚ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɯɢɫɬɭɡɨɤɪɟɦɚɳɨɞɨɹɤɨɫɬɿɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿɬɚɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ
• ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɛɿɞɧɨɫɬɿɬɚɩɨɫɢɥɟɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɽɞɧɨɫɬɿ
¾ɉɥɚɧɡɚɯɨɞɿɜɡɿɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɿʀɍɝɨɞɢɩɪɨɚɫɨɰɿɚɰɿɸɦɿɠɍɤɪɚʀɧɨɸɬɚȯɋɧɚ
ɪɪɫɯɜɚɥɟɧɢɣɊɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦɄɆɍʋɜɿɞɜɟɪɟɫɧɹɪ34
  ɱɚɫɬɢɧɿ ɪɨɡɛɭɞɨɜɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɨɞɢɧ ɽɞɢ
ɍ
ɧɢɣ ɡɚɯɿɞ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ʀʀ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ± ɰɟ ɿɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɿɹ
ɩɨɥɨɠɟɧɶ Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɢ ȯɋ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɭ ɬɚ Ɋɚɞɢ ɜɿɞ
ɱɟɪɜɧɹɪ35 ɩɪɨɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɭɫɬɚɧɨɜɬɪɭɞɨɜɨɝɨɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɬɚɧɚɝɥɹɞɡɚɧɢɦɢ ɜɪɿɡɤɚ³ɉɪɨɰɟɫɿɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɿʀ«´ɫ);
¾ɄɨɧɜɟɧɰɿɹɆɈɉʋɩɪɨɨɫɧɨɜɧɿɰɿɥɿɬɚɧɨɪɦɢɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɪɚɬɢ
ɮɿɤɨɜɚɧɚɁɚɤɨɧɨɦɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞɜɟɪɟɫɧɹɪ
 ɭɧɤɬ  ɫɬ ³ȼɫɹ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɞɨɫɹɝ
ɉ
ɧɟɧɧɹ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɩɪɚɝ
ɧɟɧɧɹɞɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɝɪɟɫɭ´
33

Повна назва: Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.
34
Розпорядження КМУ “Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої
сторони”.
35
Directive 2003/41/EC of the European Parliament and of the Council of 3 June 2003 on the activities and
supervision of institutions for occupational retirement provision. – http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PD
F/?uri=CELEX:32003L0041&from=EN.
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¾Ʉɨɧɜɟɧɰɿɹ ɆɈɉ ʋ ɩɪɨ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿ ɧɨɪɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɪɚɬɢɮɿɤɨɜɚɧɚɁɚɤɨɧɨɦɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞɛɟɪɟɡɧɹɪ
 ɨɡɞɿɥ9ȾɨɩɨɦɨɝɚɩɨɫɬɚɪɨɫɬɿɊɨɡɞɿɥ,;ȾɨɩɨɦɨɝɚɩɨɿɧɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿɊɨɡɞɿɥ
Ɋ
;Ⱦɨɩɨɦɨɝɚɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɜɬɪɚɬɨɸɝɨɞɭɜɚɥɶɧɢɤɚɊɨɡɞɿɥ;,Ɉɛɱɢɫɥɟɧɧɹɩɟɪɿ
ɨɞɢɱɧɢɯɜɢɩɥɚɬ
¾ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢɣ  ɩɿɞɩɢɫɚɧɢɣ
ɍɤɪɚʀɧɨɸɥɢɫɬɨɩɚɞɚɪ
ɉɭɧɤɬ  ɫɬ ³Ʉɨɠɧɚ Ⱦɨɝɨɜɿɪɧɚ ɋɬɨɪɨɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɡɚɯɢɳɟɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ
ɭɩɨɽɞɧɚɧɧɿɡɛɭɞɶɹɤɨɸɡɱɚɫɬɢɧ,,;ɡɚɹɤɢɦɢɜɨɧɚɛɟɪɟɧɚɫɟɛɟɡɨɛɨɜ¶ɹ
ɡɚɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɜ ɰɶɨɦɭ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɨɦɭ  Ʉɨɞɟɤɫɿ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɭ
ɜ ɰɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɞɥɹ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ ɱɢ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɡɚ ɹɤɢɯ ɜɨɧɚ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨ
ɜɿɞɧɨɞɨɩɨɥɨɠɟɧɶɰɿɽʀɱɚɫɬɢɧɢ´
Процес імплементації
Директиви 2003/41/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3 червня 2003р.

Директива 2003/41/ЄС про діяльність установ трудового пенсійного забезпечення
та нагляд за ними (далі – Директива 2003/41/ЄС) встановлює вимоги щодо інвестиційної діяльності учасників ринку фінансових послуг, пов’язаних з накопичувальними
пенсійними системами, а також критерії їх контролю з боку профільних національних
структур країн ЄС.
Імплементація Директиви 2003/41/ЄС проводиться згідно з Планом, затвердженим Розпорядженням КМУ №34 від 21 січня 2015р.36 Мета цього Плану, як
зазначається в документі, полягає у впровадженні стандартів ЄС в українську систему
накопичувального пенсійного забезпечення, а основними завданнями імплементації є:
• гарантування дотримання цілей Директиви 2003/41/ЄС, якими передбачено моніторинг фінансового стану установи та оцінювання спроможності установи виконати всі договірні зобов’язання, відповідність мінімальним стандартам обачливості,
що стосується їх діяльності та умов роботи;
• забезпечення високого рівня захищеності майбутніх пенсіонерів шляхом встановлення суворих стандартів нагляду, ефективного управління схемами трудового
пенсійного забезпечення.
Також у Плані акцентується увага на тому, що на сьогодні більшість положень
Директиви 2003/41/ЄС вже відображені в законодавстві України, яким урегульовується діяльність системи накопичувального пенсійного забезпечення, запровадженої з 1 січня 2004р. Зокрема, в законах України “Про недержавне пенсійне
36

План імплементації Директиви 2003/41/ЄС Європейського Парламенту та Ради про діяльність установ
трудового пенсійного забезпечення та нагляд над ними. – Перелік директив ЄС та звіти Мінсоцполітики про
їх виконання, Мінсоцполітики, http://www.msp.gov.ua/content/perelik-diriktiv-es-ta-zviti-minsocpolitiki-pro-ihvikonannya.html?PrintVersion.
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забезпечення”, “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг”, “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” містяться
положення Директиви 2003/41/ЄС щодо:
1) визначення порядку реєстрації пенсійного фонду та здійснення нагляду за його
подальшою діяльністю з боку державних органів;
2) порядку надання інформації учасникам пенсійного фонду;
3) визначення переліку суб’єктів, які обслуговують пенсійний фонд;
4) визначення правил інвестування активів пенсійного фонду;
5) ліцензійних вимог до адміністраторів недержавних пенсійних фондів, компаній з
управління активами та банку-зберігача та інше.
Ураховуючи це, Планом передбачено імплементувати Директиву 2003/41/ЄС,
зокрема ст.12, в частині доповнення змісту інвестиційної декларації недержавного
пенсійного фонду, який визначеного українським законодавством, інформацією
щодо:
• методів вимірювання інвестиційного ризику;
• процесів управління ризиком, що застосовуються;
• розподілу стратегічних активів з урахуванням природи та строковості пенсійних
зобов’язань.
Згідно з Планом, імплементація Директиви 2003/41/ЄС здійснюватиметься
за участі Мінсоцполітики, Нацкомфінпослуг і Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку України, та полягатиме в розробці проекту Закону України
“Про внесення змін до законів України з питань накопичувального пенсійного
забезпечення”.
Узгоджений співвиконавцями варіант вказаного законопроекту 15 листопада 2016р.
було схвалено Нацкомфінпослуг для оприлюднення та громадського обговорення.
Проектом акту передбачено удосконалення законодавства України, що дозволить
забезпечити розв’язання, зокрема, таких питань37:
• визначення умов доступу до діяльності у сфері накопичувального пенсійного
забезпечення на території України;
• встановлення відповідальності та вимог до членів ради недержавного пенсійного
фонду;
• збільшення обов’язків адміністратора та зберігача недержавного пенсійного фонду,
а також осіб, які здійснюють управління його активами;
• врегулювання питань щодо інвестиційної діяльності з пенсійними активами
недержавного пенсійного фонду тощо.
Станом на початок вересня 2017р., проект Закону України “Про внесення змін
до законів України з питань накопичувального пенсійного забезпечення” ще не був внесений на розгляд Верховної Ради України.
37

Докладно див.: Інформаційне повідомлення Нацкомфінпослуг щодо оприлюднення проекту розпорядження Нацкомфінпослуг “Про схвалення проекту Закону України “Про внесення змін до законів України з
питань накопичувального пенсійного забезпечення”. – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, https://nfp.gov.ua/news/1475.html?PrintVersion.
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Ɇɟɦɨɪɚɧɞɭɦɩɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭɬɚɮɿɧɚɧɫɨɜɭɩɨɥɿɬɢɤɭ
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɢɦ Ɇɟɦɨɪɚɧɞɭɦɨɦ ɩɿɞɩɢɫɚɧɢɦ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ
 ɠɨɜɬɧɹ ɪ ɭɜɚɝɚ ɆȼɎ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɚ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱ
ɧɢɯɪɟɮɨɪɦɚɯɫɨɥɿɞɚɪɧɨʀɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ ɩɚ 38.
Окремі положення Меморандуму між Україною і МВФ
Меморандум зазначає, що деякі кроки щодо урізання привілейованих пенсій були
зроблені, але перегляд пенсійної системи, який відкладали протягом тривалого часу, вкрай
необхідний.
У Меморандумі визнається, що демографічні тренди та різке скорочення єдиного
соціального внеску призвело до значного дефіциту Пенсійного фонду, що стає загрозою життєздатності солідарної системи країни. З метою скорочення дефіциту Пенсійного фонду та подолання дисбалансів розподільчої системи, а також з метою досягнення більшої справедливості та здатності забезпечити адекватні пенсійні виплати в
майбутньому, керівництво України зобов’язувалось ухвалити “законодавчі акти” (новий
структурний маяк) (a new structural benchmark), які нададуть змогу:
(i) шпоступово скоригувати єдиний пенсійний вік і надалі зменшити кількість професій, що підлягають достроковому виходу на пенсію (gradually adjust the
statutory retirement age and further reduce the scope for early retirement);
(ii) шпосилити вимоги для отримання мінімальної пенсії (tighten the eligibility criteria
for the minimum pension);
(iii) шконсолідувати пенсійне законодавство, яке наразі розділене на 20 законів, та
запровадити єдиний принцип надання пенсій зі скасуванням привілеїв для всіх
професій (за винятком військових) (consolidate pension legislation, which is
now spread across about two dozen laws, and ensure a single principle for providing pensions without privileges for any occupation (with the exception of the military);
(iv) шрозширити базу внесків до системи соціального забезпечення (expand the
base for social security contributions);
(v) запровадити справедливе оподаткування пенсій (ensure equitable tax treatment
of pensions);
(vi) удосконалити ув’язування виплат і внесків, у т.ч. для заохочення надання декларацій про реальні доходи (better link benefits to contributions, also to encourage
the declaration of actual incomes).
Крім того, починаючи з 2017р., Уряд зобов’язується відокремити різноманітні пенсійні доплати за категоріями від трудових пенсій, перевести фінансування доплат з
пенсійного фонду до Державного бюджету та поліпшити систему їх цільового призначення з метою врівноваження системи та вивільнення ресурсів для більш ефективного
зниження рівня бідності.
38

Ukraine: Second Review Under the Extended Fund Facility and Requests for Waivers of Non-Observance
of Performance Criteria, Rephasing of Access and Financing Assurances Review-Press Release; Staff Report;
and Statement by the Executive Director for Ukraine, р.93-94.
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Меморандум підкреслює, що поки всі зазначені вище заходи не будуть імплементовані та пенсійна система не отримує стабільності, Україна утримується від запровадження другого рівня пенсійної системи (we will refrain from introducing a second pillar
to the pension system)39.
Згідно з текстом останнього Меморандуму 2017р.40, пенсійна реформа в Україні
повинна бути прийнята Верховною Радою до кінця квітня 2017р. і повинна вступити в
силу з 1 січня 2018р. Реформа має включати новий перелік варіантів виходу на пенсію з більш широким діапазоном пенсійного віку, порівняно з існуючим, пропонуючи громадянину вибір терміну та умов виходу на пенсію, що залежить від загального
трудового стажу. Крім того, необхідно запровадити додаткові пенсійні виплати для
стимулювання більш тривалої зайнятості громадян і більш пізнього їх виходу на пенсію.
Згідно з Меморандумом, реформа повинна сприяти економії не менше 3% ВВП
в довгостроковому плані, в т.ч. за рахунок збільшення трудового стажу при виході на
пенсію.
У додатку до Меморандуму наголошується, що середній ефективний вік виходу
на пенсію в Україні становить 58,5 років для чоловіків і 55,9 року для жінок, тоді як в
середньому по ЄС – 63,5 року і 62,5 року, відповідно.
Україна: Меморандум про економічну і фінансову політику, 2 березня 2017р.

Заходи з видатків 21.
Ми прискоримо структурні фіскальні реформи, спрямовані на покращення структури
державних фінансів і консолідацію нашої податково-бюджетної позиції, одночасно з
підвищенням ефективності та якості видатків уряду41:
a. Пенсійна реформа. Ми визнаємо необхідність реформування пенсійної системи.
Структурні проблеми на ринку праці (низький рівень сплати єдиного соціального
внеску (ЄСВ) і недостатня частка платників ЄСВ), несприятливі демографічні
умови, а також застарілі пенсійні правила підірвали стабільність пенсійної системи.
Рівень пенсійних видатків є дуже високим, попри відносно низький розмір
більшості індивідуальних пенсій, через непропорційне зростання числа пенсіонерів стосовно активної робочої сили. Це призвело до того, що дефіцит Пенсійного
фонду перевищив 140 млрд. грн. у 2016р. (близько 6% ВВП) і, за відсутності
змін, цей дефіцит зростатиме й надалі, що наражає життєздатність пенсійної
системи на небезпеку в майбутньому.
39

Об’єктивні причини такого рішення пов’язані з тим, що в Україні недостатньо розвинутий фінансовий
сектор, і відсутній фондовий ринок, але це стосується власне реформи фінансової системи країни.
40
Ukraine: 2016 Article IV Consultation and third review under the Extended Arrangement, Requests for a Waiver
of Non-Observance of a Performance Criterion, Waiver of Applicability, Rephasing of Access and Financing
Assurances Review-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Ukraine, April 4,
2017. – IMF Staff Report, http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/04/04/Ukraine-2016-Article-IVConsultation-and-third-review-under-the-Extended-Arrangement-44798.
41
Додаток I. Україна: Меморандум про економічну і фінансову політику від 2 березня 2017р. – Міжнародний
валютний фонд, Мінфін, http://minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/Меморандум%20України%20та%20
МВФ.pdf.
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Для створення стабільної основи системи пенсійного забезпечення, стимулювання
сплати пенсійних внесків працівниками, а також для забезпечення адекватного рівня
пенсії у майбутньому Верховна Рада України ухвалить до кінця квітня 2017р. комплексну пенсійну реформу (новий термін виконання структурного маяка, перенесений
з кінця грудня 2016р.), яка набуде чинності з 1 січня 2018р. Ця реформа матиме такі
характеристики:
(і) новий набір варіантів виходу на пенсію з ширшим, ніж існуючий, діапазоном
пенсійного віку, що передбачає значну можливість вибору, залежно від загального
трудового стажу, а також з пенсійними виплатами, які заохочують громадян до
подовження трудової діяльності та пізнішого виходу на пенсію;
(іі) економія видатків у розмірі не менше 3% відсотків ВВП в довгостроковій
перспективі;
(ііі) гарантії того, що громадяни України отримуватимуть пенсії, які є співвідносними
зі сплаченими ними внесками та адекватними в реальному вимірі.
Ця загальна система буде застосовуватися до всіх видів зайнятості, за винятком
обмеженого переліку небезпечних професій. Для таких професій буде запроваджено
актуарно обгрунтовані додаткові ставки ЄСВ, які сплачуватимуться роботодавцями і які
будуть накопичуватися на персоніфікованих рахунках та використовуватися як проміжне
фінансування між достроковим виходом на пенсію та визначеною вище системою. Крім
того, ми активізуємо свої зусилля по розширенню бази ЄСВ.
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɪɚɬɢɮɿɤɨɜɚɧɿ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɚɛɨ ɋɊɋɊ  əɤ ɜɿɞɨɦɨ ɱɢɧɧɿ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɡɝɨɞɚ ɧɚ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɧɚɞɚɧɚ ȼɟɪɯɨɜɧɨɸ Ɋɚɞɨɸ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɽ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɇɚ ɪ ɤɪɚʀɧɨɸ ɭɤɥɚ
ɞɟɧɨ ɛɥɢɡɶɤɨ  ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɓɟ
 ɛɟɪɟɡɧɹ ɪ ɍɤɪɚʀɧɚ ɩɿɞɩɢɫɚɥɚ ɍɝɨɞɭ ɩɪɨ ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɩɪɚɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɞɟɪɠɚɜ 
ɭɱɚɫɧɢɰɶ ɋɇȾ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɭ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɩɢɫɚɥɢ ɭɪɹɞɢ
ȼɿɪɦɟɧɿʀ Ȼɿɥɨɪɭɫɿ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɭ Ʉɢɪɝɢɡɫɬɚɧɭ Ɍɚɞɠɢɤɢɫɬɚɧɭ Ɍɭɪɤɦɟɧɿɫɬɚɧɭ
ɍɡɛɟɤɢɫɬɚɧɭ ɬɚ Ɋɨɫɿʀ Ɍɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɰɹ
ɍɝɨɞɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɳɨ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɤɪɚʀɧ
ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɬɿɽɸ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɹɤɨʀ ɜɨɧɢ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶ ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɪɢɡɧɚ
ɱɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿʀ ɜɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɬɪɭɞɨɜɢɣ ɫɬɚɠ ɧɚɛɭɬɢɣ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɛɭɞɶɹɤɨʀ ɡ
ɞɟɪɠɚɜɭɱɚɫɧɢɰɶ ɍɝɨɞɢ Ɋɨɡɦɿɪ ɩɟɧɫɿʀ ɨɛɱɢɫɥɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɧɨɪɦɚɦɢ ɿ ɜ ɪɨɡɦɿɪɚɯ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɍ ɪɚɡɿ ɩɟɪɟʀɡɞɭ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɚ
ɡ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɨɞɧɿɽʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ɿɧɲɨʀ ɜɢɩɥɚɬɚ ɩɟɧɫɿʀ ɡɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ
ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɩɪɢɩɢɧɹɽɬɶɫɹ ɨɞɧɚɤ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɳɨ ɡɚ ɧɨɜɢɦ ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨ
ɠɢɜɚɧɧɹɞɚɧɚɨɫɨɛɚɧɚɛɭɜɚɽɩɪɚɜɨɧɚɩɟɧɫɿɸȼɿɧɲɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɤɪɚʀɧɚɩɨɩɟɪɟɞ
ɧɶɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɭɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɤɚɡɭɜɚɬɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɭ ɩɟɧɫɿɸ ɞɨ
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɩɪɚɜɚɧɚɩɟɧɫɿɸɭɤɪɚʀɧɿɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ
Ɂɚ ɬɚɤɢɦ ɠɟ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɞɿɸɬɶ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿ ɭɝɨɞɢ ɩɿɞɩɢɫɚɧɿ
ɡ Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɨɦ Ɇɨɥɞɨɜɨɸ Ȼɿɥɨɪɭɫɫɸ ɿ Ƚɪɭɡɿɽɸ Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɍɤɪɚʀɧɚ ɩɪɨɞɨɜ
ɠɭɽ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɋɊɋɊ ɡɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ
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ɭɤɥɚɞɟɧɢɦɢ ɡ Ɇɨɧɝɨɥɶɫɶɤɨɸ ɇɚɪɨɞɧɨɸ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɨɸ Ɋɭɦɭɧɿɽɸ ɬɚ ɍɝɨɪɳɢɧɨɸ
ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɬɪɚɯɨɜɢɣ ɫɬɚɠ ɧɚɛɭɬɢɣ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɰɢɯ
ɤɪɚʀɧɬɚɤɨɠɦɨɠɟɛɭɬɢɜɪɚɯɨɜɚɧɢɣɹɤɞɥɹɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɪɚɜɚɧɚɩɟɧɫɿɸɬɚɤɿɞɥɹ
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ʀʀ ɪɨɡɦɿɪɭ Ɉɞɧɚɤ ɦɨɠɥɢɜɨ ɰɟ ɥɢɲɟ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ
ɫɬɚɠɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɦɢɨɪɝɚɧɚɦɢɰɢɯɤɪɚʀɧ
Ƚɪɨɦɚɞɹɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɱɢ ɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ ɪɚɣɨɧɚɯ
Ʉɪɚɣɧɶɨʀ ɉɿɜɧɨɱɿ ɚɛɨ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɹɯ ɩɪɢɪɿɜɧɹɧɢɯ ɞɨ ɧɢɯ ɡɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɧɟɨɛɯɿɞ
ɧɨɝɨ ɫɬɚɠɭ ɦɨɠɭɬɶ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɜɨɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿʀ
ɡɚ ɜɿɤɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɍɢɦɱɚɫɨɜɨʀ ɭɝɨɞɢ ɦɿɠ ɍɪɹɞɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɍɪɹɞɨɦ ɊɎ
ɩɪɨ ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɩɪɚɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɭ ɪɚɣɨɧɚɯ Ʉɪɚɣɧɶɨʀ ɉɿɜɧɨɱɿ ɬɚ ɦɿɫɰɟ
ɜɨɫɬɹɯ ɩɪɢɪɿɜɧɹɧɢɯ ɞɨ ɪɚɣɨɧɿɜ Ʉɪɚɣɧɶɨʀ ɉɿɜɧɨɱɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟ
ɱɟɧɧɹɭɤɥɚɞɟɧɨʀɫɿɱɧɹɪ
ɋɥɿɞɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢɳɨɡɚɱɚɫɢɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɍɤɪɚʀɧɚɭɤɥɚɥɚɧɢɡɤɭɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿɯ
ɞɨɝɨɜɨɪɿɜɩɪɨɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨɜɝɚɥɭɡɿɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɿɡɤɪɚʀɧɚɦɢɳɨ
ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɽ ɱɥɟɧɚɦɢ ȯɋ ɚ ɫɚɦɟ ɡ Ʌɚɬɜɿɽɸ ȿɫɬɨɧɿɽɸ Ʌɢɬɜɨɸ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɨɸ
ɑɟɯɿɽɸ Ȼɨɥɝɚɪɿɽɸ ɉɨɥɶɳɟɸ ȱɫɩɚɧɿɽɸ ɉɨɪɬɭɝɚɥɿɽɸ ɉɢɬɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɟɧɧɹ ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɜ ɰɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɜɢɪɿɲɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣ
ɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɡɚɽɦɧɟ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ
ɫɬɚɠɭɬɚɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɿɜɢɩɥɚɬɭɩɟɧɫɿʀɤɨɠɧɨɸɫɬɨɪɨɧɨɸɥɢɲɟɡɚɫɬɪɚɯɨɜɢɣɫɬɚɠ
ɧɚɛɭɬɢɣ ɧɚ ʀʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɫɬɪɚɯɨɜɢɣ ɫɬɚɠ ɧɚɛɭɬɢɣ ɡɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ɤɨɠɧɨʀ ɡ ɰɢɯ ɞɟɪɠɚɜ ɜɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɿɧɲɨɸ ɫɬɨɪɨɧɨɸ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚ
ɱɟɧɧɹ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɓɨ ɫɜɨɽɸ ɱɟɪɝɨɸ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɭɤɪɚʀɧɰɹɦ ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ
ɜ ɉɨɪɬɭɝɚɥɿʀ ȱɫɩɚɧɿʀ ɑɟɯɿʀ ɉɨɥɶɳɿ Ȼɨɥɝɚɪɿʀ ɬɚ ɤɪɚʀɧɚɯ Ȼɚɥɬɿʀ ɿ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɧɟɨɛ
ɯɿɞɧɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɬɚɠɭ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɜɨɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɧɚɛɚɬɶɤɿɜɳɢɧɿ
ɍ ɪɚɡɿ ɩɟɪɟʀɡɞɭ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɚ ɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɞɨ ɰɢɯ ɞɟɪɠɚɜ ɉɟɧɫɿɣ
ɧɢɣɮɨɧɞɍɤɪɚʀɧɢɩɪɨɞɨɜɠɭɽɜɢɩɥɚɱɭɜɚɬɢɩɪɢɡɧɚɱɟɧɭɜɍɤɪɚʀɧɿɩɟɧɫɿɸɡɚɧɨɜɢɦ
ɦɿɫɰɟɦɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹɩɟɧɫɿɨɧɟɪɚȾɥɹɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɬɚɤɨʀɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɩɟɧɫɿɨɧɟɪɭɧɟɨɛ
ɯɿɞɧɨ ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɧɹ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɡɚɦɿɫɰɟɦɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹɜɰɿɣɞɟɪɠɚɜɿɡɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹɦɩɪɨɩɟɪɟɤɚɡ
ɩɟɧɫɿʀɡɍɤɪɚʀɧɢ
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɭɝɨɞɢ  ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɩɥɚɬɢ ɩɟɧɫɿɣ ɪɨɡ
ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹɧɚɞɜɚɜɢɞɢ42
Ⱦɨɝɨɜɨɪɢ ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɢɩɥɚɬɭ ɩɟɧɫɿɣ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɞɟɪɠɚɜɚ ɧɚ ɬɟɪɢ
ɬɨɪɿʀɹɤɨʀɩɪɨɠɢɜɚɽɨɬɪɢɦɭɜɚɱ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɣɩɪɢɧɰɢɩ 
• ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɬɚ ɱɥɟɧɿɜ ʀɯ ɫɿɦɟɣ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɡɚɤɨɧɨ
ɞɚɜɫɬɜɨɦɞɟɪɠɚɜɢɧɚɬɟɪɢɬɨɪɿʀɹɤɨʀɜɨɧɢɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶ
42

Пенсійні виплати за міжнародними договорами (угодами). – Інтернет-портал “Пенсійний консультант”,
http://pensia.ua/ua/baza-znan/pensiyna-enciklopedia/item/622-poriadok-pensiinoho-zabezpechenniaviiskovosluzhbovtsiv-i-ikh-simei-derzhav-uchasnykiv-spivdruzhnosti-nezalezhnykh-derzhav.
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• ɜɢɩɥɚɬɚɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɡɚɪɚɯɭɧɨɤɞɟɪɠɚɜɢɹɤɚɩɪɢɡɧɚɱɚɽɩɟɧɫɿɸ ɤɪɿɦɜɢɩɚɞ
ɤɿɜ ɤɨɥɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɧɨɜɨʀ ɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣ
ɜɢɞ ɩɟɧɫɿʀ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɣ ɿ ɥɢɲɟ ɞɨ ɧɚɛɭɬɬɹ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɡɚ ɡɚɤɨɧɨ
ɞɚɜɫɬɜɨɦɰɿɽʀɤɪɚʀɧɢ 
• ɹɤɳɨ ɜɢɞ ɩɟɧɫɿʀ ɹɤɭ ɨɬɪɢɦɭɽ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ɞɟɪɠɚɜɢɤɭɞɢɜɿɧɩɟɪɟʀɯɚɜɩɟɧɫɿɸɩɪɨɞɨɜɠɭɽɜɢɩɥɚɱɭɜɚɬɢɍɤɪɚʀɧɚ
• ɞɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɭ ɬɱ ɧɚ ɩɿɥɶɝɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɿ ɡɚ ɜɢɫɥɭɝɭ
ɪɨɤɿɜ ɜɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɬɪɭɞɨɜɢɣ ɫɬɚɠ ɧɚɛɭɬɢɣ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɛɭɞɶɹɤɨʀ ɡ ɰɢɯ
ɞɟɪɠɚɜɚɬɚɤɨɠɧɚɬɟɪɢɬɨɪɿʀɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɋɊɋɊ
• ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦ ɞɟɪɠɚɜɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɍɝɨɞɢ ɩɪɨɜɚɞɢɬɶɫɹ ɡɚ
ɦɿɫɰɟɦɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ
• ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɿɡ ɡɚɪɨɛɿɬɤɭ ɞɨɯɨɞɭ  ɡɚ ɩɟɪɿɨɞɢ ɪɨɛɨɬɢ ɹɤɿ
ɡɚɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɫɬɚɠɭ ɹɤɳɨ ɜ ɞɟɪɠɚɜɚɯ ɹɤɿ ɩɪɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɟɧ
ɫɿʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɜɚɥɸɬɚ ɪɨɡɦɿɪ ɡɚɪɨɛɿɬɤɭ ɞɨɯɨɞɭ  ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɜɢɯɨɞɹɱɢ
ɡɨɮɿɰɿɣɧɨɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨɤɭɪɫɭɧɚɦɨɦɟɧɬɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɟɧɫɿʀ 
Ⱦɨɝɨɜɨɪɢ ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɤɨɠɧɚ ɞɨɝɨɜɿɪɧɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɩɪɢɡɧɚɱɚɽ ɬɚ ɜɢɩɥɚɱɭɽ ɩɟɧ
ɫɿɸ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɫɬɪɚɯɨɜɢɣ ɬɪɭɞɨɜɢɣ  ɫɬɚɠ ɧɚɛɭɬɢɣ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɞɟɪɠɚɜɢ
ɰɿɽʀɫɬɨɪɨɧɢ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɢɣɩɪɢɧɰɢɩ 
• ɩɟɧɫɿɹ ɩɪɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɬɚ ɜɢɩɥɚɱɭɽɬɶɫɹ ɤɨɠɧɨɸ ɤɪɚʀɧɨɸ ɥɢɲɟ ɡɚ ɫɬɪɚɯɨɜɢɣ
ɫɬɚɠɧɚɛɭɬɢɣɧɚʀʀɬɟɪɢɬɨɪɿʀ
• ɫɬɪɚɯɨɜɢɣ ɫɬɚɠ ɧɚɛɭɬɢɣ ɡɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɤɨɠɧɨʀ ɡ ɞɟɪɠɚɜ ɜɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɿɧɲɨɸ ɤɪɚʀɧɨɸ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɬɚɤ ɧɿɛɢ ɰɟɣ ɫɬɚɠ ɧɚɛɭɬɨ
ɡɚ ʀʀ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɳɨ ɩɟɪɿɨɞɢ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɫɬɚɠɭ ɧɟ ɩɟɪɟɤɪɢɜɚ
ɸɬɶɫɹɭɱɚɫɿ 
• ɭ ɪɚɡɿ ɩɟɪɟʀɡɞɭ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɚ ɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɞɨ ɰɢɯ ɞɟɪɠɚɜ ɉɟɧɫɿɣ
ɧɢɣ ɮɨɧɞ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɩɟɪɟɤɚɡɭɜɚɬɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɟɧɫɿɸ ɡɚ
ɧɨɜɢɦɦɿɫɰɟɦɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹɩɟɧɫɿɨɧɟɪɚɭɜɿɥɶɧɨɤɨɧɜɟɪɬɨɜɚɧɿɣɜɚɥɸɬɿ±ɚɛɨ¼
Перелік міжнародних угод (договорів) у сфері пенсійного забезпечення,
учасником яких є Україна
Міжнародні договори (угоди), які регулюють питання пенсійного забезпечення
за територіальним принципом
Румунія
Угода між Союзом РСР і Румунською Народною Республікою про
співробітництво в галузі соціального забезпечення, підписана 24 грудня
1960р., ратифікована 10 травня 1961р., набула чинності 27 червня 1961р.
Угорщина
Угода між Союзом РСР і Угорською Народною Республікою про
співробітництво в галузі соціального забезпечення, підписана 20 грудня
1962р., ратифікована 31 травня 1963р., набула чинності з 12 квітня 1963р.
Монголія
Угода між СРСР і Монгольською народною Республікою про
співробітництво в галузі соціального забезпечення, підписана 6 квітня
1981р., ратифікована 2 грудня 1981р., набула чинності 28 січня 1982р.
Білорусь
Угода про гарантії прав громадян держав-учасниць Співдружності
Незалежних Держав в галузі пенсійного забезпечення від 13 березня
1992р., набула чинності з дня підписання
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СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
Перелік міжнародних угод (договорів)...

Вірменія
Казахстан
Киргизстан
Росія
Таджикистан
Туркменістан
Узбекистан
Україна
Грузія

(продовження)

Угода про гарантії прав громадян держав-учасниць Співдружності
Незалежних Держав в галузі пенсійного забезпечення від 13 березня
1992р., набула чинності з дня підписання

Угода між Урядом України і Урядом Республіки Грузія про співробітництво
в галузі пенсійного забезпечення, підписана 9 січня 1995р., ратифікована
22 листопада 1995р., набула чинності 22 грудня 1995р.
Азербайджан Угода між Урядом України і Урядом Азербайджанської Республіки про
співробітництво в галузі пенсійного забезпечення, підписана 28 липня
1995р., ратифікована 7 травня 1996р., набула чинності 2 листопада 1996р.
Молдова
Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про гарантії
прав громадян у галузі пенсійного забезпечення, підписана 29 серпня
1995р., ратифікована 29 жовтня 1996р., набула чинності 19 грудня 1996р.
Білорусь
Угода між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про гарантії прав
громадян у галузі пенсійного забезпечення, підписана 14 грудня 1995р.,
ратифікована 22 листопада 1996р., набула чинності 11 лютого 1997р.
Міжнародні договори (угоди), які регулюють питання пенсійного забезпечення
за пропорційним принципом
Іспанія
Угода між Україною і Королівством Іспанія про соціальне забезпечення
громадян, підписана 7 жовтня 1996р., ратифікована 17 грудня 1997р.,
набула чинності 27 березня 1998р.
Естонія
Договір між Урядом України і Урядом Естонської Республіки про
співробітництво в галузі соціального забезпечення, підписаний 20 лютого
1997р., ратифікований 4 листопада 1997р., набув чинності 28 січня 1998р.
Латвія
Договір між Україною і Латвійською Республікою про співробітництво
в галузі соціального забезпечення, підписаний 26 лютого 1998р.,
ратифікований 19 березня 1999р., набув чинності 11 червня 1999р.
Словаччина
Договір між Україною та Словацькою Республікою про соціальне
забезпечення, підписаний 5 грудня 2000р., ратифікований 20 вересня
2001р., набув чинності 1 січня 2002р.
Литва
Договір між Україною та Литовською Республікою про соціальне
забезпечення, підписаний 23 квітня 2001р., ратифікований 10 січня 2002р.,
набув чинності 8 лютого 2002р.
Чехія
Договір між Україною та Чеською Республікою про соціальне
забезпечення, підписаний 4 липня 2001р., ратифікований 22 листопада
2002р., набув чинності 1 квітня 2003р.
Болгарія
Договір між Україною та Республікою Болгарією про соціальне
забезпечення, підписаний 4 вересня 2001р., ратифікований 22 листопада
2002р., набув чинності 1 квітня 2003р.
Португалія
Угода між Україною та Португальською Республікою про соціальне
забезпечення, підписана 7 липня 2009р.(не набула чинності)
Польща
Угода між Україною та Республікою Польща про соціальне забезпечення,
підписана 18 травня 2012р., ратифікована 5 вересня 2013р.
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ВИСНОВКИ
Ʉɪɢɬɢɱɧɚɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɚɫɢɬɭɚɰɿɹɳɨɫɮɨɪɦɭɜɚɥɚɫɹɜɧɚɫɥɿɞɨɤɡɧɢɠɟɧɧɹɧɚɪɨɞ
ɠɭɜɚɧɨɫɬɿɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨɩɟɪɟɯɨɞɭɞɨɫɿɦ¶ʀɡɞɿɬɶɦɢɭɩɨɽɞɧɚɧɧɿɡɿɡɪɨɫɬɚɧ
ɧɹɦɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿɠɢɬɬɹɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜɚɬɚɤɨɠɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɦ
ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿɩɪɚɰɸɸɱɢɯɫɩɪɢɹɥɚɫɭɬɬɽɜɨɦɭɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɸɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɨɥɿɞɚɪɧɨɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ Ɂɿ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɦ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɧɹɱɢɫɥɨɩɥɚɬɧɢɤɿɜɽɞɢɧɨɝɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɜɧɟɫɤɭɡɧɢɠɭɽɬɶɫɹ
ɬɨɞɿɹɤɜɢɞɚɬɤɢɧɚɩɪɨɝɪɚɦɢɞɥɹɥɸɞɟɣɩɨɯɢɥɨɝɨɜɿɤɭɜɬɱɩɟɧɫɿʀɡɪɨɫɬɚɬɢɦɭɬɶ
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡɿ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɱɚɫɬɤɢ ɥɸɞɟɣ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɋɢɫɬɟɦɚ ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɜɚɥɚɫɹ ɹɤ ɭɦɨɜɧɨ ɟɤɨɧɨɦɧɚ ɫɬɚɥɚ ɨɛɬɹɠɥɢɜɨɸ
ɡɬɟɧɞɟɧɰɿɽɸɞɨɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɜɢɞɚɬɤɿɜɧɚɩɟɧɫɿɣɧɿɜɢɩɥɚɬɢ
Ɋɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶ
ɧɨʀ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ± ɰɟ ɩɪɟɪɨɝɚɬɢɜɚ ɞɟɪɠɚɜɢ ʀʀ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɿ ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯ
ɨɪɝɚɧɿɜȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯɚɤɬɿɜɩɟɧɫɿɣɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɍɤɪɚʀɧɿɽɞɟɪ
ɠɚɜɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɪɨɡ
ɪɨɛɤɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ ɩɪɨɜɿɞɧɟ ɦɿɫɰɟ ɫɟɪɟɞ
ɹɤɢɯ ɩɨɫɿɞɚɽ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɂ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜ ɪ
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɬɪɢɪɿɜɧɟɜɭ ɩɟɧɫɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɪɨɬɟ ɞɪɭɝɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢɞɨɫɿɧɟɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨɇɚɪɚɡɿɩɢɬɚɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɍɤɪɚʀɧɿ
ɪɟɝɭɥɸɸɬɶɫɹ ɦɚɣɠɟ  ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɬɚ ɛɚɝɚɬɶɦɚ ɩɿɞɡɚɤɨɧɧɢɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɹɤɿ ɡɚɩɪɨ
ɜɚɞɠɭɸɬɶɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɭɦɨɜɢɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɨɤɪɟɦɢɯɤɚɬɟɝɨɪɿɣɿɧɟɪɿɞɤɨ
ɞɭɛɥɸɸɬɶ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɝɨ Ɍɨɦɭ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɫɬɚɽ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɽɞɢɧɢɯ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɭɫɮɟɪɿɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɉɨɩɪɢ ɪɨɡɜɢɧɭɬɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɭ ɛɚɡɭ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɱɢɧɧɟ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɜ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɥɨɠɟɧɶ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɚɤɬɿɜɫɜɿɬɨɜɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭɬɚɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɩɪɢɧɰɢɩɭɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ
ȼɟɥɢɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɽ ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɞɨ
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɳɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɡ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ
ɜɫɬɭɩɭ ɜ ȯɋ ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ ± ɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟ
ɱɟɧɧɹɦɿɥɶɣɨɧɿɜɧɚɲɢɯɫɩɿɜɜɿɬɱɢɡɧɢɤɿɜɹɤɿɩɪɚɰɸɸɬɶɡɚɦɟɠɚɦɢɤɪɚʀɧɢ
ɍ ɰɿɥɨɦɭ ɝɨɥɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ
ɜɢɦɨɝɚɦɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɬɚɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɱɢɧɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨ
ɞɚɜɫɬɜɚ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɢɦ ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɨɪɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ± ɰɟ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɟɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɿɫɨɰɿɚɥɶɧɚɞɨɩɨɦɨɝɚȼɨɧɢɫɬɚɧɨɜ
ɥɹɬɶɪɿɡɧɿɟɥɟɦɟɧɬɢɬɚɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹɱɟɪɟɡɞɿɸɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɬɚɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
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5. ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ
СИСТЕМИ УКРАЇНИ: МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ, ДЕМОГРАФІЧНИЙ
І СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИЙ ВИМІР
(позасистемні фактори стану пенсійної сфери)

ормування та операційна діяльність будь-якої системи пенФ
сійного забезпечення знаходиться під впливом низки чинників, які визначають її ключові параметри, стійкість і потребу в
реалізації реформаторських заходів.

У межах базової Концептуальної рамки реформування пенсійних систем, запропонованої Світовим банком ще в 2008р.1,
особлива роль належить групі чинників, що характеризують
“Вихідні умови” реформ у певній країні та об’єднані у три підгрупи2:
І. успадкована пенсійна система;
ІІ. необхідні реформи;
III. середовище можливостей.
Ɍɪɟɬɹ ɩɿɞɝɪɭɩɚ ɱɢɧɧɢɤɿɜ >ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ@ ɨɩɢɫɭɽ ɜɧɭɬɪɿɲɧɽ ɫɟɪɟ
ɞɨɜɢɳɟ ɞɟɪɠɚɜ ɹɤɟ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɱɢ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ʀɯ ɩɟɧ
ɫɿɣɧɨɝɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɡɨɤɪɟɦɚ
(ɚ  ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɩɪɨɮɿɥɶ ɛ  ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɜ  ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɚ
ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɝ ɫɬɚɧɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɪɢɧɤɭ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɛɚɱɟɧɧɹ ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɫɚɦɟ ɰɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟ
ɞɨɜɢɳɚ ɽ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɯɨɱɚ ɨɱɟɜɢɞɧɨ
ɳɨ ɧɚɜɟɞɟɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɧɟ ɽ ɜɢɱɟɪɩɧɢɦ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɧ ɧɟ ɦɿɫɬɢɬɶ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɿɫɬɨɪɢɤɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɟɪɠɚɜ
ɳɨɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚʀɯɫɬɪɚɬɟɝɿʀɩɨɛɭɞɨɜɢɫɢɫɬɟɦɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
5.1. СЕРЕДОВИЩЕ РОЗВИТКУ ПЕНСІЙНИХ СИСТЕМ:
ОЦІНОЧНІ ПІДХОДИ СВІТОВОГО БАНКУ
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɳɨɞɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɿ ɪɨɥɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɛɭɜ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɢɣ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ ɛɚɧɤɭ
ɧɚ ɪɪ ɳɨɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɚ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɰɢɦ ɩɿɞ
ɯɨɞɨɦ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɯɟɦɢ ɳɨ ɩɟɪɟɞ
ɛɚɱɚɽ ɨɰɿɧɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɩɨɩɟɪɲɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ
ɩɨɞɪɭɝɟ ± ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ  ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ
1

Докладніше див. Розділ 2.
Holzmann R., Hinz R.P., Dorfman М. Pension Systems and Reform Conceptual Framework. – Social Protection
Discussion Paper №0824, World Bank, June 2008, рр.3-4, http://siteresources.worldbank.org/SOCIALPROTECTION/
Resources/SP-Discussion-papers/Pensions-DP/0824.pdf.
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
Організаційна схема
оцінювання пенсійних систем4

Середовище
розвитку

Конструкція
(архітектура)

Ефективність

ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟ
ɱɟɧɧɹ ɚ ɩɨɬɪɟɬɽ ± ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ʀʀ ɞɿʀ ɫɯɟɦɚ ³Ɉɪɝɚ
ɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɫɯɟɦɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɟɧ
ɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ´  ɐɹ ɫɯɟɦɚ ɜɿɞɨ
ɛɪɚɠɚɽ ɬɨɣ ɮɚɤɬ ɳɨ ɧɚɜɿɬɶ ɡɚ
ɨɞɧɚɤɨɜɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɪɿɡɧɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɜɹɤɨɦɭ
ɜɨɧɢ ɞɿɸɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɦɟ ɚɛɫɨ
ɥɸɬɧɨ ɪɿɡɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ʀɯ ɟɮɟɤ
ɬɢɜɧɨɫɬɿ3.

Ɉɰɿɧɤɚ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜ ɹɤɨɦɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ɩɟɧɫɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɟɜɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ
ɡɚ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɢɡɤɢ ɛɚɡɨɜɢɯ ɿɧɞɢɤɚ
ɬɨɪɿɜ ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³ȱɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ
ɫɢɫɬɟɦ´ ɫ  ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɨɱɿɤɭɜɚɧɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ ɧɚɪɨɞ
ɠɭɜɚɧɿɫɬɶ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɥɿɬɧɿɯ ɥɸɞɟɣ  ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɞɟɮɿɰɢɬ
ɛɸɞɠɟɬɭ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɛɨɪɝ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɢɧɤɿɜ  ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɬɪɭɞɨɜɿ
ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɱɚɫɬɤɚ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɜ ɚɝɪɚɪɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ  ɬɚ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɿ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɪɹɞɭ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɥɸɞɟɣ
ɩɨɯɢɥɨɝɨɜɿɤɭ 
ɍ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɬɭɪɛɭɥɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɜɧɭɬ
ɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜ ɹɤɨɦɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ɩɟɧɫɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ʀʀ
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɚɽ ɳɟ ɨɞɧɟ ɜɚɝɨɦɟ ɨɛɝɪɭɧ
ɬɭɜɚɧɧɹȼɨɧɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟɡɬɢɦɳɨɫɚɦɟɜɧɭɬɪɿɲɧɽɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɝɟɧɟɪɭɽɤɪɢɬɢɱɧɭ
ɦɚɫɭ ɪɢɡɢɤɿɜ ɡɞɚɬɧɢɯ ɧɟ ɥɢɲɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ
ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɚɥɟ ɣ ³ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ
ɩɿɞ ɭɞɚɪ´ ʀʀ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɭ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ
ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨ ɱɢ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨ
ɤɨɜɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɰɟ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɚ
ɿɧɲɿ ɫɥɚɛɤɨ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɿ ɪɢɡɢɤɢ ɡɚɜ
ɛɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɹɤɢɯ ɫɬɚɽ
ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɹɤ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɬɚɤ
ɿ ɡɚɝɚɥɨɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɟɧ
ɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɪɿɡɤɚ ³ɇɚɣ
ɛɿɥɶɲ ɫɟɪɣɨɡɧɿ ɬɚ ɫɥɚɛɤɨ ɩɪɨɝɧɨɡɨ
ɜɚɧɿɪɢɡɢɤɢ«´ɫ 
3

Dorfman M., Palacios R. World Bank Support for Pensions and Social Security. – A Background Paper
for the World Bank 2012-2022 Social Protection and Labor Strategy, Social Protection & Labor Discussion Paper
№1208, World Bank, March 2012, рр.11-12, http://siteresources.worldbank.org/SOCIALPROTECTION/Resources/SPDiscussion-papers/Pensions-DP/1208.pdf.
4
Dorfman M., Palacios R. World Bank Support for Pensions and Social Security, р.11.
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Індикатори оцінювання середовища функціонування пенсійних систем5
Індикатор
Демографічні індикатори

Статистична
оцінка

коефіцієнт залежності літніх людей
(old-age dependency ratio)

співвідношення чисельності населення
віком 65+ та населення віком 15-64 , %

очікувана тривалість життя при
народженні (life expectancy)

кількість років, у розрізі статі

очікувана тривалість життя після
досягнення пенсійного віку
(60 або 65 років)

кількість років, у розрізі статі

рівень народжуваності (fertility)

число народжених дітей
у розрахунку на одну жінку

Макроекономічні та фінансові індикатори
індикатори розвитку фінансового
сектору (financial-sector development)

передбачена розробка переліку
відповідних індикаторів

державний та гарантований
державою борг (public-sector and
publicly guaranteed debt)

% ВВП

дефіцит/профіцит державного
бюджету, включаючи безоплатно
надані суми (public-sector surplus/
deficit including grants)

% ВВП

Інституційні індикатори
індикатори ефективності діяльності
уряду (government effectiveness)

передбачена розробка переліку
відповідних індикаторів

індикатор неформальної підтримки
літніх людей (informal support)

частка літніх людей, які проживають зі
своїми дітьми в загальній чисельності
населення, %

Індикатори ринку праці
рівень зайнятості населення працездатного віку (labor force participation
rates of working age population)

%, у розрізі статі

рівень зайнятості населення віком 65+
(labor force participating rates among
those older than 65)

%, у розрізі статі

частка робочої сили, зайнятої у
аграрному секторі (share of labor force
in agriculture)

відношення чисельності робочої сили,
зайнятої у аграрному секторі, до
загальної чисельності робочої сили, %

5

Складено на основі джерел: Pallares-Miralles M., Romero С., Whitehouse Е. International Patterns of Pension
Provision II. A Worldwide Overview of Facts and Figures. – Social Protection & Labor Discussion Paper №1211, World
Bank, June 2012, р.11, https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/13560/703190NWP0SPL000
Box370035B00PUBLIC0.pdf; Whitehouse E. Pension Indicators: Reliable Statistics to Improve Pension Policymaking.
World Bank Pension Indicators and Database. – Briefing №1, World Bank, 2012, р.2, http://documents.worldbank.org/
curated/en/114161468330910597/Pension-indicators-reliable-statistics-to-improve-pension-policymaking.
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НАЙБІЛЬШ СЕРЙОЗНІ ТА СЛАБКО ПРОГНОЗОВАНІ РИЗИКИ,
З ЯКИМИ СТИКАЮТЬСЯ ПЕНСІЙНІ СИСТЕМИ6
¾ Макроекономічні шоки, що впливають на обсяги виробництва, динаміку цін або
й на те, й інше одночасно.
¾ Демографічні шоки, що впливають на всі пенсійні програми, здійснюючи вплив
на ринкові ціни, обсяги та рівень пенсійних виплат.
¾ Політичні ризики впливають на всі пенсійні програми, які всі без винятку критично залежать (хоча й різною мірою) від ефективності державного урядування.
¾ Управлінські ризики можуть зрости через непрофесіоналізм або шахрайство –
явища, які з причини недостатньої інформованості споживачів не можуть ефективно контролюватися.
¾ Інвестиційні ризики: приватні та державні пенсійні накопичення розміщуються
на фондовому ринку, якому притаманні значні коливання.
¾ Ризики страхового ринку (як один з видів інвестиційних ризиків).
ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɋɜɿɬɨɜɢɦ ɛɚɧɤɨɦ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ
ɳɨɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ
ɫɥɿɞ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɹɤ ɛɚɡɨɜɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ
ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɰɟɧɚɪɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɋɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɰɟɣ ɩɿɞɯɿɞ ɨɰɿ
ɧɸɜɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨʀ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɤɪɚʀɧɢ ɦɚɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢ
ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ʀʀ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ  ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɨɝɨ  ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟ ɨɛɯɨ
ɞɹɱɢ ɭɜɚɝɨɸ ɩɪɨɰɟɫɢ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ± ɧɚ ɡɪɚɡɨɤ ɬɿɧɿɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
ɱɢ ɩɪɟɤɚɪɢɡɚɰɿʀ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɑɢɦ ɛɿɥɶɲ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɬɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ ɛɭɞɭɬɶ ɭɪɚɯɨ
ɜɚɧɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜ ɹɤɨɦɭ ɞɿɽ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɩɟɧɫɿɣɧɚ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɬɢɦ ɦɟɧɲ ɿɦɨɜɿɪɧɢɦɢ ɫɬɚɸɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɩɪɨɪɚɯɭɧɤɢ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɿʀʀɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
5.2. МАКРОЕКОНОМІЧНА ДИНАМІКА
Ɇɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɛɭɞɶɹɤɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹɡɚɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɩɟɪɲɡɚɜɫɟɭɫɮɟɪɿɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɨɮɿɰɿɣɧɨɡɚɪɟɽɫɬɪɨ
ɜɚɧɚ ɬɪɭɞɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɿ ɜ ɬɱ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ Ⱥ ɬɨɦɭ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɦɚɪɤɟɪɨɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭ
ɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɽ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ȼȼɉ ɞɟɪɠɚɜɢ ± ɹɤ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɪɚɠɟɧɨɝɨ
ɜɰɿɧɚɯɛɚɡɨɜɨɝɨɪɨɤɭ ɬɚɤɿɧɨɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɪɚɠɟɧɨɝɨɜɩɨɬɨɱɧɢɯɰɿɧɚɯ 
6

Barr N., Diamond Р. The Economics of Pensions. – London School of Economics and Political Science
Research Online, January 2008, р.10, http://eprints.lse.ac.uk/2630/1/economics_of_pensions_final.pdf.
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СТАТИСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ,
ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ
СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ7
Стадія виробництва характеризується показниками випуску, проміжного споживання, ВВП (валової доданої вартості (ВДВ)).
Випуск – вартість товарів і послуг, що є результатом виробничої діяльності
одиниць-резидентів у звітному періоді.
Проміжне споживання містить витрати на товари та послуги, використані інституційними одиницями для виробничих потреб.
ВДВ розраховується як різниця між випуском в основних цінах і проміжним
споживанням. Вона містить у собі первинні доходи, що створюються учасниками
виробництва та розподіляються між ними.
ВВП на стадії виробництва визначається як різниця між випуском у ринкових
цінах і проміжним споживанням у цінах покупців або як сума валових доданих вартостей
видів економічної діяльності та податків на продукти, за виключенням субсидій на
продукти.
Номінальний ВВП – обсяг ВВП у поточних (фактичних) цінах.
Реальний ВВП – обсяг ВВП у цінах періоду, прийнятого за базу порівняння.
Податки на продукти включають податки, величина яких безпосередньо залежить
від кількості чи вартості товарів і послуг, вироблених, реалізованих або імпортованих
виробничою одиницею-резидентом.
Субсидії на продукти – відшкодування з державного бюджету підприємствам
у порядку державного регулювання цін на сільськогосподарську та іншу продукцію
для покриття поточних збитків підприємств, поліпшення їх фінансового становища
шляхом поповнення оборотних коштів або компенсації окремих витрат.
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɬɪɚɩɢɥɚ ɜ ³ɡɨɧɭ
ɬɭɪɛɭɥɟɧɬɧɨɫɬɿ´ ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɽ ɜɿɞɱɭɬɧɿ ɛɚɪ¶ɽɪɢ ɞɥɹ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɬɪɚɽɤɬɨɪɿɸ ɫɬɚɥɨɝɨ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
Ɂɧɚɱɧɢɣ ɤɪɢɡɨɜɢɣ ɫɩɚɞ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɭ ɪ ɡɦɿɧɢɜɫɹ ɭɩɪɨɞɨɜɠ
ɪɪ ɩɟɜɧɨɸ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɽɸ ± ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɿ ɬɟɦɩɢ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ
ȼȼɉ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɜɤɚɡɚɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ  ɉɪɨɬɟ ɭ ɪ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ
ɝɥɢɛɨɤɢɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɨɬɪɹɫɿɧɶ ɿ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɜɨɽɧɧɨɝɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɧɚ
Ⱦɨɧɛɚɫɿɍɤɪɚʀɧɚɡɧɨɜɭɭɜɿɣɲɥɚɭɮɚɡɭɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɞɟɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀɨɡɧɚɤɚɦɢ
ɹɤɨʀɫɬɚɥɢ
• ɛɿɥɶɲɧɿɠɬɪɢɤɪɚɬɧɚɞɟɜɚɥɶɜɚɰɿɹɝɪɢɜɧɿɜɿɞɧɨɫɧɨɞɨɥɚɪɚɋɒȺ±ɡɝɪɧ
ɭɪɞɨɝɪɧɭɪɿɝɪɧɋɒȺɧɚɩɨɱɚɬɤɭɱɟɪɜɧɹɪ
7

Економічна статистика. Національні рахунки. Методологічні пояснення до розділу “Національні рахунки
України”. – Державна служба статистики України, 2017, http://www.ukrstat.gov.ua.
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• ɪɨɡɤɪɭɱɭɜɚɧɧɹ ³ɿɧɮɥɹɰɿɣɧɨʀ ɫɩɿɪɚɥɿ´ ɜ ɬɱ ɱɟɪɟɡ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɟ ɩɿɞɜɢ
ɳɟɧɧɹ ɰɿɧ ɿ ɬɚɪɢɮɿɜ ɧɚ ɠɢɬɥɨɜɨɤɨɦɭɧɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɳɨ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɡɪɨɫ
ɬɚɧɧɹɫɩɨɠɢɜɱɢɯɰɿɧɧɚɭɪɧɚɭɪɧɚɭɪ
ɿ ɧɚ  ɡɚ ȱ ɩɿɜɪɿɱɱɹ ɪ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ ɩɨɩɟ
ɪɟɞɧɶɨɝɨɪɨɤɭ
• ɪɿɡɤɟ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ± ɫɭɦɚɪɧɨ ɡɚ ɪɪ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɧɚɬɪɟɬɢɧɭ ɧɚ 
• ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɫɟɪɟɞ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɡɚ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɽɸɆɈɉ ɡɭɪɞɨɭȱɤɜɚɪɬɚɥɿɪ
• ɫɩɚɞ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ȼȼɉ ɧɚ  ɭ ɪ ɬɚ  ɭ ɪ ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³ȼȼɉ
ɍɤɪɚʀɧɢ´).
ВВП України8

1 465,2

1 404,7

1 300,0

1 500

1 079,3

2 383,2

2 000

1 586,9

1 988,5

млрд. грн.
2 500

583,9

1 000

500
+4,1%

+5,5%
+0,2%

0,0%

+2,3%

+2,5%

2016р.

І квартал
2017р.

0
2010р.

2011р.

2012р.

2013р.

2014р.

2015р.

-6,6%
Номінальний ВВП, млрд. грн.

-9,8%

Реальний ВВП, % до відповідного періоду попереднього року

8

Дані за 2010-2014рр. наведено без урахування АР Крим і м.Севастополя; за 2015р. - І квартал 2017р. – без
урахування АР Крим, м.Севастополя та частини Донецької і Луганської областей, де проводиться АТО.
Джерело: Валовий внутрішній продукт України. Зміна обсягу ВВП за 2010р., І кв. 2017р. – Державна
служба статистики України, 2017.
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ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɬɟɦɩɿɜ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ȼȼɉ ɍɤɪɚʀɧɢ ±
ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨ ɧɚ  ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ ɪɪ ± ɯɨɱɚ ɿ ɞɚɸɬɶ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɝɥɢɛɢɧɢ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɩɚɞɭ ɚɥɟ ɧɟ ɜɿɞɬɜɨɪɸɸɬɶ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɭ ɤɚɪɬɢɧɭ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɦɚɤɪɨ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɭ ɹɤɢɯ ɧɢɧɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɚ ɩɟɧɫɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ Ȼɿɥɶɲ
ɱɿɬɤɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɰɶɨɝɨ ɦɨɠɟ ɞɚɬɢ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ
ȼȼɉ ɨɰɿɧɟɧɨɝɨ ɭ ɜɚɥɸɬɧɨɦɭ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɿ ɞɨɥɚɪɚɯ ɋɒȺ ɡɚ ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟ
ɧɢɦɤɭɪɫɨɦɨɛɦɿɧɭɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɜɚɥɸɬɢ 
Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɬɪɢ ɪɨɤɢ ɨɛɫɹɝ ȼȼɉ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɤɨɪɨ
ɬɢɜɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɞɜɿɱɿ ± ɡɿ  ɦɥɪɞ ɭ ɪ ɞɨ  ɦɥɪɞ ɭ ɪ
Ⱥɨɛɫɹɝȼȼɉɧɚɞɭɲɭɧɚɫɟɥɟɧɧɹɭɜɚɥɸɬɧɨɦɭɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɿɡɦɟɧɲɢɜɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɜ  ɪɚɡɚ ± ɡ   ɭ ɪ ɞɨ  ɭ ɪ ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³ȼȼɉ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɭ ɜɚɥɸɬɧɨɦɭ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɿ´  ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɪ ɍɤɪɚʀɧɚ ɡɚ ɜɤɚɡɚɧɢɦɢ
ɦɚɤɪɨɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɨɩɢɧɢɥɚɫɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɪɪ ɜɿɞɤɨɬɢɜɲɢɫɶ ɧɚ ɞɟɫɹɬɢ
ɪɿɱɱɹ ɧɚɡɚɞ ɳɨ ɽ ɞɟɫɬɚɛɿɥɿɡɭɸɱɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɨɥɿɞɚɪɧɨʀ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɭɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ
ВВП України у валютному еквіваленті,
протягом 2005-2016рр.9
2005р.

1 828,72

2006р.

2 303,01

2007р.

3 068,61

2008р.

3 891,04

86,14
107,75
142,72

2009р.

2 545,48

2010р.

2 965,14

2011р.

3 569,76

2012р.

3 855,42

2013р.

4 029,72

2014р.

3 104,66

2015р.

2 124,66

2016р.

2 185,73

179,99
117,23
136,01
163,16
175,78
183,31
133,50
91,03
93,27

Номінальний ВВП, млрд. дол. США*
Номінальний ВВП у розрахунку на душу населення, дол. США*
* За офіційним обмінним валютним курсом
9

World Bank Open Data. GDP (current US$). GDP per capita (current US$). – World Bank, 2017,
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=UA&view=chart.
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Ɉɱɟɜɢɞɧɨ ɳɨ ɞɥɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨʀ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɜɹɤɨɦɭɞɿɽɫɢɫɬɟɦɚɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɍɤɪɚʀɧɿɧɟɨɛɯɿɞɧɨɩɪɨ
ɬɹɝɨɦ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɫɨɤɿ ɬɟɦɩɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɟɤɨ
ɧɨɦɿɤɢ ɉɟɜɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɳɨɞɨ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɝɨ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɳɟ ɡ ɪ. ɨɞɧɚɤ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɨɜɚɧɿ ɬɟɦɩɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ȼȼɉ
ɩɨɤɢ ɧɟ ɽ ɜɪɚɠɚɸɱɢɦɢ ɬɨɛɬɨ ɞɨɫɬɚɬɧɿɦɢ ɞɥɹ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ³ɧɚɞɨɥɭɠɟɧɧɹ´ ɜɬɪɚɬ
ɭɧɚɫɥɿɞɨɤɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɫɩɚɞɭ
əɤ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɞɚɧɿ Ⱦɟɪɠɫɬɚɬɭ ɡɚ ɪ ɪɟɚɥɶɧɢɣ ȼȼɉ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɪɿɫ ɧɚ 
ɚ ɡɚ ȱ ɤɜɚɪɬɚɥ ɪ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɨɤɭ ±
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɧɚ  ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
ɫɬɚɧ ɹɤɨɝɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɟɪɠɚɜɢ
ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
ɍɤɪɚʀɧɢɉɪɨɰɟɨɞɧɨɫɬɚɣɧɨɝɨɜɨɪɹɬɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɩɪɨɝɧɨɡɧɿɨɰɿɧɤɢɧɚɞɚɧɿɜɿɬɱɢɡɧɹ
ɧɢɦɢɬɚɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢɧɚɧɚɣɛɥɢɠɱɭɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ
Прогнозна оцінка зростання реального ВВП України10, %
4
4,0

4,0

3,5
3,2
3,2
3,1

3
2,4

3,6

3,0
Кабінет Міністрів України

2

(постанови КМУ №399 від 01.07.2016 та
№411 від 31.05.2017р. (базовий сценарій))

2,0
2,0
1,8

Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України (консенсус-прогноз,

1,6

оприлюднений у січні 2017р.)

Національний банк України

1

Світовий банк
Міжнародний валютний фонд
2017р.

2018р.

2019р.

2020р.

10

Україна: перспективи розвитку. Консенсус-прогноз. – Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України, Випуск №43 (січень 2017), http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=Konsensus-prognoz;
Національний банк України зберіг облікову ставку незмінною. Прес-реліз НБУ. – Національний банк України,
липень 2017р., https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=51498964&cat_id=55838; Global Economic
Prospects, June 2017: A Fragile Recovery. – A World Bank Group Flagship Report, 2017, http://www.vsemirnyjbank.
org/ru/publication/global-economic-prospects; Central, Eastern, and Southeastern Europe: a broadening recovery.
Regional Economic Issues. – International Monetary Fund, May 2017, http://www.imf.org/en/Publications/REO/EU/
Issues/2017/05/10/a-broadening-recovery.
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Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɭɪɹɞɨɜɢɦɢ ɩɪɨɝɧɨɡɚɦɢ ɭɯɜɚɥɟɧɢɦɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɄɆɍ11 ɭ ɪ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɦɨɠɟ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ȼȼɉ ɧɚ
 ɹɤɟ ɡɚ ɛɚɡɨɜɢɦ ɫɰɟɧɚɪɿɽɦ ɭ ɪ ɩɪɢɫɤɨɪɢɬɶɫɹ ɞɨ  ɭ ɪ ±
ɞɨɭɪ±ɞɨ
ɇȻɍɞɚɽɫɤɪɨɦɧɿɲɭɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɭɪɹɞɨɜɨɸɩɪɨɝɧɨɡɧɭɨɰɿɧɤɭɳɨɞɨɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
ȼȼɉɭɪ ɥɢɲɟ ɬɚɨɱɿɤɭɽɣɨɝɨɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹɭɪɞɨɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡ
ɩɨɦ¶ɹɤɲɟɧɧɹɦɮɿɫɤɚɥɶɧɨʀɬɚɦɨɧɟɬɚɪɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɳɨɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢɦɭɬɶɫɩɨɠɢɜ
ɱɢɣ ɩɨɩɢɬ ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹɦ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɣ ɡɪɨɫ
ɬɚɧɧɹɦɟɤɫɩɨɪɬɭɧɚɬɥɿɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹɭɦɨɜɬɨɪɝɿɜɥɿɬɚɜɢɫɨɤɢɯɨɛɫɹɝɿɜɭɪɨɠɚɸ
Ȼɿɥɶɲ ɨɩɬɢɦɿɫɬɢɱɧɟ ɩɪɨɝɧɨɡɧɟ ɛɚɱɟɧɧɹ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɧɚ ɪɪ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ Ɇɿɧɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿʀ Ɉɫɨɛ
ɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɫɥɿɞ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɧɚ ɩɨɡɢɰɿɸ ɆȼɎ ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɢɫɨɤɭ
ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞɧɚɞɚɜɚɧɨɝɨɧɢɦɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹɬɚʀɯɬɿɫɧɭɫɩɿɜɩɪɚɰɸɳɨɞɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɪɟɮɨɪɦɭɬɱɣɩɟɧɫɿɣɧɨʀ
Ɉɩɪɢɥɸɞɧɟɧɢɣ ɆȼɎ ɭ ɬɪɚɜɧɿ ɪ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɨɝɥɹɞ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɤɪɚʀɧ
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ɋɯɿɞɧɨʀ ɬɚ ɉɿɜɞɟɧɧɨɋɯɿɞɧɨʀ ȯɜɪɨɩɢ12 ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɩɪɨɝɧɨɡ
ɡɦɿɧɢ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ȼȼɉ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɢɦ ɬɟɦɩɢ ɣɨɝɨ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɫɤɥɚɞɭɬɶ 
ɭɪɬɚɭɪ
ɉɨɫɬɭɩɨɜɟɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭɬɪɟɧɞɭɜ
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ ȯɜɪɨɩɢ ɳɨɞɨ ɞɟɹɤɨɝɨ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɩɨɦɿɪɧɢɯ ɬɟɦɩɿɜ ɦɚɤɪɨ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɹ ³Ɋɟɚɥɶɧɢɣ ȼȼɉ ɤɪɚʀɧ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ɋɯɿɞɧɨʀ ɬɚ
ɉɿɜɞɟɧɧɨɋɯɿɞɧɨʀȯɜɪɨɩɢ´ɫ 
əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɭ ɜɤɚɡɚɧɨɦɭ ɨɝɥɹɞɿ ɆȼɎ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɧɢɡɶɤɢɯ
ɬɟɦɩɿɜ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ɋɯɿɞɧɨʀ ɬɚ ɉɿɜɞɟɧɧɨ
ɋɯɿɞɧɨʀ ȯɜɪɨɩɢ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɫɥɚɛɤɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɧɢɡɶɤɿ
ɪɿɜɧɿ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɬɪɿɦɤɟ ɩɨɫɬɚɪɿɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ Ȼɟɪɭɱɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ
ɳɨ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧ ɪɟɝɿɨɧɭ ɡ ɩɥɢɧɨɦ ɱɚɫɭ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɩɪɢɡɜɟɞɭɬɶ ɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɬɟɦɩɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱ
ɧɨɝɨɡɪɨɫɬɚɧɧɹɿɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɛɸɞɠɟɬɧɢɯɞɟɮɿɰɢɬɿɜɆȼɎɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɰɢɦɤɪɚʀɧɚɦ
ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɮɨɪɦ ɭ ɬɱ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɪɿɡɤɚ ³Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɆȼɎ
ɳɨɞɨɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀɪɟɮɨɪɦ«´ɫ 
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɍɤɪɚʀɧɚ ɦɚɽ ɡɧɚɱɧɿ ɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ
ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɳɨ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ ɪɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ ɨɛɫɹɝɚɦɢ ʀʀ ɮɚɤɬɢɱ
ɧɨɝɨɬɚɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨȼȼɉ±ɜɟɥɢɱɢɧɚɬɡɜ³ɪɨɡɪɢɜɭȼȼɉ´ ³*'3JDS´ Ɂɚɨɰɿɧ
ɤɨɸ ɆȼɎ ɭ ɪ ɭ ɪɟɝɿɨɧɿ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ɋɯɿɞɧɨʀ ɬɚ ɉɿɜɞɟɧɧɨɋɯɿɞɧɨʀ ȯɜɪɨɩɢ
ɧɚɣɛɿɥɶɲɿ ɜɿɞ¶ɽɦɧɿ ³ɪɨɡɪɢɜɢ ȼȼɉ´ ɨɰɿɧɟɧɿ ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ȼȼɉ
ɩɟɜɧɨʀ ɤɪɚʀɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɥɢɲɟ ɞɥɹ ɬɪɶɨɯ ɞɟɪɠɚɜ Ȼɨɫɧɿʀ ɬɚ Ƚɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ  
11

Докладно див. додаток 1 до цього розділу.
Central, Eastern and Southeastern Europe: a broadening recovery. – Regional Economic Issues, International
Monetary Fund, May 2017, http://www.imf.org/en/Publications/REO/EU/Issues/2017/05/10/a-broadening-recovery.

12



184 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
Реальний ВВП країн Центральної, Східної та Південно-Східної Європи, %13
Регіон/угруповання, країна

2015р.

2016р.
факт

2017р.
2018р.
прогноз
2,8
3,1
2,5
2,8
3,0
3,3
2,8
3,1

Країни Балтії
2,0
2,0
Естонія
1,4
1,6
Латвія
2,7
2,0
Литва
1,8
2,3
Центральна та Східна Європа,
3,9
2,7
3,2
3,0
в т.ч.:
Чехія
4,5
2,4
2,8
2,2
Угорщина
3,1
2,0
2,9
3,0
Польща
3,9
2,8
3,4
3,2
Словаччина
3,8
3,3
3,3
3,7
Словенія
2,3
2,5
2,5
2,0
3,5
4,2
3,7
3,1
Південно-Східна Європа, в т.ч.:
Болгарія
3,6
3,4
2,9
2,7
Хорватія
1,6
2,9
2,9
2,6
Румунія
3,9
4,8
4,2
3,4
Європейські країни-члени та
-3,4
-0,1
1,4
1,6
держави-учасниці СНД, в т.ч.:
Білорусь
-3,8
-3,0
-0,8
0,6
Молдова
-0,4
4,0
4,5
3,7
Росія
-2,8
-0,2
1,4
1,4
Україна
-9,8
2,3
2,0
3,2
Довідково:
Новоінтегровані країни ЄС*
3,7
3,0
3,3
3,0
Країни-члени зони євро
2,0
1,7
1,7
1,6
ЄС-28
2,4
1,9
2,0
1,8
* Новоінтегровані країни ЄС включають Болгарію, Румунію, Хорватію, Словаччину, Словенію, Угорщину, Чехію,
Польщу та країни Балтії.

Рекомендації МВФ щодо активізації реформ у країнах
Центральної, Східної та Південно-Східної Європи
(на основі доповіді МВФ “Питання регіональної економіки. Центральна, Східна та
Південно-Східна Європа: розширення відновлення”)14

Уряди багатьох країн регіону повинні скористатися поточним сплеском активності для
скорочення заборгованості та створення резервів для збільшення видатків на соціальні потреби
у менш сприятливих умовах.
Крім того, для прискорення зближення доходів з рівнями розвинутих європейських країн,
ці країни повинні збільшити продуктивність та інвестиції.
МВФ рекомендує зосередитися на наступних напрямах реформ:
зміцнення
інститутів (захист прав власності, правові системи та охорона здоров’я);
¾
¾ підвищення ефективності державного сектору (в т.ч. шляхом реструктуризації державних
підприємств, удосконалення нагляду тощо);
¾ збільшення частки економічно активного населення (шляхом розширення участі жінок,
скорочення стимулів для дострокового виходу на пенсію).
13

Там само, р.32.
Central and Eastern Europe: A Broader Recovery, But Slower Catch-Up with Advanced Europe. IMF Country
Focus. – International Monetary Fund, May 11, 2017, http://www.imf.org/ru/News/Articles/2017/05/10/na051117central-and-eastern-europe-a-broader-recovery-but-slower-catch-up-with-advanced-europe.
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 ФІНАНСОВІ,

СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

ɍɤɪɚʀɧɢ   ɬɚ Ȼɿɥɨɪɭɫɿ   ɤɚɪɬɚ ³Ɉɰɿɧɤɚ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ³ɪɨɡɪɢɜɭ ȼȼɉ´
ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɪɚʀɧ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ɋɯɿɞɧɨʀ ɬɚ ɉɿɜɞɟɧɧɨɋɯɿɞɧɨʀ ȯɜɪɨɩɢ ɭ ɪ).
Ⱥ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɬɚɤɿ ɤɪɚʀɧɢ ɹɤ ɑɟɯɿɹ Ɋɭɦɭɧɿɹ ɬɚ ɉɨɥɶɳɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɩɨɡɢ
ɬɢɜɧɢɦ ³ɪɨɡɪɢɜɨɦ ȼȼɉ´ ɳɨ ɨɡɧɚɱɚɽ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ȼȼɉ
ɧɚɞ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦ ɹɤɟ ɜɢɧɢɤɚɽ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɨɧɚɞɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɧɚɰɿɨ
ɧɚɥɶɧɢɯɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɿɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞɪɟɫɭɪɫɿɜɩɪɚɰɿɬɚɤɚɩɿɬɚɥɭ
Оцінка величини “розриву ВВП” окремих країн Центральної, Східної та
Південно-Східної Європи у 2017р., % потенційного ВВП15
Класифікація МВФ:
додатний “розрив ВВП”:
понад +0,5%
покритий “розрив ВВП”:
від -0,5% до +0,5%
незначний від’ємний
“розрив ВВП”:
від -1,5% до -0,5%
значний від’ємний
“розрив ВВП”:
від -3,0% до -1,5%

-0,5

Естонія

-0,4

-0,9

Білорусь
Польща

-1,6

+0,5

Чехія

-0,1

Україна

+0,5

Словаччина
Словенія
Хорватія

Росія

Латвія 0,0
Литва

-1,9

0,0
0,0

Угорщина
+0,3
Румунія

+1,0
-2,0 Сербія
Боснія та Герцеговина
-0,2 Болгарія
-0,5
-0,1
Чорногорія
-0,4
-0,6
0,0

Молдова

Албанія

Туреччина
-0,7

Македонія

ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɤɚ
ɡɭɽ ɧɚ ɡɚɞɚɜɧɟɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɬɚ ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ ɪɟɮɨɪɦɚɯ ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɬɶ ɩɪɢɫɤɨɪɢɬɢ ʀʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɆȼɎ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɜɿɞ¶ɽɦɧɢɯ ³ɪɨɡɪɢ
ɜɿɜȼȼɉ´ ɧɟɞɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɤɪɚʀɧɢ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɨɤɪɟɦɚ
ɡ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɩɨɥɿɬɢɤɨɸ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ16 ɋɬɨɫɨɜɧɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɫɬɨ
ɫɭɜɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɩɨɞɜɿɣɧɭ ɩɨɡɢɬɢɜɧɭ ɞɿɸ ɫɩɪɢɹɬɢ ɧɟ ɥɢɲɟ
15
16



Central, Eastern and Southeastern Europe: a broadening recovery, р.6.
Там само.
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ɩɨɤɪɢɬɬɸ ³ɪɨɡɪɢɜɿɜ ȼȼɉ´ ɚɥɟ ɣ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɸ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ
ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɸ ɛɸɞɠɟɬɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ±
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɥɟɝɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ ɬɚ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɨɜɚ
ɧɢɯ ɦɚɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɡɚ ɿɧɲɢɯ ɨɞɧɚɤɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɭ ɬɱ
ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɶ
5.3. ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА
Ɉɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɩɥɢɜɨɜɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
ɜ ɹɤɨɦɭ ɞɿɽ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɬɿɧɶɨɜɚ
ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɚ  ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɐɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɹɤɟ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ
ɛɟɡɩɟɤɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɡ ɩɨɪɭ
ɲɟɧɧɹɦ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɜɨɜɢɯ  ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɬɚ ɩɪɢɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞ
ɨɮɿɰɿɣɧɨʀɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ17.
Ɍɿɧɶɨɜɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɡɚ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɦ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɦɿɫɬɢɬɶ ɬɪɢ ɤɥɸɱɨɜɿ
ɫɤɥɚɞɧɢɤɢ18
•ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɚ ɧɟɨɮɿɰɿɣɧɚ  ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ±
ɥɟɝɚɥɶɧɟ ɚɥɟ ɧɟɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɟ ɞɟɪɠɚ
ɜɨɸ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɩɨɫɥɭɝ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɨɜɚɪɿɜ
ɿ ɩɨɫɥɭɝ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɦɢ ɞɥɹ ɜɥɚɫ
ɧɨɝɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ 
•ɩɿɞɩɿɥɶɧɚ ɿɥɥɟɝɚɥɶɧɚ  ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ±
ɧɟɡɚɤɨɧɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɩɪɨɞɚɠ ɧɟɡɚ
ɛɨɪɨɧɟɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ ɡɨɤɪɟɦɚ ɛɟɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɱɢ
ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹɤɨɧɬɪɚɮɚɤɬɧɨʀɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
•ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ± ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɩɪɨɞɚɠ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ
ɩɨɫɥɭɝ ɧɟɡɚɤɨɧɧɢɣɨɛɿɝɧɚɪɤɨɬɢɱɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɿɡɛɪɨʀɬɨɳɨ 
ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɫɚɦɟ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɚ ɬɚ ɩɿɞɩɿɥɶɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɨɬɨɬɨɠɧɸɸɬɶɫɹ ɡ
ɬɿɧɶɨɜɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɜɿɞɧɨɫɧɨɸ ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɸ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ
ɞɚɧɢɯ ɿ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɬɿɧɶɨɜɢɯ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɛɚɝɚɬɶɦɚ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢɿɧɫɬɢɬɭɰɿɹɦɢɡɨɤɪɟɦɚɆɿɠɧɚɪɨɞɧɨɸɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸɩɪɚɰɿ

17

Наумов Ю., Латов Ю. Экономическая безопасность и теневая экономика. – Академия управления МВД
России, 2016, 246 с., с.43, https://media.mvd.ru/files/embed/932028.
18
Варналій З. Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації: монографія (за ред.
З.Варналія). – НІСД, 2006, 576 с., http://old.niss.gov.ua/book/tyn_ekon/index.htm.



187 

 ФІНАНСОВІ,

СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
Термін “неформальна економіка” в документах МОП19

У 2002р. Міжнародною конференцією праці була прийнята “Резолюція про гідну
працю та неформальну економіку”*, де термін “неформальна економіка” стосується
“всієї економічної діяльності працівників і економічних суб’єктів, які за законом
або через існуючі практики не охоплюються або не повною мірою охоплюються офіційними відносинами. Їх діяльність не відображена в законі, а це означає, що вони знаходяться поза сферою дії законодавства; або вони не охоплюються існуючою практикою,
а це означає, що законодавство, в рамках якого вони діють, не застосовується або
не виконується стосовно до них; або законодавство не сприяє дотриманню цих норм,
так як є неприйнятним, обтяжливим або накладає великі витрати”. Це визначення
охоплює як значне число працівників і економічних суб’єктів, діючих у різних галузях
економіки, в міських і сільських умовах, так і складні та різноманітні взаємозв’язки
між формальною та неформальною економікою.
У 2015р. МОП ухвалила Рекомендацію №204**, в якій термін “неформальна
економіка”:
(а) стосується всієї економічної діяльності працівників і економічних одиниць, які
через законодавство або на практиці зовсім не охоплюються або не охоплюються
повною мірою формальними відносинами;
(б) не охоплює протизаконну діяльність, зокрема, надання послуг або виробництво,
продаж, володіння або користування товарами, забороненими законом, включно
з виробництвом і незаконним обігом наркотиків, незаконним виробництвом та
торгівлею зброєю, торгівлею людьми та відмиванням грошей.
* Резолюция и выводы по вопросам достойного труда и неформальной экономики. – 90-а сесія Міжнародної конференції праці, п.3.
** Рекомендация МОТ №204 о переходе от неформальной к формальной экономике.

ɍɤɪɚʀɧɚɹɤɿɩɟɪɟɜɚɠɧɚɛɿɥɶɲɿɫɬɶɤɪɚʀɧɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɬɢɩɭɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭ
ɽɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɬɿɧɿɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɹɤɚ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɬɚɤɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɢɯɱɢɧɧɢɤɿɜ20








ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨɪɢɧɤɨɜɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢ
ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɞɟɪɠɚɜɧɨɸɜɥɚɫɧɿɫɬɸɿɡɚɯɢɫɬɭɩɪɚɜɜɥɚɫɧɢɤɿɜ
ɫɢɫɬɟɦɧɿɜɚɞɢɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀɫɢɫɬɟɦɢ
ɧɟɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿɫɬɶɞɟɪɠɚɜɧɨʀɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢ
ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶɛɸɞɠɟɬɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢ
ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɜ ɬɿɧɶɨɜɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɝɚɪɚɧɬɿʀ
ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɨɩɥɚɬɢɩɪɚɰɿɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹɛɟɡɩɟɤɢɩɪɚɰɿ

19

Доклад о неформальной экономике в независимых государствах региона, ее масштабах, позиции и
действиях профсоюзов. – Всеобщая конфедерация профсоюзов, 2016, с.5, www.vkp.ru/upload/global/1611_
report_informal_economy(1).doc.
20
Варналій З. Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації: монографія.
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ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɜɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɭɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɿɜɿɞɧɨɫɢɧɢ 
 ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɞɨɜɨʀ ɜɥɚɞɢ ɜ ɬɱ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɜɢɤɨ
ɧɚɧɧɹɫɭɞɨɜɢɯɪɿɲɟɧɶ 
 ɤɨɪɭɩɰɿɹ
Ɍɿɧɶɨɜɚ ɬɨɛɬɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɧɟɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ ɧɟɨɛɥɿɤɨɜɚɧɚ ɬɚ ɧɟɨ
ɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɧɚɱɧɢɯ ɦɚɤɪɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ
ɜɬɪɚɬ ɞɟɪɠɚɜɢ ± ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɱɟɪɟɡ ɧɟɫɩɥɚɱɟɧɿ ɩɨɞɚɬɤɢ ɬɚ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɞɨ
ɮɨɧɞɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜ ɬɱ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ± ɚ ɬɨɦɭ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɚɞɟɤɜɚɬ
ɧɨʀ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨʀ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɞɟɬɿɧɿ
ɡɚɰɿʀ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚɤɚ ɨɰɿɧɤɚ ɡ ɪ ɜɿɞɩɨ
ɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɤɚɡɭ Ɇɿɧɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ʋ ɜɿɞ  ɱɟɪɜɧɹ ɪ  ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɲɥɹ
ɯɨɦ ɧɟɩɪɹɦɨɝɨ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ȼȼɉ  ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɬɨɜɚɪɿɜ ɪɨɛɿɬ ɿ ɩɨɫɥɭɝ
ɹɤɚ ɧɚɜɦɢɫɧɨ ɡɚɜɢɳɭɽɬɶɫɹ ɚɛɨ ɡɚɧɢɠɭɽɬɶɫɹ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɭ ɫɬɚ
ɬɢɫɬɢɱɧɿɣɡɜɿɬɧɨɫɬɿ
ОФІЦІЙНЕ ВИЗНАЧЕННЯ, ПРИЧИНИ ТА ОСНОВНІ МЕТОДИ
ОЦІНКИ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ
(витяг з наказу “Про затвердження Методичних рекомендацій
розрахунку рівня тіньової економіки”) 21

Тіньова економіка – незареєстрована в установленому порядку економічна діяльність суб’єкта господарювання, яка характеризується мінімізацією витрат на виробництво товарів, виконання робіт та надання послуг, ухиленням від сплати податків,
зборів (обов’язкових платежів), статистичного анкетування та подання статистичної
звітності, наслідком якого є порушення законодавчо встановлених норм (рівень мінімальної заробітної плати, тривалість робочого часу, умови і безпека праці тощо).
Вхідною інформацією для розрахунку рівня тіньової економіки є статистична
звітність зареєстрованих суб’єктів господарювання, що базується на показниках
бухгалтерського обліку, звітності контролюючих органів, аудиту, результатах експертної оцінки щодо обсягів тіньової економіки, вибіркових опитувань суб’єктів господарювання та обстежень домогосподарств.
Причинами утворення тіньової економіки є:
1) обліково-статистичні:
• ухилення суб’єктів господарювання від звітування перед органами державної
статистики та контролюючими органами;
• відсутність належної інформації, обумовлена недоліками методу статистичного
охоплення діяльності суб’єктів господарювання та ведення статистичної звітності;
2) економічні:
21

Наказ Міністерства економіки України “Про затвердження Методичних рекомендацій розрахунку рівня
тіньової економіки” №123 від 18 лютого 2009р. – Мінекономіки, http://www.me.gov.ua/LegislativeActs/
Detail?lang=uk-UA&id=4bb297a0-c900-404f-8c6f-5f76f18b1503.
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• ухилення суб’єктів господарювання від державної реєстрації з метою уникнення
сплати податків, зборів (обов’язкових платежів);
• заниження суб’єктами господарювання відомостей про отримані доходи з метою
зменшення суми сплачуваних податків, зборів (обов’язкових платежів).
Для інтегральної оцінки рівня тіньової економіки в Україні застосовуються
методи:
• “витрати населення – роздрібний товарооборот”,
• фінансовий,
• монетарний,
• електричний,
• метод збитковості підприємств.
Обчислення рівня тіньової економіки за методом “витрати населення – роздрібний
товарооборот” полягає у виявленні наявності перевищення споживчих грошових витрат
населення на придбання товарів над загальним обсягом продажу населенню товарів
усіма суб’єктами господарювання в легальному секторі економіки.
Обчислення рівня тіньової економіки за фінансовим методом полягає у визначенні
тенденцій зміни пропорцій між вартістю товарів, робіт і послуг, використаних у процесі
виробництва, та валовим доходом підприємств (господарських об’єднань), установ,
організацій (далі – підприємства) у країні в цілому або в іншому виді економічної
діяльності.
Обчислення рівня тіньової економіки за монетарним методом полягає у визначенні
тенденцій зміни співвідношення обсягу готівки до банківських депозитів у періоді, що
аналізується, до базового періоду, за який прийнято 1991р.
Обчислення рівня тіньової економіки за електричним методом полягає в порівнянні
приросту внутрішнього споживання електроенергії з приростом ВВП. При цьому
припускається, що приріст внутрішнього споживання електроенергії повинен відповідати
приросту реального ВВП. Якщо має місце перевищення приросту внутрішнього
споживання електроенергії над приростом ВВП, то вважається, що електроенергія
спрямовується на виробництво в тіньовій економіці.
Обчислення рівня тіньової економіки за методом збитковості підприємств полягає у визначенні граничних мінімального та максимального коефіцієнтів тіньової економіки як частки ВВП, у межах яких перебуває рівень тіньової економіки.
Обчислення інтегрального показника рівня тіньової економіки в національній економіці в цілому здійснюється шляхом зведення оцінок за методами “витрати
населення – роздрібний товарооборот”, фінансовим, монетарним та електричним в
узагальнений показник з використанням коефіцієнтів, що застосовуються для оцінки
рівня тіньової економіки за кожним методом у періоді, що аналізується, з урахуванням
стабільності оцінок за відповідним методом за попередні роки.
Чим більш нестабільними є оцінки рівня тіньової економіки за кожним методом у
попередні роки, тим меншим є вплив відповідного методу на інтегральний показник
рівня тіньової економіки. Перевага надається методу, що має більш стабільні оцінки
за останні п’ять років.
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ɁɝɿɞɧɨɡɨɮɿɰɿɣɧɢɦɢɨɰɿɧɤɚɦɢɆɿɧɟɤɨɧɨɦɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɬɚɧɧɿɦɢɪɨɤɚɦɢɜɍɤɪɚʀɧɿ
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɞɨɫɢɬɶɜɢɫɨɤɢɣɪɿɜɟɧɶɬɿɧɿɡɚɰɿʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢɹɤɢɣɨɞɧɚɤɦɚɽɩɟɜɧɭ
ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ± ɡ  ȼȼɉ ɭ ɪ ɞɨ  ɭ ɪ ɬɚɛɥɢɰɹ
³Ɋɿɜɟɧɶ ɬɿɧɶɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ´  ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɞɟɬɿɧɿɡɚɰɿʀ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɮɚɯɿɜɰɿɜ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɫɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ
ɧɢɡɤɨɸɞɨɫɿɧɟɜɢɪɿɲɟɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɡɨɤɪɟɦɚɬɚɤɢɯɹɤ22
• ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɡɧɚɱɧɢɯɜɢɤɥɢɤɿɜɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɫɢɫɬɟɦɢɤɪɚʀɧɢɜɭɦɨ
ɜɚɯɬɪɢɜɚɸɱɨɝɨɡɛɚɧɤɪɭɬɿɧɧɹɛɚɧɤɿɜɬɚɜɢɜɟɞɟɧɧɹʀɯɡɪɢɧɤɭ
• ɧɚɩɪɭɠɟɧɿɫɬɶɭɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯɡɊɎ
• ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɧɟɩɿɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯɜɥɚɞɿɬɟɪɢɬɨɪɿɣɤɪɚʀɧɢ
• ɧɢɡɶɤɚɞɨɜɿɪɚɞɨɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜɜɥɚɞɢ
Рівень тіньової економіки України, % фактичного обсягу ВВП23
Інтегральна
оцінка рівня
тіньової
економіки
2010р.
2011р.
2012р.
2013р.
2014р.
2015р.
2016р.

38
34
34
35
43
40
35

Оцінка за
методом
“витрати
населення –
роздрібний
товарообіг”
44
48
46
51
58
57
50

Оцінка за
монетарним
методом

Оцінка за
електричним
методом

Оцінка за
скоригованим
методом
збитковості
підприємств

30
26
24
23
33
30
27

37
29
29
30
38
35
31

30
25
27
27
31
26
20

Ɋɿɡɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɨɰɿɧɤɢ ɬɿɧɶɨɜɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɿ
Ɇɿɧɟɤɨɧɨɦɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚ ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢ ɪ ɞɚɸɬɶ ɞɿɚɩɚɡɨɧ ɡɧɚɱɟɧɶ ɜɿɞ  ȼȼɉ
ɞɨ  ɬɨɞɿ ɹɤ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ± ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ  ȼȼɉ ɍɤɪɚʀɧɢ
Ɉɞɧɚɤ ɰɟɣ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚɧɚɞɬɨ ɡɚɧɢɠɟɧɢɦ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦɢ
ɨɰɿɧɤɚɦɢɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɡɪɨɛɥɟɧɢɦɢɡɚɿɧɲɢɦɢɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ
ɍɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭɪɟɣɬɢɧɝɭɞɟɪɠɚɜɡɧɚɣɛɿɥɶɲɢɦɢɨɛɫɹɝɚɦɢɬɿɧɶɨɜɨʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
ɡɚɪɧɚɜɟɞɟɧɨɦɭɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀȺɫɨɰɿɚɰɿʀɞɢɩɥɨɦɨɜɚɧɢɯɫɟɪɬɢ
ɮɿɤɨɜɚɧɢɯɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɜ $VVRFLDWLRQRI&KDUWHUHG&HUWL¿HG$FFRXQWDQWV ɹɤɟɩɪɢɫɜɹ
ɱɟɧɟɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɸɞɢɧɚɦɿɤɢɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɬɿɧɶɨɜɨʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢɧɚɩɟɪɿɨɞɞɨɪ
ɍɤɪɚʀɧɚ ɭɜɿɣɲɥɚ ɞɨ ɬɪɿɣɤɢ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɥɿɞɟɪɿɜ ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɫɶ ɥɢɲɟ Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɭ
ɬɚ ɇɿɝɟɪɿʀ ɿ ɜɞɜɿɱɿ ɩɟɪɟɜɢɳɢɥɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɜɿɬɨɜɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɬɚɛɥɢɰɹ ³Ɉɛɫɹɝɢ
22

Загальні тенденції тіньової економіки в Україні у 2016р. – Мініекономрозвитку, липень 2017, с.4, http://
www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoi
Ekonomiki.
23
Там само.
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ɬɿɧɶɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ´  Ɉɱɟɜɢɞɧɨ ɳɨ ɰɟ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨ ɬɚ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɟ ɥɿɞɟɪɫɬɜɨ ɹɤɟ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ ɝɨɫɬɪɨɬɭ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɞɟɬɿɧɿɡɚɰɿʀ
ɜɍɤɪɚʀɧɿ
Обсяги тіньової економіки в деяких країнах світу, % ВВП24
2011р.

2016р.

2017р.

2020р.

2025р

Світ у цілому

23,10

22,66

22,50

22,11

22,39

Австралія

12,82

11,40

11,09

10,24

8,89

Азербайджан

47,00

67,04

66,12

56,73

58,38

Бразілія

35,57

34,76

34,75

34,48

34,20

Болгарія

30,28

29,93

29,85

29,56

29,56

Канада

14,82

14,40

14,15

13,95

13,80

Китай

10,53

10,15

10,17

10,05

9,90

Естонія

27,78

28,48

28,40

28,09

26,46

Гонконг

14,39

14,20

14,14

13,88

13,65

Індія

18,62

17,22

16,55

15,70

13,60

Індонезія

17,34

16,53

16,49

16,24

16,17

Ірландія

14,74

14,17

13,59

13,57

12,78

Італія

26,24

26,32

26,50

26,56

26,37

Японія

10,22

10,08

9,89

9,42

Кенія

27,77

26,82

26,79

26,6

26,72

Латвія

25,45

24,57

24,17

23,21

20,79

Литва

27,87

26,27

26,01

25,54

25,79

7,86

Малайзія

28,83

23,24

22,90

21,90

21,00

Нігерія

50,73

48,37

47,70

46,99

46,11

Пакистан

32,50

31,78

31,99

32,41

33,89

Польща

24,59

23,68

23,42

22,95

22,13

Росія

39,33

39,07

39,29

39,37

39,30

Сінгапур

11,57

12,54

12,88

13,36

14,06

ПАР

23,48

23,29

23,33

23,71

24,19

Шрі-Ланка

39,5

37,76

37,33

36,46

34,85

Туреччина

27,43

25,72

24,95

23,85

21,55

Україна

45,16

45,96

46,12

46,10

45,98

Велика Британія

11,83

11,47

11,29

11,19

10,83

8,20

7,78

7,69

7,42

6,94

США

24
Emerging from the shadows. The shadow economy to 2025. – Association of Chartered Certified Accountants,
June 2017, р.11, http://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_Global/Technical/Future/pi-shadow-economy.pdf.
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əɤ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ ɞɚɧɿ ɭ ɪ ɫɟɪɟɞ  ɞɟɪɠɚɜ ɫɜɿɬɭ ɧɚɣ
ɛɿɥɶɲɢɣ ɬɿɧɶɨɜɢɣ ɫɟɤɬɨɪ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɨɛɱɢɫɥɟɧɢɣ ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ȼȼɉ ɤɪɚʀɧɢ ɦɚɽ
ɬɪɿɣɤɚ ³ɥɿɞɟɪɿɜ´ Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧ   ɇɿɝɟɪɿɹ   ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɚ  
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɭ ɜɤɚɡɚɧɨɦɭ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɧɚɣɦɟɧɲ ɬɿɧɿɡɨɜɚɧɢɦɢ ɜɢɹɜɢ
ɥɢɫɹɟɤɨɧɨɦɿɤɢɋɒȺ  əɩɨɧɿʀ  ɬɚɄɢɬɚɸ  
ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ У КРАЇНАХ СВІТУ25
за методологією міжнародної Асоціації дипломованих сертифікованих бухгалтерів

Розрахунок рівня тіньової економіки здійснюється економетричним способом, на
основі двохсекторної (для секторів офіційно зареєстрованої та тіньової економіки)
динамічної моделі загальної рівноваги.
Прогнозний параметр економетричної регресійної моделі – рівень тіньової економіки як відсоток фактичного обсягу ВВП – є залежним від низки пояснюючих змінних.
Ці змінні згруповані в три категорії:
1) Інституційні змінні: політична стабільність, етнічна напруженість, закон і порядок,
демократична підзвітність, якість бюрократичного апарату та боротьба з корупцією.
2) Економічні змінні: витрати на споживання (% ВВП), інвестиції (% ВВП),
реальний ВВП на душу населення ($ тис.), рівень безробіття (%), податки (загальна
сума податкових надходжень у % ВВП), державні витрати (% ВВП), темпи зростання
ВВП (% за рік), питома вага користувачів Інтернету (в розрахунку на 1 000 осіб
населення).
3) Демографічні змінні: темпи зростання чисельності населення (% за рік), частка
молоді в загальній чисельності населення.
Прогнозні розрахунки рівнів тіньової економіки в країнах світу та глобальної тіньової
економіки на період до 2025р. здійснено на основі економетричних авторегресійних
моделей з уведенням додаткових пояснюючих змінних (факторів моделі). Зокрема,
таких як: частка населення, що проживає в густонаселених районах; частка населення,
що проживає на територіях з періодичною нестачею води; частка ринку промислової
робототехніки; частка бартерної економіки; частка віртуальних валют на фінансовому
ринку та ін.
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɩɪɨɝɧɨɡɨɦ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ Ⱥɫɨɰɿɚɰɿʀ ɞɢɩɥɨɦɨɜɚɧɢɯ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɜ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ ɪ ɜɫɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɤɪɚʀɧɢ ɡɛɟɪɟɠɭɬɶ ɫɜɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɧɚ
ɜɟɪɯɧɿɯ ɬɚ ɧɢɠɧɿɯ ɫɯɨɞɢɧɤɚɯ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɬɿɧɶɨɜɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɤ ɋɬɨ
ɫɨɜɧɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɰɟ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɰɿɧɸɜɚɬɢ ɹɤ ɫɢɝɧɚɥ ɞɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɩɪɿɨ
ɪɢɬɟɬɿɜ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɧɚɩɪɹɦɿ ɞɟɬɿɧɿɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɡɨɤɪɟɦɚ ɥɟɝɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɬɚ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ Ɂɚɫɚɞɢ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɬɚɤɨɝɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɨɰɿɥɶɧɨ
ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭ
ɰɿɣ ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɆɈɉ ɳɨɞɨ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜɿɞ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɞɨ
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
25

Там само, р.34.
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Підходи МОП щодо забезпечення переходу
від неформальної до формальної економіки26
Враховуючи, що широкі масштаби неформальної економіки в усіх її проявах є основною проблемою у плані реалізації прав працівників, включаючи основоположні принципи та права у сфері праці, а також щодо соціального захисту та гідних умов праці,
Міжнародна конференція праці на 104-й сесії в 2015р. прийняла Рекомендацію №204
про перехід від неформальної до формальної економіки.
У ній підкреслюється, що на підставі належної оцінки факторів і причин існування
неформальних сфер в економіці, держави повинні реалізовувати політичні та інші заходи,
націлені на сприяння переходу до формальної економіки. Необхідно забезпечувати, щоб
у національні стратегії або плани розвитку, а також у стратегії скорочення масштабів
бідності включалися комплексні політичні основи, що сприяють цьому переходу.
Ці комплексні політичні основи повинні враховувати наступне: (а) сприяння стратегіям інклюзивного зростання, скорочення масштабів бідності та створення гідних робочих місць у формальній економіці; (b) формування відповідних законодавчих і
нормативно-правових основ; (c) допомагати сприятливим умовам ведення бізнесу і здійснення інвестицій; (d) дотримання та реалізацію основоположних принципів і прав
у сфері праці; (e) об’єднання в організації та представлення інтересів роботодавців
і працівників, а також сприяння соціальному діалогу; (f) сприяння принципам рівності та недопущення будь-яких форм дискримінації і насильства, зокрема за гендерною ознакою на робочих місцях; (g) сприяння підприємництву, мікро-, малим
та середнім підприємствам, а також іншим формам і моделям ведення бізнесу та
економічних одиниць, таких як кооперативи та інші соціально-економічні одиниці
та економічні товариства; (h) доступність загальної освіти, безперервного навчання та
розвитку професійних навичок; (i) доступність фінансових послуг, у т.ч. за допомогою
нормативно-правової бази, що сприяє розвитку інклюзивного фінансового сектору; (j) доступність бізнес-послуг; (k) доступ до ринків; (l) доступ до інфраструктури та технологій; (m) сприяння галузевій політиці; (n) встановлення мінімальних
рівнів соціального захисту, там де вони відсутні, та розширення сфери охоплення
соціального забезпечення; (o) сприяння стратегії місцевого розвитку як у міських,
так і в сільських районах, включаючи регламентований доступ до національних
природних ресурсів у цілях забезпечення засобів до існування; (p) ефективну політика у сфері безпеки та гігієни праці; (q) ефективну та результативну роботу служб
інспекції праці; (r) гарантії одержання доходів, включно з ретельно розробленою
політикою в галузі мінімальної оплати праці; (s) реальний доступ до правосуддя;
(t) механізми міжнародного співробітництва.
У процесі формування та втілення в життя комплексних політичних заходів держави
повинні здійснювати координацію дій органів влади різного рівня, а також співробітництво між відповідними органами та відомствами, такими як прокуратура, податкові
органи, установи соціального забезпечення, служби інспекції праці, органи митного
контролю, міграційні служби, служби зайнятості та інші з урахуванням національних
особливостей.
26

Доклад о неформальной экономике в независимых государствах региона, ее масштабах, позиции и
действиях профсоюзов, с.14-15.
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5.4. РИНОК ПРАЦІ ТА НЕФОРМАЛЬНА ЗАЙНЯТІСТЬ
ɋɬɚɧ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ
ɿɧɲɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɢɱɨɦɭ ɹɤ ɫɨɥɿɞɚɪɧɨʀ ɬɚɤ ɿ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶ
ɧɨʀ27 ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɨɯɨɩɥɟɧɢɯ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɣɦɚɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɿ ɫɚɦɨɡɚɣɧɹɬɢɯ ɚ ɬɚɤɨɠ ɯɚɪɚɤ
ɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɞɟɬɟɪɦɿɧɭɸɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢɹɤɧɚɩɨɬɨɱɧɨɦɭɟɬɚɩɿɬɚɤɿɧɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ
Ɉɫɬɚɧɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ ɫɮɟɪɚ ɩɪɚɰɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɿɞɱɭɜɚɽ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤ
ɬɭɪɧɢɯ ɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɿɣ ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɝɟɧɟɪɭɽ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɪɢɡɢɤɢ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
Ɂɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɧɢɯ Ⱦɟɪɠɫɬɚɬɭ ɱɚɫɬɤɚ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ
ȼȼɉ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɤɨɪɨɬɢɥɚɫɹ ɡ  ɭ ɪ ɞɨ  ɭ ɪ28 ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ
ɪɿɜɧɸ ɤɪɚʀɧ ɡ ɧɢɡɶɤɨ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚɦɢ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɪɨɡɜɢɧɭ
ɬɢɯɤɪɚʀɧ±ɿɜɢɳɟ 
ȱɧɲɢɦ ɜɢɹɜɨɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɞɢɫɩɪɨ
ɩɨɪɰɿɣɫɮɟɪɢɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿɜɍɤɪɚʀɧɿɽɡɧɚɱ
ɧɢɣ ɦɚɫɲɬɚɛ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɦɿɝɪɚ
ɰɿʀ±ɡɚɞɚɧɢɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ
ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɭ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿ
ɡɚɰɿʀ ɡ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɆɈɆ  ɭ ɪɪ
ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 
ɬɢɫ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ29 ɬɨɞɿ ɹɤ ɡɚ ɛɿɥɶ
ɲɿɫɬɸ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ ʀɯ ɱɢɫɥɨ ɫɬɚ
ɧɨɜɢɬɶɧɟɦɟɧɲɟɦɥɧɨɫɿɛ30Ɏɚɤɬɢɱɧɨ
ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɬɪɭɞɨɜɿ ɦɿɝɪɚɧɬɢ ɡ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɧɚɩɨɜɧɸɸɬɶ ɛɸɞɠɟɬɢ ɿɧɲɢɯ ɞɟɪɠɚɜ ɿ
ɥɢɲɟɞɭɠɟɧɟɡɧɚɱɧɟʀɯɱɢɫɥɨɭɤɥɚɥɢɞɨɝɨɜɨɪɢɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨɝɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɚɯɭ
ɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɩɥɚɬɟɠɿ ɞɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɉɞɧɚɤ ɨɱɿɤɭɜɚɧɨɸ
ɽ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɤɨɥɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɬɪɭɞɨɜɿ ɦɿɝɪɚɧɬɢ ɧɚ ɫɬɚɪɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɞɨɞɨɦɭ ɬɚ
ɰɿɥɤɨɦ ɡɚɤɨɧɧɨ ɩɪɟɬɟɧɞɭɜɚɬɢɦɭɬɶ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɧɚ ɜɢɩɥɚɬɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɡɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɮɨɧɞɭɞɟɪɠɚɜɢ
ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ ɫɬɚɧ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ
ɧɢɡɤɨɸ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɹɤɿ ɡɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɤɨɪɢɝɭɸɱɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿ
ɬɢɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɩɨɝɥɢɛɢɬɢɫɹ ɬɚ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɪɢɡɢɤɢ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
27

Dorsey S., Cornwell Ch., Macpherson D. Pensions and the Labor Market/ In: Pensions and Productivity. –
W.E. Upjohn Institute for Employment Research, 1998, рр.1-12, http://research.upjohn.org/cgi/viewcontent.
cgi?article=1070&context=up_bookchapters.
28
За даними Держстату щодо системи національних рахунків, ВВП за 2013р. обчислено без урахування
тимчасово окупованої АР Крим, за 2016р. – також без урахування частини зони проведення АТО.
29
Міграція як чинник розвитку в Україні. – МОМ, Представництво в Україні, 2016, с.11, http://www.iom.org.ua/
sites/default/files/mom_migraciya_yak_chynnyk_rozvytku_v_ukrayini.pdf.
30
Карпец А. Украина: страна тотального исхода и рассеяния населения. – РИА “Новости Украина”, 7 червня
2017р., http://rian.com.ua/analytics/20170604/1024668694.html.
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Визначення Держстатом основних показників ринку праці31
Економічно активне населення – населення обох статей віком 15-70 років, яке
протягом певного періоду забезпечує пропозицію робочої сили для виробництва товарів і послуг. Економічно активними вважають осіб, зайнятих економічною діяльністю,
яка приносить доход (зайняті), та безробітних.
Рівень економічної активності визначають як відношення (у %) числа економічно активного населення віком 15-70 років до всього населення зазначеного віку чи
населення відповідної соціально-демографічної групи.
Зайняті – особи, які працювали впродовж обстежуваного тижня хоча б одну годину
за наймом за винагороду в грошовому чи натуральному вигляді, індивідуально (самостійно), у окремих громадян або на власному (сімейному) підприємстві; працювали
безкоштовно на підприємстві, у власній справі, що належить будь-кому з членів домогосподарства, або в особистому селянському господарстві з метою реалізації продукції, виробленої внаслідок цієї діяльності; були тимчасово відсутні на роботі, тобто
формально мали робоче місце, власне підприємство (справу), але не працювали
впродовж обстежуваного періоду з певних причин.
Рівень зайнятості визначають як відношення (у %) числа зайнятого населення
віком 15-70 років до всього населення зазначеного віку чи населення відповідної
соціально-демографічної групи.
Безробітні (за методологією МОП) – особи віком 15-70 років (зареєстровані
та незареєстровані в державній службі зайнятості), які одночасно задовольняють
трьом умовам: не мали роботи (прибуткового заняття); впродовж останніх чотирьох
тижнів активно шукали роботу або намагались організувати власну справу; впродовж
найближчих двох тижнів були готові приступити до роботи, тобто почати працювати
за наймом або на власному підприємстві з метою отримання оплати або доходу. До категорії безробітних також відносять осіб, які приступають до роботи протягом найближчих двох тижнів; знайшли роботу, чекають відповіді тощо.
Рівень безробіття (за методологією МОП) – відношення (у %) числа безробітних
віком 15-70 років до економічно активного населення (робочої сили) зазначеного віку
або відповідної соціально-демографічної групи.
Зареєстровані безробітні (згідно з чинним законодавством) – особи працездатного віку, зареєстровані у територіальних органах центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції,
як безробітні та готові і здатні приступити до роботи.
Рівень зареєстрованого безробіття – відношення (у %) числа зареєстрованих
безробітних до середньорічного числа населення працездатного віку.

31

Демографічна та соціальна статистика. Ринок праці. Зайнятість та безробіття. Методологічні пояснення. –
Держстат України, 2017.
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ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ³ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ´  ȼ ɧɚɜɟɞɟɧɿɣ ɧɢɠɱɟ
ɬɚɛɥɢɰɿ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɫɬɚɧɭ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɪɚɰɟ
ɡɞɚɬɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɚɦɟ ɰɟɣ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɰɟɧɬɪɿ ³ɡɨɧɢ ɜɿɞ
ɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ´ɞɟɪɠɚɜɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ
Характеристики ринку праці України32
Індикатор

2010р.

2013р.*

2016р.

І півріччя
2017р.

Економічно активне населення працездатного віку (15-60 років), за методологією МОП
в середньому, тис. осіб
% до населення працездатного віку

19 164

19 399

17 303

17 012 (І кв.)

71,9

72,9

71,1

70,8 (І кв.)

Зайняте населення працездатного віку, за методологією МОП
в середньому, тис. осіб
% до населення працездатного віку

17 451

17 889

15 626

15 226 (І кв.)

65,5

67,3

64,2

63,3 (І кв.)

Зайняте населення віком 15-70 років, за методологією МОП
в середньому, тис. осіб

19 180

19 314

16 277

15 886 (І кв.)

у т.ч. населення, охоплене неформальною зайнятістю
в середньому, тис. осіб

4 705 (2011р.)

4 806

3 961

нд

% загального числа зайнятих

23,1 (2011р.)

23,6

24,3

нд

Безробітне населення працездатного віку, за методологією МОП
в середньому, тис. осіб
% до населення працездатного віку

1 712

1 510

1 677

1 786 (І кв.)

8,9

7,8

9,7

10,5 (І кв.)

Офіційно зареєстровані безробітні працездатного віку
тис. осіб, на кінець періоду

545**

487**

391

% до населення працездатного віку

2,0**

1,8**

1,5

330
(на 01.07.17р.)

1,3
(на 01.07.17р.)

Середньомісячна заробітна плата, номінальна, в середньому за період
гривень

2 250

3 282

5 183

6 494 (5 міс.)

$ за офіційним середньорічним
обмінним курсом

284,8

410,3

202,5

240,5 (5 міс.)

Заборгованість з виплати заробітної плати, на кінець періоду
млн. гривень

1 139,0

753,0

1791,0

2 320,2
(на 01.06.17р.)

* Дані за 2013р. наведено без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і Севастополя, за
2016-2017рр. – також без частини зони проведення АТО.
** Дані з урахуванням АР Крим і зони проведення АТО.
32

Ринок праці у 2016р. Доповідь; Кількість, робочий час та оплата праці найманих працівників у травні
2017р. Статистичний бюлетень; Економічна активність населення у І кварталі 2017р. Статистичний бюлетень; Стан виплати заробітної плати на 1 червня 2017р. Статистичний бюлетень; Основні показники ринку
праці (річні дані). Статистична інформація. – Держстат України, 2017, http://www.ukrstat.gov.ua.
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 ФІНАНСОВІ,

СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Ƚɨɫɬɪɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɤɪɢɡɚ ɜ ɹɤɭ ɍɤɪɚʀɧɚ ɭɜɿɣɲɥɚ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪ
ɨɛɭɦɨɜɢɥɚ ɧɢɡɤɭ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ
ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɳɨ ɜɟɞɭɬɶ ɞɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɥɚɬɧɢɤɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɚɛɨ ɠ ɿɧɲɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɧɨɫɬɿ ɛɸɞɠɟɬɭ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɭɡɨɤɪɟɦɚ
¾ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿɡɚɣɧɹɬɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɧɹɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨɜɿɤɭɡɦɥɧ
ɨɫɿɛɭɪɞɨɦɥɧɨɫɿɛɭȱɤɜɪ ɧɚɦɥɧɨɫɿɛɚɛɨɧɚ 
ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ± ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɰɶɨɝɨ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɡɞɨ
¾ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɫɟɪɟɞ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɜɢɡɧɚɱɟ
ɧɨɝɨɡɚɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɽɸɆɈɉɡɞɨɡɚɜɤɚɡɚɧɢɣɩɟɪɿɨɞ
¾ɬɪɢɤɪɚɬɧɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɡ ɜɢɩɥɚɬɢ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɡ
ɦɥɧ ɝɪɧ ɭ ɪ ɞɨ  ɦɥɧ ɝɪɧ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɱɟɪɜɧɹ
ɪ Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɧɟɜɢɩɥɚɱɟɧɚ ɡɚɪɩɥɚɬɚ ɨɡɧɚɱɚɽ ɧɟɫɩɥɚɱɟɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɜɿɞ
ɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɰɟ ɽ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɡ ɩɥɚ
ɬɟɠɿɜ ɞɨ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɡɚ ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢ ɪ ʀʀ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɡɪɨɫɥɚ ɞɨ
ɚɫɬɪɨɧɨɦɿɱɧɨʀɫɭɦɢɜɦɥɪɞɝɪɧ33ɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɦɥɪɞɝɪɧɧɚɤɿɧɟɰɶ
ɪ 
¾ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɪɿɜɧɹɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿɡɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɱɢɫɥɚɡɚɣɧɹɬɢɯ
ɜɿɤɨɦɪɨɤɿɜɭɪɞɨɭɪ
Неформальна зайнятість в Україні
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ³ɜ ɬɿɧɿ´ ɩɪɚɰɸɽ  ɦɥɧ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɹɤɿ ɧɟ ɫɩɥɚɱɭɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɭ ɬɱ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɍɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɳɨ ɰɟ ɬɪɟɬɢɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɩɥɚɬɧɢ
ɤɿɜ ɽɞɢɧɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɪ  ɦɥɧ ɨɫɿɛ ɭ ɬɱ
 ɦɥɧ ɧɚɣɦɚɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ  ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɬɚ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɧɟɮɨɪ
ɦɚɥɶɧɨʀ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɪɟɚɥɶɧɭ ɡɚɝɪɨɡɭ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ Ɂɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɳɨɪɿɱɧɿ ɜɬɪɚɬɢ ɧɚɞ
ɯɨɞɠɟɧɶɞɨɣɨɝɨɛɸɞɠɟɬɭɜɧɚɫɥɿɞɨɤɬɿɧɿɡɚɰɿʀɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿɫɹɝɚɸɬɶɦɥɪɞɝɪɧ34
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ³ɬɿɧɶɨɜɨʀ´ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ
ɡɚ ɩɪɨɝɧɨɡɧɢɦɢ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɇȺɇ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ ɪ ɡɧɚɯɨɞɢɜɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ  ɦɥɪɞ ɝɪɧ ɿ ɫɤɥɚɞɚɜ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɜ ɞɟɪɠɚɜɿ35 Ɍɨɛɬɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɨɰɿɧɤɚ
ɬɿɧɿɡɨɜɚɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɪɩɥɚɬɚ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɫɤɥɚɞɚɥɚʀʀȼȼɉɡɚɪ
Ɂɚ ɪɿɜɧɟɦ ɰɟ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɱɚɫɬɰɿ ɜɫɿɽʀ ɬɿɧɶɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜ ɬɚɤɢɯ
ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɋ ɹɤ Ⱥɜɫɬɪɿɹ ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɢ Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɝ ɿ ȼɟɥɢɤɚ Ȼɪɢɬɚɧɿɹ ɞɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞ
ɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ  ȼȼɉ ɬɚɛɥɢɰɹ ³ȱɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɬɿɧɶɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
ɬɚɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿɜȯɋ´ɫ 
33

Звіт про роботу Пенсійного фонду України у 2016р. – Пенсійний фонд України, 2017, с.65, http://www.pfu.
gov.ua/pfu/doccatalog/document?id=277122.
34
Там само, с.64.
35
Близнюк В. Тіньовий сегмент ринку праці в Україні. – Ключові питання сучасної науки, матеріали
10 міжнародної науково-практичної конференції, 17-25 квітня 2014р., Софія, “БялГРАД-БГ” ООД, том 3,
с.44-52.
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Підходи до вимірювання неформальної зайнятості в Україні
(витяг з наказу Держстату України “Про затвердження Методологічних положень
щодо визначення неформальної зайнятості населення”36)

Зайнятість – економічна діяльність громадян, пов’язана із задоволенням особистих та
суспільних потреб і така, що, як правило, приносить їм дохід у грошовій або іншій формі.
Наймані працівники – особи, які уклали письмовий (або усний) трудовий договір
(контракт) з адміністрацією підприємства, установи, організації, фізичною особою про
умови та оплату трудової діяльності.
Роботодавці – особи, які працюють на власному підприємстві із залученням на постійній основі найманих працівників.
Самостійно зайняті – особи, зайняті індивідуальною (самостійною) трудовою діяльністю, яку здійснюють самостійно, тобто без залучення постійних найманих працівників.
До неформального сектору відносять незареєстровані та/або дрібні за розміром
некорпоратизовані приватні підприємства, що виробляють товари, послуги для продажу
чи обміну. Зазвичай це маломасштабна діяльність з низьким рівнем організації; трудові
відносини базуються здебільшого на нерегулярній зайнятості, родинних або особистих
стосунках.
Неформальна зайнятість існує як у неформальному, так і у формальному секторах
економіки. Вона охоплює всі види нестандартної роботи і включає всіх зайнятих, які юридично або фактично не є суб’єктами національного трудового законодавства, системи
оподаткування доходів та соціального захисту. Сучасна глобалізована економіка зумовлює
подальшу “неформалізацію” зайнятості, навіть у розвинутих країнах через поширення
тимчасової роботи, зайнятості неповний робочий час, дистанційної роботи, субконтрактів
та інших форм гнучкої зайнятості. Стосовно країн з перехідними економіками експерти
називають головними факторами поширення неформальної зайнятості:
¾ намагання ухилитися від високого фіскального навантаження податками та соціальними внесками (в т.ч. шляхом приховування частини зарплат) та
¾ недовіру до органів державного управління.
Незважаючи на різноманіття проявів, спільною “базовою” рисою неформальної
зайнятості є вразливість, оскільки ці особи не мають доступу до сучасного ринку капіталів,
формальної системи виробничого навчання, соціального страхування та юридичного захисту.
Для вимірювання неформальної зайнятості в Україні враховуються такі категорії
зайнятого населення:
¾ самозайняті та роботодавці, які працювали на підприємствах неформального сектору;
¾ особи, які працювали спільно з партнерами, діяльність яких була незареєстрована,
тобто були членами неформальних виробничих кооперативів;
¾ працювали безоплатно на підприємствах формального або неформального сектору;
¾ наймані працівники формального та неформального секторів, якщо вони відповідали
хоча б одному з наведених критеріїв:
• роботодавець не сплачує за них єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування;
• не мають права на щорічну відпустку;
• не мають права на оплачуваний лікарняний.
36

Наказ Державної служби статистики України “Про затвердження Методологічних положень щодо
визначення неформальної зайнятості населення” №16 від 23січня 2013р., http://www.ukrstat.gov.ua/metod_
polog/metod_doc/2013/16/16_2013.htm.
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Неформальна зайнятість в ЄС 37
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ȯɋ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨ ɧɟ
ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿɬɚɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹɥɢɲɟɜɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ
¾ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿȯɜɪɨɤɨɦɿɫɿʀʋɜɿɞɤɜɿɬɧɹɪ³ɋɬɨɫɨɜɧɨɧɟɞɟɤɥɚɪɨɜɚ
ɧɨʀ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ´38 ɭ ɹɤɨɦɭ ɜɤɚɡɭɽɬɶɫɹ ɳɨ ɧɟɞɟɤɥɚɪɨɜɚɧɚ ɡɚɣɧɹɬɿɫɬɶ ɨɡɧɚ
ɱɚɽ ɛɭɞɶɹɤɢɣ ɜɢɞ ɨɩɥɚɱɭɜɚɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤɚ ɽ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɡɚɤɨɧɧɨɸ ɡɚ
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹɦ ɬɨɛɬɨ ɡɥɨɱɢɧɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɢɤɥɸɱɚɽɬɶɫɹ  ɚɥɟ
ɧɟ ɡɚɞɟɤɥɚɪɨɜɚɧɨɸ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚɯ ɭɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɩɪɢ
ɰɶɨɦɭɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿɜɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯɞɟɪɠɚɜɭɱɚɫɧɢɰɶȯɋ
¾ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿȯɜɪɨɤɨɦɿɫɿʀʋɜɿɞɠɨɜɬɧɹɪ³ɉɨɫɢɥɟɧɧɹɛɨɪɨɬɶɛɢ
ɡ ɧɟɞɟɤɥɚɪɨɜɚɧɨɸ ɡɚɣɧɹɬɿɫɬɸ´39 ɭ ɹɤɨɦɭ ɜɤɚɡɭɽɬɶɫɹ ɳɨ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɜɢɡɧɚ
ɱɟɧɧɹ ɩɨɜ¶ɹɡɭɽ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɭ ɡɚɣɧɹɬɿɫɬɶ ɡ ɲɚɯɪɚɣɫɬɜɨɦ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɩɨɞɚɬ
ɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚɚɛɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɣ ɨɯɨɩɥɸɽ ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ
ɧɟɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ± ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɧɟɡɚɞɟɤɥɚɪɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɩɨɛɭɬɨɜɢɯɩɨɫɥɭɝɿɡɚɜɟɪɲɭɸɱɢɩɿɞɩɿɥɶɧɨɸɩɪɚɰɟɸɧɟɥɟɝɚɥɶɧɢɯɦɿɝɪɚɧɬɿɜ
ɋɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱ
ɧɢɦɢ ɫɥɭɠɛɚɦɢ ȯɋ ɱɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɧɚ ɡɪɚɡɨɤ ³ȯɜɪɨɛɚɪɨɦɟɬɪɚ´ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɛɚɡɨɜɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚ
ɧɨʀ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɸ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɽɸ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɿɜ ɩɪɚɰɿ ɭ ɪ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɨʀ ɧɟɸ
ɭ ɪ Ɉɫɧɨɜɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɰɿɽʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɜ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ
³Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɡɚɣɧɹ
ɬɨɫɬɿ´ ɭɯɜɚɥɟɧɨɦɭ ɧɚ ɣ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɿɜ ɩɪɚɰɿ ɪ 
ɚ ɛɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ± ɭ ɜɢɞɚɧɧɿ ɆɈɉ ³ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤ ɡɿ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨɫɟɤɬɨɪɭɬɚɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ´ ɪ 
Ɉɫɬɚɧɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ ³ɬɿɧɿɡɨɜɚɧɚ´ ɡɚɣɧɹɬɿɫɬɶ ɫɬɚɥɚ ɬɢɩɨɜɢɦ ɹɜɢɳɟɦ ɞɥɹ ɜɫɿɯ
ɟɤɨɧɨɦɿɤ ȯɋ ɩɪɨɬɟ ʀʀ ɪɿɜɟɧɶ ɜɚɪɿɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɧɚɣɜɢɳɢɣ ±
ɭ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɫɯɿɞɧɢɯ ɿ ɩɿɜɞɟɧɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɧɚɣɧɢɠɱɢɣ ± ɭ ɩɿɜɧɿɱɧɢɯ  ɡɚ ɫɬɭɩɟ
ɧɟɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɣɜɢɳɢɣ ± ɭ ɩɨɫɬɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɿ Ƚɪɟɰɿʀ
ɧɚɣɧɢɠɱɢɣ ± ɭ ɜɢɫɨɤɨɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɞɟɪɠɚɜɚɯ  ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɦɟɬɨɞɨɥɨ
ɝɿʀɨɛɪɚɯɭɧɤɭɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ.
ȼɢɪɿɲɚɥɶɧɢɣ ɫɬɢɦɭɥɸɸɱɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɭ ɡɚɣɧɹɬɿɫɬɶ ɜ ȯɋ ɫɩɪɚɜ
ɥɹɽ ɧɢɡɤɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ
ɜɨɧɢ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡɿ ɡɦɿɧɚɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɰɢɤɥɿɱɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿɧɫɬɢ
ɬɭɰɿɣɧɢɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɦ ɫɢɫɬɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟ
ɥɟɧɧɹɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸɬɪɚɧɫɤɨɪɞɨɧɧɢɯɬɨɪɝɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɿɦɿɝɪɚɰɿɣɧɢɯɩɨɬɨɤɿɜ
ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹɦ ɚɬɢɩɨɜɢɯ ɮɨɪɦ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɜ ɬɱ ɱɟɪɟɡ ³ɮɥɟɤɫɢɬɶɸɪɢɡɚ
ɰɿɸ´ ɩɪɨɰɟɫɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɝɧɭɱɤɨɫɬɿɬɚɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ ɪɢɧɤɭɩɪɚɰɿ
37

European Semester Thematic Fiche. Undeclared Work. – European Commission, April 2016, р.11; Hazans, M.
Informal Workers across Europe: Evidence from 30 European Countries. – World Bank Policy Research Working
Paper, №5912, 2011, р.51.
38
Communication from the Commission “Оn undeclared work”. COM (1998) 219 final, 07.04.1998. – Commission
of the European Communities, European Commission, http://aei.pitt.edu/5111/1/5111.pdf.
39
Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions “Stepping up the fight against undeclared work” COM (2007) 628
final, 24.10.2007. – Commission of the European Communities, European Commission, http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0628&from=EN.
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Частка отримувачів
зарплати “в
конвертах”, %
респондентів
Євробарометра
(2013р.)

19,7
10,5
13,2
53,0
нд
12,5
11,5
9,8
11,2
10,3
11,9
46,7
9,4
33,0
22,4
8,0
6,4
нд
нд
12,6
21,6
22,4
11,8
12,2
14,1
18,8
8,2
21,7

Пропозиція
неформальної
зайнятості, %
респондентів
Євробарометра
(2013р.)

8,2
16,2
30,6
24,8
27,7
15,1
12,0
26,2
12,4
12,3
12,2
22,4
21,9
11,3
20,6
23,6
25,8
8,3
24,3
9,0
23,3
17,6
28,0
14,1
23,3
18,2
13,2
9,4

Попит на
неформальну
зайнятість, %
респондентів
Євробарометра
(2013р.)

Рівень
неформальної
зайнятості,
% наявної та
потенційної робочої
сили (2008-2009рр.)

Австрія
Бельгія
Болгарія
Кіпр
Хорватія
Чехія
Данія
Естонія
Фінляндія
Франція
Німеччина
Греція
Угорщина
Ірландія
Італія
Латвія
Литва
Люксембург
Мальта
Нідерланди
Польща
Португалія
Румунія
Словаччина
Словенія
Іспанія
Швеція
Велика Британія

Масштаб тіньової
економіки,
% ВВП (2015)

Індикатори тіньової економіки та неформальної зайнятості в ЄС

2
4
6
2
8
5
2
5
1
1
1
7
6
2
2
11
6
3
0
3
5
3
7
7
4
5
1
2

Ƚɨɥɨɜɧɢɦɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹɦɢ ɳɨ ɩɨɹɫɧɸɸɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɽɜɪɨ
ɩɟɣɰɿɜ ɭ ɧɟɞɟɤɥɚɪɨɜɚɧɿɣ ɬɪɭɞɨɜɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɽ ɫɩɿɥɶɧɚ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɭ ɧɿɣ
ɹɤ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɬɚɤ ɿ ɧɚɣɦɚɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚɤ ɜɜɚɠɚɸɬɶ  ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɨɩɢɬɭɜɚɧɶ ȯɜɪɨɛɚɪɨɦɟɬɪɚ ɪ  ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɧɚɣɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɭ
ɪɨɛɨɬɭ   ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɞɦɿɪɧɚ ɡɚɛɸɪɨɤɪɚɬɢɡɨɜɚɧɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨɧɚɣɦɭɬɚɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ 40.
Ɍɿɧɶɨɜɚ ɡɚɣɧɹɬɿɫɬɶ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɽ ɩɨɯɿɞɧɨɸ ɜɿɞ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɚ
ɮɿɫɤɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɣ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɰɿɥɤɨɦ ɫɥɭɲɧɨ ɬɜɟɪɞɹɬɶ ɳɨ ³ɭɱɚɫɬɶ
40

Костриця В., Бурлай Т. Сучасна політика ЄС щодо запобігання і скорочення неформальної зайнятості та
адаптація її підходів в Україні. – Ринок праці та зайнятість населення, 2016, №3, с.32-39.
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ɥɸɞɟɣ ɭ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɧɟɪɿɞɤɨ ɫɬɚɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɞɸ ɧɚ ɧɟɜɞɚɱɿ ɞɟɪɠɚɜ
ɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ʀʀ ɧɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɪɢɡɧɚɱɢɬɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɭ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɭ ɡɚɪ
ɩɥɚɬɭ ɚɛɨ ɨɩɢɪɚɬɢɫɹ ɤɨɪɭɩɰɿʀ´41 Ɉɞɧɚɤ ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɳɨ ɡɚ ɩɪɨɝɧɨɡɧɢɦɢ ɨɰɿɧɤɚɦɢ
ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɬɿɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ
ɩɨɫɢɥɸɸɬɶɫɹ42 ɧɟ ɦɟɧɲ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɧɚɩɪɹɦɨɦ ɽ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɞɟɬɿɧɿɡɚɰɿʀ
ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɭɫɩɿɲɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɹɤɨʀ ɦɚɸɬɶ ɪɹɞ ɤɪɚʀɧ ȯɋ Ƀɨɝɨ ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ ɍɤɪɚʀɧɨɸ
ɦɨɠɟ ɫɩɪɢɹɬɢ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɸ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɡɧɢɠɟɧɧɸ ɪɢɡɢɤɿɜ
ɞɟɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɞɟɪɠɚɜɢ
Сучасна політика ЄС щодо детінізації зайнятості43
У сучасній європейській політиці з легалізації тіньової зайнятості застосовують три основні підходи, орієнтовані на: (1) дотримання правил; (2) зобов’язання;
(3) стримування.

Дотримання правил
(Compliance-oriented
approach)

Профілактика

Коригування

Зобов’язання
(Commitment approach)

Стримування
(Deterrence approach)

41

Податкова етика

• Нові види офіційної зайнятості
• Технологічні заходи для обмеження використання
готівки
• Спрощення адміністративних процедур, насамперед для самозайнятих і новостворених
суб’єктів господарювання
• Підвищення рівня соціального захисту офіційно
працюючих
• Гарантії при оподаткуванні
• Прямі податкові стимули, спрямовані на покупців
• Ваучери на обслуговування
• Амністії

• Нормативні оскарження
• Інформаційно-просвітницькі кампанії
• Зміна уявлень про несправедливість
оподаткування

Покращення системи
виявлення порушень

• Удосконалення співробітництва/координації
між інспекціями з питань праці та податкового
адміністрування, в т.ч.:
3 поліпшення обміну інформацією,
3 спільні операції.

Підвищення штрафів

• Підвищення штрафів за ухиляння від
оподаткування

Посилення
усвідомлення ризиків

• Інформування про штрафні санкції при
недекларуванні зайнятості
• Інформування про ефективність процедури
виявлення неформальної зайнятості

Раунд Дж., Колин У., Роджерс П. Повседневные тактики и пространства власти в повседневной жизни:
роль неформальных экономик в постсоветской Украине и аспекты социальной политики. – Журнал
исследований социальной политики, 2010, т.8, №3, с.405-424, http://ecsocman.hse.ru/text/33439427.
42
Гук Л. Прогнозування та регулювання розвитку нестандартної зайнятості в Україні. – Бізнес-Інформ,
2014, №4, с.278-283, http://business-inform.net/export_pdf/business-inform-2014-4_0-pages-278_283.pdf.
43
Undeclared work: recent developments. – Employment and Social Developments in Europe 2013, European
Commission, 2014, р.254.
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Результати дослідження, проведеного ЄК у 2010р., засвідчили досить відносну
ефективність основних видів заходів з детінізації зайнятості (стимулювальні, профілактичні та оздоровчі заходи жорсткого впливу, а також заходи м’якого впливу),
які реалізувала 31 країна Європи (ЄС-27 разом із Ісландією, Ліхтенштейном, Норвегією та Швейцарією)44. Так, опитані європейські експерти-високопосадовці з
профільних урядових структур, профспілок та організацій роботодавців відзначили,
що найбільш поширеними є профілактичні заходи, пов’язані з регуляторними
процедурами у сфері бізнесу та зайнятості й застосовувані 90% зазначених європейських країн, а найменш – оздоровчі заходи, орієнтовані на податкові послаблення,
фінансово-адміністративні амністії та сприяння держави в переході до формального
сектору (64%).
У складеному на основі оцінок експертів рейтингу, що визначає найбільш ефективні серед зазначених видів заходів з детінізації, лідирують заходи жорсткого впливу:
перше місце відведене стримувальним заходам (55% експертів визнали їх найбільш
ефективними), друге – профілактичним (20%), третє – оздоровчим (15%). І лише
10% експертів вважають найбільш ефективними для скорочення неформальної
зайнятості заходи м’якого впливу, що передбачають інформаційно-просвітницьку
діяльність.
Створення інституційних основ
У 2007р. ЄК презентувала Зелену книгу “Модернізація трудового права у відповідь на виклики 21-го століття”45, спеціальний розділ якої стосувався питань захисту
соціально-трудових прав працівників у контексті недекларованої зайнятості.
У 2008р., задля вирішення проблеми тінізації трудової діяльності на спільному
економічному просторі ЄС, Європарламент ухвалив Резолюцію щодо посилення
боротьби з неформальною зайнятістю46.
Навесні 2010р. була прийнята Стратегія зростання зайнятості Європейського
Союзу “Європа 2020”, цілями якої встановлено підвищення рівня зайнятості населення
ЄС до 75%. Для їх досягнення ЄК затвердила т.зв. Флагманські ініціативи “Порядок
денний для нових навичок і робочих місць” – програмний документ, у якому наголошено

44

Williams, C.C. Public Policy Approaches towards the Undeclared Economy in European Countries: a Critical
Overview. – European Labour Law Journal, 2014, Vol.5, №2, рр.132-155, http://eprints.whiterose.ac.uk/87294/1/
ELLJ_%202014%20final%20paper.pdf.
45
Commission Green Paper “Modernising labour law to meet the challenges of the 21st century”, COM(2006)
708 of 22 November 2006. – European Commission, 2006, http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/
documents/com/com_com(2006)0708_/com_com(2006)0708_en.pdf.
46
European Parliament resolution “Оn stepping up the fight against undeclared work” of 9 October 2008
(2008/2035(INI)). – European Parliament, 2008, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=
P6-TA-2008-0466&language=GA&ring=A6-2008-0365.
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на
необхідності
переходу
від
недекларованої до офіційної та постійної зайнятості. У 2012р. ця інституція також ухвалила Пакет ініціатив
стосовно зайнятості47, низка яких
стосувалася легалізації ринку праці
ЄС.
На початку 2014р. була затверджена Резолюція Європарламенту
“Ефективні інспекції з питань праці як
стратегія покращення умов зайнятості
в Європі”48, в якій особлива роль протидії недекларованій зайнятості відводилася
контролюючим заходам національних “трудових” інспекцій країн-учасниць.
У квітні 2014р. Єврокомісією був ініційований процес створення Європейської
платформи для боротьби з неформальною зайнятістю – як спеціального експертного
та комунікаційного майданчика на рівні ЄС для напрацювання нових підходів, обміну
досвідом і кращими національними практиками держав-членів, проведення інформаційних та освітніх кампаній, а також підготовки пропозицій щодо удосконалення
законодавчого та регуляторного інструментарію легалізації тіньової зайнятості.
У лютому 2016р. Європарламентом, а потім і Радою ЄС прийнята Резолюція
“Заснування Європейської платформи для посилення співробітництва щодо запобігання
та скорочення неформальної зайнятості”49. Європлатформа стартувала у травні 2016р.
Пріоритетами діяльності Європлатформи на початковому етапі визначено:
• отримання

діяльності;

більш точних знань про різні форми та види недекларованої трудової

• обмін передовим досвідом серед учасників Європлатформи;
• заохочення

спільної діяльності учасників, у т.ч. обміну співробітниками, проведення спільних інспекцій на транскордонному рівні тощо50.

47

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and
Social Committee and the Committee of the Regions “Towards a job-rich recovery”, COM/2012/0173 final of
18.04.2012. – European Commission, 2012, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012D
C0173&from=HR.
48
European Parliament resolution “Оn effective labour inspections as a strategy to improve working conditions
in Europe” of 14 January 2014 (2013/2112(INI)). – European Parliament, 2014, http://www.europarl.europa.eu/
sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//EN.
49
Decision (EU) 2016/344 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on establishing
a European Platform to enhance cooperation in tackling undeclared work. – Official Journal of the European Union,
11.03.2016, рр.12-20, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016D0344.
50
Костриця В., Бурлай Т. Сучасна політика ЄС щодо запобігання і скорочення неформальної зайнятості
та адаптація її підходів в Україні, с.32-39; Костриця В., Бурлай Т. Сучасна політика ЄС щодо запобігання
і скорочення неформальної зайнятості та адаптація її підходів в Україні. – Ринок праці та зайнятість населення, 2016, №4, с.39-47.
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5.5. ДЕМОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɨɪɹɞ ɡ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɤɥɸɱɨɜɢɣ
ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣ ɩɟɪɫ
ɩɟɤɬɢɜɿ ȿɤɫɩɟɪɬɢ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɭɬɬɽɜɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɞɥɹ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɤɪɢɡɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɹɤɢɯ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡ ɨɞɧɨɝɨ
ɛɨɤɭ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɱɟɪɟɡ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɧɚɪɨɞɠɭɜɚɧɨɫɬɿ ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ ±
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟ ɡɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ʀɯ
ɠɢɬɬɹɩɿɫɥɹɧɚɫɬɚɧɧɹɫɬɚɪɨɫɬɿ51
¾ɞɥɹ ɫɨɥɿɞɚɪɧɨɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ± ɰɟ ɚɛɨ ɧɚɞɦɿɪɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɫɬɪɚɯɭɜɚɥɶɧɢɤɿɜ ɚɛɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɢɣ ɛɸɞɠɟɬ  ɚɛɨ ɡɧɢ
ɠɟɧɧɹɩɟɧɫɿɣɞɨɧɟɩɪɢɣɧɹɬɧɨɧɢɡɶɤɨɝɨɪɿɜɧɹ
¾ɞɥɹɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ±ɰɟɩɨɩɟɪɲɟɡɦɟɧɲɟɧɧɹɪɨɡɦɿɪɭɩɟɧɫɿɣɧɢɯ
ɜɢɩɥɚɬ ɳɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨ ɡ ɛɿɥɶɲɨɸ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɜɪɚɯɨɜɚ
ɧɨɸ ɩɿɞ ɱɚɫ ɤɭɩɿɜɥɿ ɚɧɭʀɬɟɬɭ  ɚ ɩɨɞɪɭɝɟ ± ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɫɭɦɢ ɛɥɚɝ ɹɤɿ
ɦɨɠɧɚ ɩɪɢɞɛɚɬɢ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɬɚɤ ɹɤ ɱɟɪɟɡ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɢɫɥɚ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ
ɩɨɩɢɬɧɚɰɿɛɥɚɝɚɩɿɞɜɢɳɢɬɶɫɹɬɢɦɫɚɦɢɦɩɪɨɜɨɤɭɸɱɢɜɪɢɧɤɨɜɢɯɭɦɨɜɚɯʀɯ
ɩɨɞɨɪɨɠɱɚɧɧɹ
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɟɧɞɭ ɩɨɫɬɚɪɿɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɮɚɤɬɨɪ ɧɚɜɚɧ
ɬɚɠɟɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɧɚɟɤɨɧɨɦɿɤɭɪɨɛɢɬɶɰɿɧɭɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨɜɩɥɢɜɭɧɚɞ
ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɢɫɨɤɨɸ ɐɟ ɜɥɚɫɧɟ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ
ɬɚ ɦɚɤɪɨɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ Ⱥ ɬɨɦɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɚ
ɩɨɥɿɬɢɤɚɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦɚɽɝɪɭɧɬɭɜɚɬɢɫɹɧɚɭɪɚɯɭɜɚɧɧɿɨɫɧɨɜɧɢɯɞɟɦɨ
ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ52 ɭ ɬɱ ɳɨɞɨ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ
ɜɿɤɨɜɨʀɫɬɪɭɤɬɭɪɢɧɚɫɟɥɟɧɧɹɣɿɧ
Вікова структура та постаріння населення
ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɟɫɹɬɢɪɿɱɶ ɭ ɜɿɤɨɜɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞɛɭ
ɥɢɫɹɩɨɦɿɬɧɿɡɫɭɜɢɱɚɫɬɤɚɞɿɬɟɣɿɸɧɚɰɬɜɚɫɤɨɪɨɬɢɥɚɫɹɡɭɪɞɨ
ɭ ɪ ɬɨɞɿ ɹɤ ɱɚɫɬɤɚ ɥɸɞɟɣ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ  ɪɨɤɿɜ ɿ ɫɬɚɪɲɿ  ɡɚ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ
ɡɪɨɫɥɚ ɡ  ɞɨ  ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ ɞɟɦɨ
ɝɪɚɮɿɱɧɢɦɬɪɟɧɞɨɦɍɤɪɚʀɧɢɹɤɿɤɪɚʀɧȯɋɽɩɨɫɬɚɪɿɧɧɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹɹɤɟɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟ
ɡɬɢɦɳɨɧɚɪɨɞɠɭɜɚɧɿɫɬɶɫɬɪɿɦɤɨɡɧɢɠɭɽɬɶɫɹɚɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶɠɢɬɬɹɡɪɨɫɬɚɽ
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɭɜɚɠɭɽ ɳɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɍɤɪɚʀɧɚ
ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ  ɧɚɣɫɬɚɪɿɲɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɡɚ ɱɚɫɬɤɨɸ ɨɫɿɛ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ
 ɿɡɝɿɞɧɨɡɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɩɪɨɝɧɨɡɨɦɰɹɱɚɫɬɤɚɡɪɨɫɬɟɞɨɭ
ɪɬɚɩɟɪɟɜɢɳɢɬɶɭɪ53
51
Соловьев А. Пенсионная мифология: пенсионная реформа и макроэкономика. – SPERO (Социальная
политика: экспертиза, рекомендации, обзоры), №19 (Весна-Лето), 2014, с.31-58, http://spero.socpol.ru/docs/
N19_2014_02.pdf.
52
Докладно про демографічну ситуацію України див. у Розділі 4.
53
Проект Стратегії Національного плану дій з питань старіння до 2022р. – Міністерство соціальної політики
України, 17 березня 2017р., http://www.msp.gov.ua/projects/222.
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Ɂɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦ ɩɪɨɝɧɨɡɨɦ54 ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɭ ɪ ɱɚɫɬɤɚ ɧɚɫɟ
ɥɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɫɹɝɧɟ  ɬɨɛɬɨ ɦɚɣɠɟ ɬɪɟɬɢɧɚ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚ
ɬɢɦɟ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɜɨɪɸɸɱɢ ɞɭɠɟ ɡɧɚɱɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɧɚɰɿɨ
ɧɚɥɶɧɭɟɤɨɧɨɦɿɤɭɬɚɝɟɧɟɪɭɸɱɢɪɢɡɢɤɢɞɥɹɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ
Тривалість життя
ɋɤɥɚɞɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɹ
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɟɫɹɬɢɪɿɱɶ ɜɤɪɚɣ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɩɨɡɧɚɱɢɥɢɫɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ
ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɥɸɞɟɣ Ʌɢɲɟ ɜ ɪ ɨɱɿɤɭɜɚɧɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ
ɠɢɬɬɹ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɩɪɢ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɿ ɩɨɜɟɪɧɭɥɚɫɹ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɞɨɫɹɝɧɭɬɨɝɨ ɳɟ ɜ ɪ
ɚɧɚɞɚɥɿɩɨɱɚɥɚɳɨɪɨɤɭɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢɫɹɿɜɪɭɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭɫɤɥɚɥɚɪɨɤɭ
Середня очікувана тривалість життя
при народженні в Україні у 1990-2015рр., років55

75,50

74,82
72,54

73,53

73,97
70,44

70,42
66,79
65,60

1990р.

61,22

1995р.

67,72

62,10

2000р.

Усе населення

76,25
71,38

67,96

62,23

65,28

2005р.*

2010р.*

Чоловіки

66,37

2015р.**

Жінки

* Дані розраховано за два суміжні роки.
** Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя та даних по Донецькій і
Луганській областях.

ɐɟɣ ɪɿɜɟɧɶ ɽ ɡɧɚɱɧɨ ɧɢɠɱɢɦ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɸ ɛɿɥɶɲɿɫɬɸ ɤɪɚʀɧ ȯɋ ±
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɜ ɍɝɨɪɳɢɧɿ ɨɱɿɤɭɜɚɧɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ ɩɪɢ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
 ɪɨɤɭ ɉɨɥɶɳɿ ±  ɪɨɤɭ ɜ ɑɟɯɿʀ ɬɚ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ ±  ɪɨɤɭ ɜ ȱɬɚɥɿʀ ɬɚ
ɒɜɟɰɿʀ ± ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ  ɪɨɤɢ ɭ Ɏɪɚɧɰɿʀ ɫɹɝɚɽ  ɪɨɤɭ ɬɚɛɥɢɰɹ ³ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɿ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɤɪɚʀɧȯɋɬɚɍɤɪɚʀɧɢ´ɫ Ɉɫɨɛɥɢɜɨ
ɜɿɞɱɭɬɧɨɸ ɽ ɪɿɡɧɢɰɹ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɞɥɹ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɹɤɳɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɱɨɥɨɜɿɤɢ
ɠɢɜɭɬɶɭɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭɪɨɤɭɬɨɩɨɥɶɫɶɤɿ±ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɿ±ɚɲɜɟɞɫɶɤɿ±
ɪɨɤɭɬɨɛɬɨɧɚɪɨɤɿɜɞɨɜɲɟ
54
55



Докладно див. діаграму “Прогнозні дані ООН щодо чисельності та постаріння населення України” Розділу 4.
Населення України. – Державна служба статистики України, 2017. – http://www.ukrstat.gov.ua/.
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77,9
71,1
66,4
69,2
63,3
19,5
21,6
17,1

76,2

66,3

64,1

67,8

60,2

17,5

19,7

14,7

• жінки
• чоловіки

Усе населення

• жінки
• чоловіки

Усе населення

• жінки

• чоловіки

• жінки

Угорщина

Франція

Німеччина

Італія

75,4

81,5

80,7
72,0

79,0

75,7
78,7

85,0

83,4
78,0

83,0

80,7
79,9

84,6

82,7

65,7

71,6

68,7
67,1

71,7

69,4
64,8

69,9

67,4
70,7

74,4

72,6
69,7

72,8

71,3
71,8

73,7

72,8

Середня тривалість здорового життя при народженні (2015р.)**, років

73,3

81,2

77,5

Середня загальна тривалість життя при народженні (2015р.)*, років

Чехія

65/63
(2020р.)

65

58/60

(2021р.)

60

21,8

21,7
19,4

23,7

20,0
17,5

22,1

25,7
23,2

27,9

23,5
21,6

25,2

63 р. і
2 міс./67
(2041р.)

(жовтень
2017р.)

(2041р.)

58 років і
4 міс. 62 років
4 міс./67

65 років і
4 міс./65

(жовтень
2017р.)

60 років і
4 міс./60

(2022р.)

62 р. і
6 міс./65

(2022р.)

62 р. і 6
міс./65

(2023р.)

65 років і
4 міс./67

(2023р.)

65 років і
4 міс./67

(2031р.)

65 років і
5 міс./67

(2031р.)

65 років і
5 міс./67

Пенсійний вік (вік виходу на пенсію) (квітень 2017р.)***

18,9

24,2

24,9

(2022р.)

66 років і
7 міс./67+

(2022р.)

65 років і
7 міс./67+

23,0

26,6

61-67

65

23,1

25,8

24,5

73,0

71,1

72,0

80,3

84,0

82,2

Швеція

(2022р.)

66 років і
7 міс./67+

(2022р.)

65 років і
7 міс./67+

23,0

26,6

24,9

71,8

73,7

72,8

80,3

84,0

82,2

Італія

61-67

65

23,1

25,8

24,5

73,0

71,1

72,0

80,3

84,0

82,2

Швеція

* Джерело: Євростат, Держстат.
** Джерело: Обсерваторія ВООЗ, http://apps.who.int/gho/data/view.main.HALEXv.
*** Примітка: через риску вказано майбутній пенсійний вік.
Джерело: Retirement Ages in Member States. – Finnish Centre for Pensions, 2017, http://www.etk.fi/en/the-pension-system-2/the-pension-system/
international-comparison/retirement-ages.

• чоловіки

74,7

71,3

Усе населення

Польща

Середня тривалість життя після виходу на пенсію (після 60 років) (2015р.)*, років

Болгарія

Україна
(без АРК і
зони АТО)

Показник

Порівняльні соціально-демографічні характеристики країн ЄС та України у 2015р. і 2017р.

ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
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Ɉɞɧɚɤ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ
ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɚ ɬɚɤɨɠ ɰɿɥɟɣ ɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɫɬɨɣɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɠɢɬɬɹ ɥɸɞɟɣ
ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɽ ɩɨɤɚɡ
ɧɢɤ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɩɪɢ
ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɿ ɬɨɛɬɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɠɢɬɬɹ ɩɪɨ
ɬɹɝɨɦ ɹɤɨɝɨ ɥɸɞɢɧɚ ɦɚɽ ɞɨɛɪɢɣ ɫɬɚɧ
ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɬɚ ɭɦɨɜɧɨ ɤɚɠɭɱɢ ɧɟ ɡɦɭɲɟɧɚ
³ɜɢɬɪɚɱɚɬɢ ɜɫɸ ɩɟɧɫɿɸ ɧɚ ɥɿɤɢ ɬɚ ɥɿɤɚ
ɪɿɜ´ Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ Ɉɛɫɟɪɜɚɬɨɪɿʀ ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ȼɈɈɁ  ɡɚ
ɪɜɍɤɪɚʀɧɿɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɚɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ
ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɫɤɥɚɞɚɽ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɥɢɲɟ  ɪɨɤɭ ɬɨɞɿ ɹɤ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɋ ɰɟɣ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɧɚɪɨɤɿɜɽɜɢɳɢɦ
Ɂ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɞɟɦɨ
ɝɪɚɮɿɱɧɢɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɫɟɪɟɞɧɹ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ³ɞɨɠɢɬɬɹ´ ɥɸɞɟɣ ɩɨɯɢɥɨɝɨ
ɜɿɤɭ Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɞɚɧɢɦɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɭ ɪ ɨɱɿɤɭɜɚɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɿɫɥɹ  ɪɨɤɿɜ ± ɬɨɛɬɨ ɭɦɨɜɧɨ ɤɚɠɭɱɢ ɩɿɫɥɹ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ±
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɪɨɤɿɜ ɳɨ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɧɚ  ɪɨɤɿɜ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɭ ɛɿɥɶ
ɲɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧɢ ȯɋ ɭ ɑɟɯɿʀ ±  ɉɨɥɶɳɿ ±  ɒɜɟɰɿʀ ±  ȱɬɚɥɿʀ ± 
Ɏɪɚɧɰɿʀ ±  ɪɨɤɭ  ɬɚɛɥɢɰɹ ³ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫ
ɬɢɤɢ«´ɫ 
Ɂɚɝɚɥɨɦɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɍɤɪɚʀɧɢɬɚɤɪɚʀɧȯɋɡɚɧɚɜɟɞɟɧɢɦɢɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢɿɧɞɢ
ɤɚɬɨɪɚɦɢ ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɿ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɠɢɬɬɹ
ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ³ɞɨɠɢɬɬɹ´ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɭɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɞɟɪɠɚɜɚɦɢ
ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ ɩɨɦɿɬɧɟ ɜɿɞɫɬɚɜɚɧɧɹ ɧɚɲɨʀ ɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɧɟʀ
ɛɿɥɶɲ ɝɥɢɛɲɢɯ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɿ ɡɚɝɪɨɡ ɞɥɹ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢ
Демоекономічне навантаження
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɫɬɚɪɿɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɨɛɭɦɨɜɥɸɽ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨ
ɦɿɱɧɿɧɚɫɥɿɞɤɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɩɨɫɢɥɟɧɧɹɦɞɟɦɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɧɚɧɚɫɟ
ɥɟɧɧɹ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɹɤɟ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ ɱɢɫɟɥɶ
ɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɿɤɨɦ  ɪɨɤɿɜ ɿ ɫɬɚɪɲɿ ɬɚ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɿɤɨɦ  ɪɨɤɢ ROGDJH
GHSHQGHQF\UDWLR).
У соціально-економічному сенсі демоекономічне “навантаження” ілюструє той факт,
що саме за рахунок податків і відрахувань нині працюючих забезпечуються пенсійні та
інші соціальні виплати людям похилого віку, тобто “нинішнє покоління” утримує “попереднє покоління”, що є одним із виявів міжпоколінної солідарності.
При цьому слід ураховувати, що цей показник є певною мірою відносним – адже, він
не враховує те, що у складі осіб працездатного віку (15-64-річних) чимало безробітних,
трудових мігрантів чи непрацюючих, які не роблять жодного внеску в утримання осіб
пенсійного віку.
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ɉɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɟɧɞɭ ɩɨɫɬɚɪɿɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɛɿɥɶ
ɲɨɫɬɿ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɫɜɿɬɭ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɞɟɦɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɛɭɞɟ ɞɭɠɟ ɜɿɞ
ɱɭɬɧɢɦ ɡɚ ɩɪɨɝɧɨɡɨɦ ɈȿɋɊ ɡɚ  ɪɨɤɿɜ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɪ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɜ
 ɤɪɚʀɧɚɯɱɥɟɧɚɯ ɰɿɽʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɨɫɨɛɚɦɢ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ
ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɚɤɬɢɜɧɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɨɞɜɨʀɬɶɫɹ56 Ɍɚɤɿ ɠ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ± ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ
ɫɬɚɥɿɫɬɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ± ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ
ɬɚɤɨɠ ɿ ɤɪɚʀɧɚɦ ȯɋ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɪɢɱɨɦɭ ɞɥɹ ɞɟɪɠɚɜ ȯɋ ɜɨɧɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɳɟ
ɛɿɥɶɲɡɧɚɱɧɨɸɦɿɪɨɸ
ɋɬɚɧɨɦɧɚɪɜɍɤɪɚʀɧɿɧɚɨɫɿɛɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨɜɿɤɭ ɭɦɨɜɧɨ³ɩɪɚɰɸ
ɸɱɢɯ´  ɩɪɢɩɚɞɚɥɚ  ɨɫɨɛɚ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɭɦɨɜɧɨ ³ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ´  ɬɨɞɿ ɹɤ ɜ ȯɋ
ɭ ɰɿɥɨɦɭ ±  ɥɿɬɧɿɯ ɨɫɨɛɢ ɬɚɛɥɢɰɹ ³Ⱦɟɦɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ
ɬɚ ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɋ´ ɫ  Ⱥɛɨ ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ  ɬɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɍɞɟɹɤɢɯɤɪɚʀɧɚɯȯɋɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɩɨɫɢɥɟɧɟɞɟɦɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɱɢɫɥɨ ɨɫɿɛ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ
ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɡɧɚɱɧɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɫɟɪɟɞɧɶɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ Ɍɚɤ
ɞɥɹ ȱɬɚɥɿʀ ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ  ɨɫɨɛɢ Ƚɪɟɰɿʀ ±  Ɏɿɧɥɹɧɞɿʀ ± 
ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ ±  ɉɨɪɬɭɝɚɥɿʀ ±  ɒɜɟɰɿʀ ±  ɚ ɞɥɹ Ȼɨɥɝɚɪɿʀ ±  ɨɫɿɛ
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɨɤɪɟɦɿ ɤɪɚʀɧɢ ȯɋ ȱɪɥɚɧɞɿɹ Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɝ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɚ Ʉɿɩɪ ɉɨɥɶɳɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɞɨɫɢɬɶ ɧɢɡɶɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɞɟɦɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ±
ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɧɚ ɪɿɜɧɿ  ³ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ´ ɧɚ  ³ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ´ ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟ
ɱɭɽɞɨɞɚɬɤɨɜɿɦɚɤɪɨɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿɩɟɪɟɜɚɝɢɰɢɯɞɟɪɠɚɜ
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢ ɩɪɨɝɧɨɡɭɸɬɶ ɳɨ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨ
ɲɟɧɧɹ ɨɫɿɛ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ ɬɚ ɥɿɬɧɶɨɝɨ ɜɿɤɭ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭɜɚɬɢɦɟ Ɂɚ ɫɟɪɟɞ
ɧɿɦ ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ ɩɪɨɝɧɨɡɭ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿʀ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿɦɟɧɿ
ɆɉɬɭɯɢɇȺɇɍɤɪɚʀɧɢɜɧɚɲɿɣɞɟɪɠɚɜɿɞɨɪɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɥɿɬɧɿɦɢɥɸɞɶɦɢ
ɧɚ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɢɯ ɡɪɨɫɬɟ ɡ  ɭ ɪ ɞɨ
57 Ɉɱɟɜɢɞɧɨ ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚ
ɪɿɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɜɪɚɯɨɜɚɧɿ
ɩɿɞ ɱɚɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ
ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɿ
ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚ
ɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ ɳɨɞɨ
ɭɤɪɚʀɧɰɿɜɩɨɯɢɥɨɝɨɜɿɤɭ
56

Society at a Glance 2016. OECD Social Indicators. – OECD, 2016, рр.86-87, http://www.oecd-ilibrary.org/
docserver/download/8116131ec010.pdf?expires=1500196848&id=id&accname=guest&checksum=95C6378132326
E06E8E7FCEDCB3FEE10.
57
Населення України. Імперативи демографічного старіння. – ВД “АДЕФ-Україна”, 2014, с33-34, http://www.
idss.org.ua/monografii/2014_Naselennya.pdf.
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Демоекономічне навантаження в Україні та країнах ЄС-28,
осіб віком 65 років і старше на 1 000 осіб населення віком 15-64 роки58
1990р.

2000р.

2010р.

2016р.

Україна

288

250

209

231*

ЄС-28

нд

нд

261

293

Бельгія

221

255

260

282

Болгарія

195

238

265

311

Чехія

190

198

217

276

Данія

232

222

249

293

Німеччина

216

239

314

320

Естонія

175

221

259

293

Ірландія

186

168

165

204

Греція

204

255

286

331

Іспанія

202

241

246

283

Франція

211

246

259

нд

Хорватія

нд

нд

267

290

Італія

215

268

312

343

Кіпр

172

170

178

221

Латвія

177

221

268

302

Литва

162

208

256

286

Люксембург

193

214

204

205

Угорщина

200

220

242

272

Мальта

157

179

214

286

Нідерланди

186

200

228

278

Австрія

221

229

262

275

Польща

154

178

191

231

Португалія

200

238

275

318

Румунія

156

193

237

259

Словенія

155

198

238

276

Словаччина

160

166

173

206

Фінляндія

198

222

256

324

Швеція

277

269

277

315

Велика Британія

241

243

246

279

* Без тимчасово окупованої території АР Крим і м.Севастополя.
58

Населення України. – Державна служба статистики України, 2017, http://www.ukrstat.gov.ua; Population:
Structure indicators. – Eurostat, 2017, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do#.
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ВИСНОВКИ
ɍ ɦɟɠɚɯ ɛɚɡɨɜɨʀ Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ ɪɚɦɤɢ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɋɜɿɬɨɜɢɦ ɛɚɧɤɨɦ ɭ ɪ ɨɫɨɛɥɢɜɚ ɪɨɥɶ ɜɿɞɜɨɞɢɬɶɫɹ ɱɢɧɧɢ
ɤɚɦ ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ³ȼɢɯɿɞɧɿ ɭɦɨɜɢ´ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɭ ɩɟɜɧɿɣ ɤɪɚʀɧɿ ɚ ɜ
ʀɯ ɫɤɥɚɞɿ ± ³ɋɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ´ ɹɤɟ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɱɢ ɧɟɫɩɪɢɹɬ
ɥɢɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɚɤɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɯɚɪɚɤ
ɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɹɤ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɩɪɨɮɿɥɶ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɿɧɫɬɢɬɭ
ɰɿɣɧɚɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶɫɬɚɧɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɪɢɧɤɭ
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦ ɩɿɞɯɨɞɨɦ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɫɯɟɦɨɸ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ± ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɫɚɦɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ± ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ʀʀ ɞɿʀ Ɉɞɧɚɤ ɮɚɤɬɨɦ ɽ ɬɟ
ɳɨ ɧɚɜɿɬɶ ɡɚ ɨɞɧɚɤɨɜɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɪɿɡɧɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɜɧɭɬ
ɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɨɧɢ ɞɿɸɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɦɟ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɪɿɡɧɿ ɪɟɡɭɥɶ
ɬɚɬɢʀɯɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ59.
ɍ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɫɚɦɟ ɜɧɭɬɪɿɲɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɝɟɧɟɪɭɽ ɤɪɢɬɢɱɧɭ ɦɚɫɭ ɪɢɡɢ
ɤɿɜ ɹɤɿ ɡɞɚɬɧɿ ɧɟ ɥɢɲɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɚɥɟ ɣ ³ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɩɿɞ ɭɞɚɪ´ ʀʀ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɭ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ
ɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨ ɱɢ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɰɟ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɞɟɦɨɝɪɚ
ɮɿɱɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɫɥɚɛɤɨ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɿ ɪɢɡɢɤɢ ɡɚɜɛɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɚ
ɨɰɿɧɤɚ ɹɤɢɯ ɫɬɚɽ ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɹɤ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ
ɪɟɮɨɪɦɬɚɤɿɡɚɝɚɥɨɦɞɟɪɠɚɜɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣɋɜɿɬɨɜɢɦɛɚɧɤɨɦɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɣɩɿɞɯɿɞɳɨɞɨɨɰɿɧɤɢɫɟɪɟɞɨ
ɜɢɳɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɫɥɿɞ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɹɤ ɛɚɡɨɜɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɰɟɧɚɪɧɿ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɋɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɰɟɣ ɩɿɞɯɿɞ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨʀ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɤɪɚʀɧɢ ɦɚɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ʀʀ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɬɚɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ
Ɉɫɬɚɧɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɬɪɚɩɢɥɚ ɜ ³ɡɨɧɭ ɬɭɪɛɭɥɟɧɬɧɨɫɬɿ´ ɳɨ
ɫɬɜɨɪɸɽ ɜɿɞɱɭɬɧɿ ɛɚɪ¶ɽɪɢ ɞɥɹ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɜɿɞɩɨ
ɜɿɞɧɨɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽɡɚɜɞɚɧɧɹɜɢɯɨɞɭɧɚɬɪɚɽɤɬɨɪɿɸɫɬɚɥɨɝɨɡɪɨɫɬɚɧɧɹȾɥɹɚɞɟɤɜɚɬɧɨʀ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɫɨɤɿ ɬɟɦɩɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɍɤɪɚʀɧɚ ɦɚɽ ɡɧɚɱɧɿ ɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ
ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɳɨ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ ɪɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ ɨɛɫɹɝɚɦɢ ʀʀ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ
ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ȼȼɉ ³ɪɨɡɪɢɜ ȼȼɉ´  ɹɤɚ ɡɚ ɨɰɿɧɤɨɸ ɆȼɎ ɭ ɪ ɫɤɥɚɥɚ
ȼȼɉ
59

Dorfman M., Palacios R. World Bank Support for Pensions and Social Security. A Background Paper for the
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Ɉɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɩɥɢɜɨɜɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
ɜ ɹɤɨɦɭ ɞɿɽ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɬɿɧɶɨɜɚ
ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɚ  ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ Ɂɚ ɨɰɿɧɤɚɦɢ Ɇɿɧɟɤɨɧɨɦɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ ɜ
ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɞɨɫɢɬɶ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɬɿɧɿɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɹɤɢɣ ɦɚɽ ɬɟɧ
ɞɟɧɰɿɸɞɨɡɧɢɠɟɧɧɹ±ɡɭɪɞɨȼȼɉɭɪ
ɋɬɚɧ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ
ɿɧɲɿɩɚɪɚɦɟɬɪɢɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɩɪɢɱɨɦɭɹɤɫɨɥɿɞɚɪɧɨʀɬɚɤɿɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ
Ƚɨɫɬɪɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɤɪɢɡɚ ɜ ɹɤɭ ɍɤɪɚʀɧɚ ɭɜɿɣɲɥɚ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪ
ɨɛɭɦɨɜɢɥɚ ɧɢɡɤɭ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɧɚ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɳɨ ɜɟɞɭɬɶ ɞɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɥɚɬɧɢɤɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶ
ɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɚɛɨ ɠ ɿɧɲɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɧɨɫɬɿ ɛɸɞɠɟɬɭ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ
ɚ ɫɚɦɟ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɣɧɹɬɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɡɧɢ
ɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɰɶɨɝɨ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɛɟɡ
ɪɨɛɿɬɬɹ ɫɟɪɟɞ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɪɢɤɪɚɬɧɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚ
ɧɨɫɬɿɡɜɢɩɥɚɬɢɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀɩɥɚɬɢɭɪɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɪɬɪɢɜɚɥɟɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
ɪɿɜɧɹɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ³ɜ ɬɿɧɿ´ɩɪɚɰɸɸɬɶ  ɦɥɧ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜɹɤɿɧɟ ɫɩɥɚɱɭɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɜɧɟɫɤɿɜ ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ ɬɿɧɿɡɚɰɿʀ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɉɟɧɫɿɣɧɢɣ ɮɨɧɞ ɍɤɪɚʀɧɢ ɳɨɪɿɱɧɨ ɧɟɞɨ
ɨɬɪɢɦɭɽɦɥɪɞɝɪɢɜɟɧɶɁɚɝɚɥɶɧɢɣɨɛɫɹɝ³ɬɿɧɶɨɜɨʀ´ɨɩɥɚɬɢɩɪɚɰɿɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ
ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɡɚ ɩɪɨɝɧɨɡɧɢɦɢ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɇȺɇ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɹɝɚɽ  ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɜ ɞɟɪɠɚɜɿ Ɍɨɛɬɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɚ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɨɰɿɧɤɚ ɬɿɧɿɡɨɜɚɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɪɩɥɚɬɚ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ
ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɫɹɝɚɽʀʀȼȼɉɡɚɪ
Ɍɿɧɶɨɜɚ ɡɚɣɧɹɬɿɫɬɶ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɽ ɩɨɯɿɞɧɨɸ ɜɿɞ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɚ
ɮɿɫɤɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ Ɉɞɧɚɤ ɧɟ ɦɟɧɲ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɧɚɩɪɹɦɨɦ ɽ ɞɟɪɠɚɜɧɚ
ɩɨɥɿɬɢɤɚɞɟɬɿɧɿɡɚɰɿʀɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿɭɫɩɿɲɧɢɣɞɨɫɜɿɞɹɤɨʀɦɚɸɬɶɪɹɞɤɪɚʀɧȯɋ
Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɨɪɹɞ ɡ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɤɥɸɱɨɜɢɣ
ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣ ɩɟɪ
ɫɩɟɤɬɢɜɿȿɤɫɩɟɪɬɢɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶɫɭɬɬɽɜɿɧɟɝɚɬɢɜɧɿɧɚɫɥɿɞɤɢɹɤɿɦɚɸɬɶɞɥɹɩɟɧɫɿɣ
ɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿɤɪɢɡɢɜɧɚɫɥɿɞɨɤɹɤɢɯɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭ
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɪɨɛɨɱɨʀɫɢɥɢɱɟɪɟɡɡɧɢɠɟɧɧɹɧɚɪɨɞɠɭɜɚɧɨɫɬɿɚɡɿɧɲɨɝɨ±ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ
ɋɶɨɝɨɞɧɿɍɤɪɚʀɧɚɧɚɥɟɠɢɬɶɞɨɧɚɣɫɬɚɪɿɲɢɯɤɪɚʀɧɫɜɿɬɭɡɚɱɚɫɬɤɨɸɨɫɿɛɩɟɧ
ɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɑɚɫɬɤɚ ɥɿɬɧɿɯ ɥɸɞɟɣ ɞɟɞɚɥɿ ɡɪɨɫɬɚɽ ɿ ɭ ɪ ɩɟɪɟɜɢɳɢɬɶ  Ɂɚ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦ ɩɪɨɝɧɨɡɨɦ ɭ ɪ ɱɚɫɬɤɚ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɜɿɤɭɜɍɤɪɚʀɧɿɫɹɝɧɟɳɨɡɭɦɨɜɢɬɶɡɧɚɱɧɟɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɧɚɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭɟɤɨ
ɧɨɦɿɤɭɬɚɦɨɠɟɡɚɜɚɞɢɬɢɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ
Ⱥɞɚɩɬɚɰɿɹ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɡ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ
ɩɪɨɛɥɟɦ ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɨɠɟ ɫɩɪɢɹɬɢ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɸ ɦɚɤɪɨ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɡɧɢɠɟɧɧɸ ɪɢɡɢɤɿɜ ɞɟɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɞɟɪɠɚɜɢ
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ
ɞɨɉɨɫɬɚɧɨɜɢɄɆɍʋ
ɜɿɞɥɢɩɧɹɪ
ɜɪɟɞɚɤɰɿʀɉɨɫɬɚɧɨɜɢɄɆɍʋ
ɜɿɞɬɪɚɜɧɹɪ

ɈɋɇɈȼɇȱɉɊɈȽɇɈɁɇȱɆȺɄɊɈɉɈɄȺɁɇɂɄɂ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɿɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɍɤɪɚʀɧɢɧɚɪ
Показник

Прогноз

ВВП:
номінальний, млрд. грн.

2 845,8

% до попереднього року

101,8

Індекс споживчих цін:
у середньому до попереднього року, %

112,9

грудень до грудня попереднього року, %

111,2

Індекс цін виробників промислової продукції
(грудень до грудня попереднього року), %

116,8

Прибуток прибуткових підприємств, млрд. грн.
Фонд оплати праці найманих працівників і грошового
забезпечення військовослужбовців, млрд. грн.

639
796,3

Середньомісячна заробітна плата працівників, брутто:
номінальна, грн.

7 104

номінальна, скоригована на індекс споживчих цін,
% до попереднього року

121,4

Число зайнятих економічною діяльністю віком 15-70 років,
млн. осіб

16,25

Рівень безробіття населення віком 15-70 років за
методологією МОП, % до економічно активного населення
відповідного віку

9,3

Продуктивність праці, % до попереднього року

102

Сальдо торговельного балансу, визначене за методологією
платіжного балансу, $ млн.

-6 487

Експорт товарів і послуг:
$ млн.

50 735

% до попереднього року

110,4

Імпорт товарів і послуг:
$ млн.

57 222

$ до попереднього року

110,6
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ
ɞɨɉɨɫɬɚɧɨɜɢɄɆɍʋ
ɜɿɞɬɪɚɜɧɹɪ

ɈɋɇɈȼɇȱɉɊɈȽɇɈɁɇȱɆȺɄɊɈɉɈɄȺɁɇɂɄɂ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɿɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɍɤɪɚʀɧɢɧɚɪ
Показник
ВВП:
номінальний, млрд. грн.
% до попереднього року
Індекс споживчих цін:
у середньому до попереднього року, %
грудень до грудня попереднього року, %
Індекс цін виробників промислової
продукції (грудень до грудня
попереднього року), %
Прибуток прибуткових підприємств,
млрд. грн.
Фонд оплати праці найманих
працівників і грошового забезпечення
військовослужбовців, млрд. грн.
Середньомісячна заробітна плата
працівників, брутто:
номінальна, грн.
номінальна, скоригована на індекс
споживчих цін, % до попереднього року
Число зайнятих економічною діяльністю
віком 15-70 років, млн. осіб
Рівень безробіття населення віком
15-70 років за методологією МОП,
% до економічно активного населення
відповідного віку
Продуктивність праці,
% до попереднього року
Сальдо торговельного балансу,
визначене за методологією платіжного
балансу, $ млн.
Експорт товарів і послуг:
$ млн.
% до попереднього року
Імпорт товарів і послуг:
$ млн.
$ до попереднього року
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Сценарій 1

Сценарій 2

Сценарій 3

(прогноз)
3 247,7
103

3 299,9
104

3 261,8
101,2

109,5
107

109,7
107,4

111
110,5

109

110,2

110,9

726,6

759,2

706,6

972,3

990

918,6

8 629

8 712

8 374

110,9

111,8

106,2

16,35

16,38

16,3

9,1

8,9

9,2

102,4

103,3

100,9

- 7387

- 7313

- 6973

54 419
107,3

5 770
109,9

52 796
104,1

61 806
108

63 083
110,2

59 769
104,5

3 611
103,6

% до попереднього року

107,2
817,1
1 074,4

Індекс цін виробників промислової продукції
(грудень до грудня попереднього року), %

Прибуток прибуткових підприємств, млрд. грн.

Фонд оплати праці найманих працівників і
грошового забезпечення військовослужбовців,
млрд. грн.

номінальна, скоригована на індекс споживчих
цін, % до попереднього року

номінальна, грн.

104,1

9 540

105,9

грудень до грудня попереднього року, %

Середньомісячна заробітна плата працівників,
брутто:

106,2

у середньому до попереднього року, %

Індекс споживчих цін:

2019р.

2020р.

105

9 742

1 115,6

869,4

108

106,1

106,5

104

3 706,4

101,1

9 337

1 028,6

761,8

110,6

110,1

110,3

101

3 657,9

104,4

10 537

1 185,9

911,2

106

105

105,8

104

3 981,3

(прогноз)

105,6

10 905

1 270,8

1 001,2

106,4

105,2

106

105

4 165,9

101,9

10 342

1 153,3

832

107,4

106,9

108,7

101,7

4 056,7

Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3 Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3

номінальний, млрд. грн.

ВВП:

Показник

ɈɋɇɈȼɇȱɉɊɈȽɇɈɁɇȱɆȺɄɊɈɉɈɄȺɁɇɂɄɂ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɿɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɍɤɪɚʀɧɢɧɚɪɿɪ

Ⱦɨɞɚɬɨɤ
ɞɨɉɨɫɬɚɧɨɜɢɄɆɍʋ
ɜɿɞɬɪɚɜɧɹɪ

ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
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16,42

8,9
103,2
-7 931

Рівень безробіття населення віком 15-70
років за методологією МОП, % до економічно
активного населення відповідного віку

Продуктивність праці, % до попереднього року

Сальдо торговельного балансу, визначене за
методологією платіжного балансу, $ млн.

106,1

% до попереднього року

65 649
106,2

$ млн.

% до попереднього року

Імпорт товарів і послуг:

57 718

$ млн.

Експорт товарів і послуг:

2019р.

2020р.

110,4

69 652

110,3

61 534

-8 118

103,6

8,7

16,44

103,9

62 090

103,4

54 578

-7 512

100,9

9,2

16,31

106,8

70 104

108,2

62 427

-7 677

103,2

8,5

16,55

(прогноз)

109,5

76 269

111,1

68 340

-7 929

104,2

8,4

16,57

105,5

65 506

105,3

57 456

-8 050

100,8

9

16,45

Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3 Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3

Число зайнятих економічною діяльністю віком
15-70 років, млн. осіб

Показник

 ФІНАНСОВІ,
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ВСТУПНІ СЛОВА 

6. АДЕКВАТНІСТЬ ТА СТАЛІСТЬ СИСТЕМИ
ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
(системні фактори стану пенсійної сфери)

П

обудова ринкової економіки в Україні, демографічні процеси,
пов’язані зі старінням населення, виявили неспроможність
солідарної системи державного пенсійного страхування забезпечити гідні пенсійні виплати громадянам. Одним із завдань пенсійної системи, поряд із більш справедливим розподілом доходів і
гарантуванням мінімального розміру пенсійної виплати, є забезпечення її сталості. Проблема достатності та сталості пенсійної
системи є наразі головною як для країн, що розвиваються, так і
для більшості розвинутих країн. Зовнішні чинники макроекономічного, інституційного та демографічного характеру загостюють проблему пенсійних інститутів, у першу чергу, посилюючи фінансову
несталість пенсійних систем.
ɇɚɪɚɡɿ ɜɿɞ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨɛɪɨɛɭɬ ɛɥɢɡɶɤɨ  ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɤɪɚʀɧɢ ɋɬɚɥɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɪɢɹɽ ɬɚɤɨɠ ɩɨɫɢɥɟɧɧɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ ɞɟɬɿɧɿɡɚ
ɰɿʀ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɬɚ ɞɨɯɨɞɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬ
ɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɬɚ ɫɬɚɛɿɥɶɧɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ
ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɫɹɝɥɚ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɧɢɡɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɿ ɜɢɦɚɝɚɽ ɧɟɝɚɣɧɨɝɨ ɭɞɨɫɤɨ
ɧɚɥɟɧɧɹ Ɋɨɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿɫɬɶ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢɡɜɟɥɚ ɞɨ ɤɚɬɚɫɬɪɨ
ɮɿɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɬɚ ɞɨ ɬɨɬɚɥɶɧɨɝɨ ɡɭɛɨɠɿɧɧɹ ɩɟɧɫɿɨ
ɧɟɪɿɜɿɜɬɪɚɬɢɞɨɜɿɪɢɝɪɨɦɚɞɹɧɞɨɞɟɪɠɚɜɢ
ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɨɰɿɧɢɬɢ ɞɨɯɨɞɢ ɬɚ
ɜɢɬɪɚɬɢɫɢɫɬɟɦɢɡɝɿɞɧɨɡɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɽɸɋɜɿɬɨɜɨɝɨɛɚɧɤɭɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
• ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ± ɜɢɬɪɚɬɢ ɿ ɞɨɯɨɞɢ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɬɨɝɨ ɹɤɚ ɱɚɫɬɤɚ ɧɚɫɟ
ɥɟɧɧɹɨɯɨɩɥɟɧɚɫɢɫɬɟɦɨɸ
• ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ± ɱɚɫɬɤɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɩɟɧɫɿɣ ɿ ɞɨɩɨɦɨɝ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ
ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
• ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɣɪɨɡɦɿɪɩɟɧɫɿʀɬɚʀʀɤɭɩɿɜɟɥɶɧɚɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶɳɨɞɨɡɜɨɥɹɽɨɰɿɧɸ
ɜɚɬɢɩɟɧɫɿɸɡɩɨɡɢɰɿʀɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨɦɿɧɿɦɭɦɭɩɟɧɫɿɨɧɟɪɚ
• ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɜɿɞɧɨɫɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
• ɩɟɧɫɿɣɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɹɤ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɭɫɬɪɨɸ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢɳɨɩɨɤɚɡɭɽɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɪɨɡɦɿɪɭɩɟɧɫɿʀɜɿɞɩɟɜɧɨɝɨɧɚɛɨɪɭɮɚɤɬɨɪɿɜ
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ ɽ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɩɪɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɚ
ɜɢɬɪɚɬɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ
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6.1. ОЦІНКА ПОТОЧНОГО СТАНУ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
ȼɢɞɚɬɤɢ ɧɚ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɉɪɨ ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫ
ɬɟɦɢ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɬɨɣ ɮɚɤɬ ɳɨ ɩɨɩɪɢ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɡɧɚɱɧɿ ɪɨɡɦɿɪɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɢɞɚɬɤɿɜ
ɪɿɜɟɧɶ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɧɢɠɱɢɯ
ɜ ȯɜɪɨɩɿ Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɢɞɚɬɤɿɜ1 ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɩɪɹɦɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɿɛ
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɦɟɞɢɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɰɹ ɫɬɚɬɬɹ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɫɬɚ
ɧɨɜɢɬɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɬɚ ɦɚɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɜɚɝɭ
ɫɟɪɟɞ ɭɫɿɯ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ ɍ ɪ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɮɭɧɤɰɿɸ ³ɉɨɯɢɥɢɣ ɜɿɤ´
ɫɤɥɚɥɢ  ɭɫɿɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ  ȼȼɉ  ɚ ɭ ɪ ±
 ȼȼɉ 
Видатки на соціальний захист за функціями в Україні2

Захворювання/
медичне
обслуговування

2013р.
(тис. грн.)

%

2014р.
(тис. грн.)

%

2015р.
(тис. грн.)

%

64 076 027,4

18,1

55 742 945,8

16,1

65 131 184,5

16,2

Інвалідність

4 015 557,2

1,1

4 170 317,1

1,2

5 402 019,6

1,3

Похилий вік

226 791 082,8

64,0

226 572 634,0

65,5

257 309 405,2

64,0

2 550 428,7

0,7

2 511 185,8

0,7

2 854 873,3

0,7

39 691 901,9

11,2

38 932 434,0

11,2

37 447 080,0

9,3

Утриманці, які
пережили
годувальників
Сім’я/діти
Безробіття

6 382 967,6

1,8

5 385 406,9

1,6

6 305 279,7

1,6

Житло

6 779 027,7

1,9

6 887 514,9

2,0

19 115 955,8

4,8

Інші соціальні
видатки

4 050 674,4

1,2

5 942 094,9

1,7

8 296 614,2

2,1

354 337 667,7

100

346 144 533,4

100

401 862 412,3

100

Усього допомоги
соціального
захисту

Ʉɨɲɬɢɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɧɚɞɨɩɨɦɨɝɭɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɜɢɯɨɞɨɦɧɚɩɟɧɫɿɸɫɤɥɚɞɚɸɬɶɡɧɚ
ɱɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɿ ɭ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ ɋɨɸɡɿ Ɋɨɥɶ ɰɿɽʀ
ɫɬɚɬɬɿ ɜɢɬɪɚɬ ɭ ɪ ɛɭɥɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɡɧɚɱɧɨɸ ɭ Ƚɪɟɰɿʀ Ʌɚɬɜɿʀ ɬɚ Ɋɭɦɭɧɿʀ ɞɟ ɜɨɧɢ
ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ   ɬɚ  ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ
1

Соціальні видатки, представлені як частка ВВП, є визнаним критерієм, що характеризує ступінь державної відповідальності з підтримки певного стандарту життя найбідніших верств населення. Під соціальними
видатками розуміється надання громадськими чи приватними інституціями допомог та інших фінансових
коштів домогосподарствам та окремим особам з метою забезпечення їх підтримки та зниження ризиків у
певних обставинах, що погіршують їх життя.
2
Функціональна класифікація (прийнята у 2001р.) побудована на основі загальноприйнятої міжнародної методології, розробленої статистичним відділом ООН. Вона складається з 10 розділів, у яких визначаються видатки бюджету на здійснення загальних функцій, та підрозділів і груп, у яких конкретизуються
напрями видачі бюджетних коштів.
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ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ Ⱦɨ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɹɤɿ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɬɚɤɨɦɭ ɪɿɜɧɸ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢɧɚɥɟɠɢɬɶɞɨɫɬɚɬɧɶɨɜɢɫɨɤɚɩɢɬɨɦɚɜɚɝɚɧɚɫɟɥɟɧɧɹɪɨɤɿɜ
ɿ ɫɬɚɪɲɿ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɪ ɜɨɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ  ɠɢɬɟɥɿɜ Ƚɪɟɰɿʀ ɬɚ 
ɠɢɬɟɥɿɜɅɚɬɜɿʀɩɪɨɬɢɜɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭɩɨȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭɋɨɸɡɭ 
Видатки на соціальний захист у деяких країнах ЄС3, % ВВП
2011р.

2012р.

2013р.

2014р.

Австрія

29,0

29,3

29,8

30,0

Бельгія

29,7

29,6

30,1

30,3

Болгарія

16,5

16,6

17,6

18,5

Велика Британія

29,1

29,2

28,4

27,4

Греція

27,7

28,2

26,7

26,0

Данія

32,3

32,2

33,0

33,5

Естонія

15,6

15,0

14,9

15,1

Ірландія

23,5

23,2

22,3

20,6

Іспанія

25,3

25,5

25,8

25,4

Італія

28,5

29,3

29,8

30,0

Кіпр

21,5

22,3

24,2

23,0

Латвія

15,4

14,4

14,6

14,5

Литва

16,9

16,3

15,3

14,7

Люксембург

21,9

22,8

23,2

22,7

Мальта

18,8

19,0

18,8

19,0

Нідерланди

30,2

31,0

31,2

30,9

Німеччина

28,6

28,7

29,0

29,1

Польща

18,7

18,9

19,4

19,0

Португалія

25,8

26,4

27,6

26,9

Румунія

16,4

15,4

14,9

14,8

ɍ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɤɪɚʀɧɢ ɈȿɋɊ ɜɢɬɪɚɱɚɸɬɶ ɧɚ ɜɢɩɥɚɬɭ ɩɟɧɫɿɣ  ȼȼɉ
Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ ɚɥɟ ɩɨɜɿɥɶɧɨ Ɍɚɤ
ɜɢɩɥɚɬɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡ ɩɨɱɚɬɤɭ ɯ ɪɨɤɿɜ ɡɪɨɫɬɚɥɢ ɧɚ
 ɜɩ ɍ ɪ ɧɚ ɱɚɫɬɤɭ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɩɪɢɩɚɞɚɥɨ 
ɫɭɦɚɪɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɚ ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɪɨɤɢ ɪɨɡɦɿɪ ɜɢɩɥɚɬ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣ
ɩɨɱɚɜ ɡɪɨɫɬɚɬɢ ɬɚɛɥɢɰɹ ³ȼɢɩɥɚɬɢ ɩɨ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɦ ɫɢɫɬɟɦɚɦ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɚ
ɯɭɜɚɧɧɹɤɪɚʀɧɈȿɋɊɞɟɪɠɚɜɧɿɬɚɩɪɢɜɚɬɧɿ´ɫ 
3

Національні рахунки соціального захисту (НРСЗ) у 2015р. Статистичний бюлетень, Київ, 2017р. –
https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publzahist_u.htm.
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 ФІНАНСОВІ,

СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Виплати по обов’язковим системам пенсійного страхування країн ОЕСР
державні та приватні,4 % ВВП
(Pension spending Public, Private, % of GDP)

Aвстралія
Aвстрія
Бельгія
Канада
Чілі
Чехія
Данія
Естонія
Фінляндія
Франція
Німеччина
Греція
Угорщина
Iсландія
Iрландія
Iзраїль
Iталія
Японія
Південна Корея
Люксембург
Meксика
Нідерланди
Нова Зеландія
Норвегія
Польща
Португалія
Словаччина
Словенія
Іспанія
Швеція
Швейцарія
Велика Британія
США
ОЕСР – середній показник
нд – немає даних
* – витрати відсутні
4



Державні пенсійні
витрати
(Pension spending,
Public, % of GDP)
3,5
13,2
10,2
4,3
3,2
8,9
6,2
6,9
10,3
13,8
10,6
14,5
10,0
2,1
5,3
4,8
15,8
10,2
2,2
7,7
1,8
5,5
4,9
5,4
10,8
13,0
7,0
11,4
10,5
7,4
6,6
5,6
6,7
7,9

Приватні пенсійні
витрати
(Pension spending,
Private, % of GDP)
4,5
нд
3,6
нд
2,2
0,5
4,8
0
0,6
0,3
0,2
0
0,2
6,0
–*
1,6
0,2
нд
1,3
0,1
0,3
3,9
1,3
1,0
0
0,8
0,2
0,5
0,7
1,3
4,6
3,0
4,4
1,6

Pension spending. – https://data.oecd.org/socialexp/pension-spending.htm.
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Загалом
8
13,2
13,8
нд
5,4
9,4
11,0
6,9
10,9
14,1
10,8
14,5
10,2
8,1
нд
5,4
16,0
нд
3,5
7,8
2,1
9,4
6,2
6,4
нд
13,8
7,2
12,1
11,2
8,7
11,2
8,6
11,1
9,5

АДЕКВАТНІСТЬ ТА СТАЛІСТЬ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ 

Ɂɪɨɫɬɚɸɬɶ ɜɢɞɚɬɤɢ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ±
ɦɚɣɠɟ ɭ  ɪɚɡɢ ± ɡ  ɦɥɪɞ ɝɪɧ ɭ ɪ ɞɨ  ɦɥɪɞ ɝɪɧ ɭ ɪ
Ɂɛɿɥɶɲɭɜɚɥɢɫɹ ɜɢɞɚɬɤɢ ɧɚ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɨɦɭ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ
ɞɨ ȼȼɉ Ɍɚɤ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɶ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɭ  ȼȼɉ ɞɨ ɪ
əɤɳɨɞɨɪɩɟɧɫɿɣɧɿɜɢɞɚɬɤɢɜɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢɬɨɭɪɞɨɫɹɝɥɢ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ  ȼȼɉ ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³ȼɢɬɪɚɬɢ ɉɎɍ´ ɫ  ɉɨɪɿɜɧɹɧɨ
ɡ ɤɪɚʀɧɚɦɢɱɥɟɧɚɦɢ ɈȿɋɊ ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ȯɜɪɨɫɨɸɡɭ ɜɢɞɚɬɤɢ ɧɚ ɩɟɧɫɿɣɧɟ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɽ ɜɢɫɨɤɢɦɢ ɯɨɱɚ ɣ ɧɟ ɧɚɣɜɢɳɢɦɢ ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³ȼɢɬɪɚɬɢ
ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨɮɨɧɞɭɜɍɤɪɚʀɧɿɬɚɞɟɹɤɢɯɤɪɚʀɧɚɯȯɋ´ɫ 
Загальні видатки Пенсійного фонду України5
2009р.
2010р.
2011р.
2012р.
2013р.
2014р.
2015р.
2016р.
2017р.
Загальні
витрати ПФУ
165,7
191,5
210,7
233,7
250,3
243,5
267,3
254,0
283,2
(млрд. грн.)
% ВВП
18,1
17,7
16,2
16,6
17,2
15,5
13,4
10,6
9,76
Об’єм фінансування ПФУ
з державного
60
67,6
70,7
76,4
83,5
64,6
63,0
141,38
142,57
бюджету
(млрд. грн.)
% ВВП
6,6
6,2
5,4
5,4
5,7
4,1
3,1
5,9
4,89
Дотація на
виплату пенсій,
надбавок та
підвищених
пенсій, призна30,1
33,1
40,6
49,2
61,5
64,6
63,0
55,4
57,0
чених на різні
пенсійні
програми
(млрд. грн.)
Покриття
дефіциту
коштів ПФУ на
13,8
26,6
17,8
15,3
21,8
17,1
31,7
сплату пенсій
(млрд. грн.)
Займи з державного бюджету, що не
16
7,9
12,4
11,9
0,3
були повернені
(млрд. грн.)
ВВП (млн. грн.) 913 345 1 082 569 1 316 600 1 408 889 1 454 931 1 566 728 1 979 458 2 383 182 2 850 00010
5

Розраховано за даними Бюджету Пенсійного фонду та показників ВВП.
Прогноз.
7
В т.ч. на фінансове забезпечення дефіциту коштів Пенсійного фонду України.
8
В т.ч. на фінансове забезпечення дефіциту коштів Пенсійного фонду України.
9
Розрахунково.
10
Прогнозний показник НБУ за результатами 2-х кварталів 2017р. – https://bank.gov.ua/control/uk/publish/artic
le;jsessionid=6EF65B01281BF0CCE6B51928083F6E27?art_id=51498964&cat_id=55838.
Прогнозний показник номінального ВВП згідно з Законом України “Про Державний бюджет на 2017р.”
на рівні 2 584,9 млрд. грн.
6
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СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
Витрати Пенсійного фонду в Україні та
деяких країнах ЄС, 2015р. % ВВП

Витрати ПФУ,
% ВВП
1992р.
1993р.
1994р.
1995р.
1996р.

6%

ЄС

4%

Німеччина

6%
5%
6%

1998р.

7%

Велика Британія

2000р.

6%

Швеція

2001р.

6%

Нідерланди

8%

Латвія

8%
11%

2010р.

13%
15%
17%
18%

2011р.

16%

2012р.

16%

2013р.

17%

2014р.
2015р.
2016р.
2017р.11



Прогнозний показник.
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7,4
9,7
6,8
9,3
7,6

16%
13%
11%
10%

13,5

Джерело: Укрстат, Пенсійний фонд України.

14%

2008р.
2009р.

10,7

Україна

2006р.
2007р.

14,4

Румунія

9%

2005р.

10,4

Франція
Польща

2003р.

11

14,1

Іспанія

7%

2004р.

10,5

Греція

1997р.

2002р.

11,2

ɉɿɫɥɹ ɪ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɜɢɞɚɬɤɢ ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ
ȼȼɉ ɩɨɱɚɥɢ ɪɿɡɤɨ ɡɧɢɠɭɜɚɬɢɫɹ ȱɧɮɥɹɰɿɹ ɪ
ɬɚ ɧɟɩɪɹɦɟ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɢɩɥɚɬ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɰɿɧ
ɧɟɩɨɜɧɟ ɿɧɞɟɤɫɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɬɨɳɨ
ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɡɧɢɡɢɬɢ ɩɢɬɨɦɭ ɜɚɝɭ ɜɢɬɪɚɬ ɩɟɧ
ɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɡ  ɭ ɪ ɞɨ  ɭ ɪ
ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɧɢɡɢɬɢ ɮɿɫɤɚɥɶɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ
ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɡ  ɞɨ   ɐɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ
ɜ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɟɪɨɡɿɸ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ
ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɳɨ ɫɬɚɥɚ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɨɛɦɟ
ɠɟɧɨʀ ɿɧɞɟɤɫɚɰɿʀ ɩɟɧɫɿɣ ʀʀ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ  ɧɚ ɬɥɿ
ɜɢɫɨɤɨʀ ɿɧɮɥɹɰɿʀ Ɂɧɢɠɟɧɧɸ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ
ɩɨɪɹɞ ɿɡ ɡɧɢɠɟɧɧɹɦ ɞɨɯɨɞɿɜ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ  ɬɚɤɨɠ
ɫɩɪɢɹɥɢɡɚɯɨɞɢɩɪɢɣɧɹɬɿɜɪɹɤɬɨɨɩɨɞɚɬ
ɤɭɜɚɧɧɹɩɟɧɫɿɣɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨɡɛɨɪɭ
  ɜɿɞɦɨɜɚ ɜɿɞ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɩɟɧɫɿɨ
ɧɟɪɚɦ ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɫɥɭɠɛɿ
ɬɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ  ɩɟɧɫɿʀ ɿɧɲɢɯ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ
ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ
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Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɹɤɭ ɡɜɟɪɬɚɸɬɶ ɭɜɚɝɭ ɹɤ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɬɚɤ ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɽ ɧɟ ɡɪɨɫ
ɬɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɚ ɞɟɮɿɰɢɬ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɓɟ
ɞɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ɽɞɢɧɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ ɭ 3ɨɡɞɿɥɿ  
ɹɤɟ ɧɚɛɭɥɨ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɡ ɫɿɱɧɹ ɪ ɉɟɧɫɿɣɧɢɣ ɮɨɧɞ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɚɜ ɡɧɚɱɧɢɣ ɞɟɮɿ
ɰɢɬ ɹɤɢɣ ɡ ɪɨɤɚɦɢ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɜɫɹ Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ Ɋɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɩɚɥɚɬɢ ɪɟɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡ
ɦɿɪ ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɛɸɞɠɟɬɭ ɉɎɍ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɭɦ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯ ɩɨɡɢɤ ɩɨɩɟ
ɪɟɞɧɿɯ ɪɨɤɿɜ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɪ ɡɪɿɫ ɡ  ɦɥɪɞ ɝɪɧ ɡ ɧɢɯ  ɦɥɪɞ ɝɪɧ ±
ɞɟɮɿɰɢɬ ɪ  ɞɨ  ɦɥɪɞ ɝɪɧ ɡ ɧɢɯ  ɦɥɪɞ ɝɪɧ ± ɞɟɮɿɰɢɬ ɪ 12.
Ⱦɟɮɿɰɢɬɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨɮɨɧɞɭɭɪɫɬɚɧɨɜɢɬɶɩɨɧɚɞɦɥɪɞɝɪɧ
Ȼɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɩɨɫɢɥɶɧɨɫɬɿ
³ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɬɹɝɚɪɹ´ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɫɬɚɜɨɤ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɿɞ
ɪɚɯɭɜɚɧɶ ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ ± ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɛɸɞ
ɠɟɬɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬ
ɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɡ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɞ
ɯɨɞɠɟɧɶ ɞɨ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɣɨɝɨ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɩɟɧɫɿɣɧɢɯɜɢɩɥɚɬɧɚɜɩɚɤɢɛɭɞɟɡɧɢɠɭɜɚɬɢɫɹ
Дотації Пенсійному фонду з державного бюджету (млрд. грн.)13
156
143

64

2010р.

58

2011р.

83

87

2013р.

2014р.

95

65

2012р.

2015р.

2016р

2017р.

Ⱦɚɧɿɞɿɚɝɪɚɦɢ³ɇɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɞɨɉɎɍɡɚɝɚɥɨɦɿɧɚɩɨɤɪɢɬɬɹɞɟɮɿɰɢɬɭɉɎɍ´
(ɫ  ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ ɞɜɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ± ɪɟɚɥɶɧɢɣ ɞɟɮɿɰɢɬ ɉɎɍ ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɫɭɦɭ
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶɡɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɭɹɤɿɨɤɪɿɦɪɟɚɥɶɧɨɝɨɞɟɮɿɰɢɬɭɦɿɫɬɹɬɶɛɸɞɠɟɬɧɿ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɢɉɟɧɫɿɣɧɨɦɭɮɨɧɞɭɧɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɮɭɧɤɰɿɣ
12

Про результати аналізу причин утворення дефіциту бюджету Пенсійного фонду та його покриття за рахунок коштів державного бюджету. Рішення Рахункової палати № 10-2 від 25 квітня 2017р. – http://www.ac-rada.
gov.ua/doccatalog/document/16751713/R_RP_10-2_2017.pdf?subportal=main.
13
Дані ПФУ за відповідні роки.
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Надходження до ПФУ загалом і на покриття дефіциту ПФУ,
% державного бюджету України

2001р.
2002р.
2003р.

0
5%
0
4%
0
3%
4%

2004р.
2005р.

13%
0
6%
3%

2006р.
2007р.

10%
0
15%
3%

2008р.

22%
9%

2009р.

25%
3%

2010р.

20%
4%

2011р.

17%
2%

2012р.
2013р.
2014р.
2015р.

16%
0
18%
4%
23%
6%
18%
13%

2016р.

24%
Покриття дефіциту ПФУ
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Надходження до ПФУ загалом
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Пенсійні виплати Пенсійним фондом, %
100

ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɪɪ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶɛɸɞɠɟɬɭɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨɮɨɧɞɭ
ɱɚɫɬɤɚ ɤɨɲɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ
ɡɪɨɫɥɚɡɞɨ

ɍ ɪ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɢ ɡ ɛɸɞɠɟɬɭ
ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
58,2
ɮɨɧɞɭ ɞɪɭɝɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɤɨɲɬɿɜ ɧɟɨɛ
67,8
60
ɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɜɢɩɥɚɬɢ ɩɟɧɫɿɣ ɞɨɫɹɝɥɢ
 ɦɥɪɞ ɝɪɧ ɚɛɨ  ȼȼɉ ɍ ɪ
ɞɨɬɚɰɿɹɡȾɟɪɠɚɜɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɭɉɟɧɫɿɣ
40
ɧɨɦɭ ɮɨɧɞɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ  ɦɥɪɞ ɝɪɧ
ȱɡ ɰɿɽʀ ɫɭɦɢ ɦɚɣɠɟ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɝɪɨɲɟɣ ±
ɰɟ ɧɟ ɞɟɮɿɰɢɬ ɫɬɪɚɯɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
41,8
20
32,2
ɚ ɫɭɬɨ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɹɤɿ ɡɚ
ɡɚɤɨɧɨɦɩɨɜɢɧɧɿɮɿɧɚɧɫɭɜɚɬɢɫɹɡɚɪɚɯɭ
ɧɨɤɤɨɲɬɿɜɞɟɪɠɛɸɞɠɟɬɭȾɟɮɿɰɢɬɫɨɥɿ
0
2016р.
2017р.
ɞɚɪɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɤɥɚɜ  ɦɥɪɞ ɝɪɧ
Ɋɟɲɬɚ ± ɰɟ ɝɪɨɲɿ ɹɤɿ ɞɟɪɠɚɜɚ ɭ ɛɭɞɶ
За рахунок власних коштів
ɹɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɥɚ ɩɟɪɟ
ɞɚɬɢ ɞɨ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ
За рахунок коштів державного бюджету
ɜɿɞ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɫɬɪɚɯɨɜɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɉɪɢ
ɰɶɨɦɭ ɜɢɞɚɬɤɢ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɜɥɚɫɧɟ ɧɚ ɫɩɥɚɬɭ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɩɟɧɫɿɣ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ
ɥɢɲɟɡɚɝɚɥɶɧɢɯɜɢɩɥɚɬɊɟɲɬɚ±ɿɧɲɿɜɢɞɢɩɟɧɫɿɣɿɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɞɨɩɥɚɬ
80

ɉɪɨɰɟɫ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɉɎɍ ɧɚ ɫɚɦɨɜɪɹɞɧɭ ɫɚɦɨɨɤɭɩɧɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɱɟɪɟɡ
ɧɟɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ
ɜɿɞ ɤɨɲɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɦɿɧ ɜɧɟɫɟɧɢɯ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ³ɉɪɨ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ´ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ³ɉɪɨ
ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ´ ɜɿɞ
ɥɢɩɧɹɪ ɜɿɞɫɬɪɨɱɟɧɨɧɚɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣɱɚɫ
Кошти Державного бюджету, спрямовані до Пенсійного фонду України, 2016р.
Покриття дефіциту коштів
Пенсійного фонду України
для виплати пенсії
84,9 млрд. грн.
59,5%
в т.ч. на виплату пенсій –
січень 2017р. 4,0 млрд. грн.

Фінансове забезпечення
виплати пенсії, надбавок
та підвищень до пенсій,
призначених пенсійними
програмами
51,3 млрд. грн.
36,0%
в т.ч. на виплату пенсій –
січень 2017р. 3,0 млрд. грн.

Компенсація страхових
внесків за окремі категорії
осіб
6,4 млн. грн.
4,5%

Ⱦɠɟɪɟɥɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ Ɂɝɿɞɧɨ ɡɿ ɫɬ Ɂɚɤɨɧɭ ³ɉɪɨ ɡɛɿɪ
ɬɚ ɨɛɥɿɤ ɽɞɢɧɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɬɪɚɯɭ
ɜɚɧɧɹ´ ɨɤɪɿɦ ɽɞɢɧɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ ȯɋȼ  ɹɤɢɣ ɫɤɥɚɞɚɽ ɛɥɢɡɶɤɨ 
ɜɥɚɫɧɢɯ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɛɸɞɠɟɬɭ ɉɎɍ ɿ ɽ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɭ
ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨɮɨɧɞɭɞɠɟɪɟɥɚɦɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɤɨɲɬɿɜɉɎɍɽ
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• ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ ɞɨɯɿɞ ɹɤɢɣ ɨɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɪɟɡɟɪɜɭ ɤɨɲɬɿɜ ɞɥɹ
ɩɨɤɪɢɬɬɹɞɟɮɿɰɢɬɭɛɸɞɠɟɬɭɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨɮɨɧɞɭɜɦɚɣɛɭɬɧɿɯɩɟɪɿɨɞɚɯ
• ɤɨɲɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɬɚ ɰɿɥɶɨɜɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɳɨ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɨ
ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨɮɨɧɞɭɭɜɢɩɚɞɤɚɯɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯɁɚɤɨɧɨɦ
• ɤɨɲɬɢ ɫɩɥɚɱɟɧɿ ɜɢɤɨɧɚɜɱɿɣ ɞɢɪɟɤɰɿʀ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɡɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɡ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹɇɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɭɬɚɩɨɫɥɭɝɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɦɩɟɧɫɿɣɧɢɦ
ɮɨɧɞɚɦɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦɞɪɭɝɨɝɨɪɿɜɧɹɫɢɫɬɟɦɢɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
• ɫɭɦɢɜɿɞɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɫɚɧɤɰɿɣɬɚɩɟɧɿ ɤɪɿɦɫɭɦɩɟɧɿɫɩɥɚɱɟɧɢɯɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɟɦ
ɡɚɧɟɫɜɨɽɱɚɫɧɟɩɟɪɟɪɚɯɭɜɚɧɧɹɡɣɨɝɨɜɢɧɢɫɭɦɫɬɪɚɯɨɜɢɯɜɧɟɫɤɿɜɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚ
ɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɞɨ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ  ɡɚɫɬɨɫɨɜɚ
ɧɢɯɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɰɶɨɝɨɁɚɤɨɧɭɬɚɿɧɲɢɯɡɚɤɨɧɿɜɞɨɸɪɢɞɢɱɧɢɯɬɚɮɿɡɢɱɧɢɯ
ɨɫɿɛɡɚɩɨɪɭɲɟɧɧɹɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨɩɨɪɹɞɤɭɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹɿɫɩɥɚɬɢ
ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɭɦɢ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɬɹɝɧɟɧɶ ɧɚɤɥɚɞɟɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɭ ɧɚ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ
ɨɫɿɛɬɚɝɪɨɦɚɞɹɧɡɚɰɿɩɨɪɭɲɟɧɧɹ
• ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɿɜɧɟɫɤɢɸɪɢɞɢɱɧɢɯɬɚɮɿɡɢɱɧɢɯɨɫɿɛ
• ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɿɜɧɟɫɤɢ
• ɿɧɲɿɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
ɍɫɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɭ ɉɎɍ ɬɚɤ ɱɢ ɿɧɚɤɲɟ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɚɛɨ ɡ ɬɪɭɞɨ
ɜɢɦɢ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɦɢ ɚɛɨ ɡɿ ɫɩɪɚɜɥɹɧɧɹɦ ȯɋȼ ɚɛɨ ɡ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɦ ɉɎɍ.
Ɂ ɩɟɜɧɢɦɢ ɡɚɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɢ ɦɨɠɧɚ ɫɤɚɡɚɬɢ ɳɨ ɬɚɤɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɽ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɩɪɢ
ɬɚɦɚɧɧɢɦɢɿɞɟɚɥɶɧɿɣɩɟɧɫɿɣɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿ
Ɂɦɿɧɢ ɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ ɭ ɪɪ ɬɚ ɜɠɢɬɿ ɍɪɹɞɨɦ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ʀɯ ɜɢɤɨ
ɧɚɧɧɹ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɥɟɝɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɧɚɦɿɬɢɥɢ
ɞɟɹɤɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɛɸɞɠɟɬɭ
ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨɮɨɧɞɭɍɤɪɚʀɧɢɁɨɤɪɟɦɚɡɚɯɨɞɢɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭɡɿɡɦɟɧɲɟɧɧɹ
ɜɢɞɚɬɤɨɜɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɛɸɞɠɟɬɭ ɉɎɍ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɢɡɭɩɢɧɟɧɧɹ ɨɫɭɱɚɫɧɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ʀɯ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɚɛɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɞɥɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ
ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨ ɡɦɟɧɲɭɜɚɥɢ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɛɸɞɠɟɬ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ
ɚɥɟɜɢɪɿɲɚɥɶɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɧɹɞɥɹɣɨɝɨɡɛɚɥɚɧɫɭɜɚɧɧɹɧɟɦɚɥɢəɤɧɚɫɥɿɞɨɤɭɪ
ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿɫɬɶ ɛɸɞɠɟɬɭ ɉɎɍ ɛɭɥɚ ɞɨɫɹɝɧɭɬɚ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɚɫɢɝɧɭ
ɜɚɧɶ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɍ ɪ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɜɢɞɚɬɤɢ ɫɤɥɚɥɢ ɛɥɢɡɶɤɨ ɨɞɧɿɽʀ
ɱɜɟɪɬɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɤɨɧɫɨɥɿɞɨɜɚɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɳɨ ɬɚɤɨɠ ɽ ɨɞɧɢɦ
ɡɧɚɣɜɢɳɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ
ɍɬɿɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɟɧɫɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɿɞɟɚɥɶɧɚ Ɍɨɦɭ ɜ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɯ
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɪɟɚɥɿɹɯ ɞɨ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɞɨɞɚɸɬɶɫɹ ɿɧɲɿ ɧɟɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɨɦɭ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɸ ɬɚɛɥɢɰɹ ³Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡ ɹɤɢɯ ɫɩɥɚɱɭɽɬɶɫɹ ɡɛɿɪ ɧɚ
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ´ ɫ  Ⱦɨ ɪɨɡɛɚɥɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɛɸɞ
ɠɟɬɭ ɉɎɍ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɧɟɜɥɚɫɬɢɜɢɯ ɣɨɦɭ ɜɢɩɥɚɬ ɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɧɚɜɚɧ
ɬɚɠɟɧɧɹ ɍ ɪ ɫɭɦɢ ɧɟɜɥɚɫɬɢɜɢɯ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ɹɤɿɧɟɦɚɸɬɶɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢɦɥɪɞɝɪɧ
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АДЕКВАТНІСТЬ ТА СТАЛІСТЬ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ 
Господарські операції, з яких сплачується збір на обов’язкове
державне пенсійне страхування14
Господарська операція
Подання фізичними особами та суб’єктами
господарювання ювелірних та побутових
виробів з дорогоцінних металів до казенних
підприємств пробірного контролю на
клеймування державним пробірним клеймом

Набуття підприємствами, установами
та організаціями незалежно від форм
власності, фізичними особами права
власності на легкові автомобілі, що
підлягають першій державній реєстрації
в Україні територіальними органами
Міністерства внутрішніх справ України,
крім випадків забезпечення легковими
автомобілями інвалідів згідно із
законодавством та успадкування легкових
автомобілів відповідно до закону

Ставка збору
10% вартості основного дорогоцінного
металу (золото, срібло, платина, паладій),
у перерахунку на вагу чистого металу, що
міститься у сплаві, з якого виготовлено
ювелірний чи побутовий виріб, визначеної
за офіційним курсом Національного банку
України на банківські метали
3% вартості легкового автомобіля – якщо
об’єкт оподаткування не перевищує 165
розмірів прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, встановленого законом
на 1 січня звітного року;
4% вартості легкового автомобіля – якщо
об’єкт оподаткування перевищує 165, але
не перевищує 290 розмірів прожиткового
мінімуму для працездатних осіб,
встановленого законом на 1 січня звітного
року;
5% вартості легкового автомобіля – якщо
об’єкт оподаткування перевищує 290
розмірів прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, встановленого законом
на 1 січня звітного року
1% вартості нерухомого майна

Придбання нерухомого майна
підприємствами, установами та
організаціями незалежно від форм
власності та фізичними особами, за
винятком державних підприємств, установ
і організацій, що придбавають нерухоме
майно за рахунок бюджетних коштів,
установ та організацій іноземних держав,
що користуються імунітетами і привілеями
згідно із законами та міжнародними
договорами України, згода на обов’язковість
яких надана Верховною Радою України,
а також громадян, які придбавають житло
і перебувають у черзі на одержання житла
або придбавають житло вперше
Користування підприємствами, установами
7,5% вартості будь-яких послуг
та організаціями, фізичними особами
стільникового рухомого зв’язку, сплаченої
послугами стільникового рухомого зв’язку
споживачами цих послуг оператору, що
їх надає, включаючи вартість вхідних та
вихідних телефонних дзвінків, абонентську
плату, плату (надбавку) за роумінг, суму
страхового завдатку, авансу, вартість інших
спеціальних послуг, зазначених у рахунку
на оплату послуг стільникового рухомого
зв’язку
14

Закон України “Про збір на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 26 червня 1997р.
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 ФІНАНСОВІ,

СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

ɁɚɝɚɥɨɦɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɞɠɟɪɟɥɝɪɨɲɨɜɢɯɤɨɲɬɿɜɞɥɹɉɎɍɬɚɤɢɦɢɳɨɧɟɩɪɢɬɚ
ɦɚɧɧɿ ɩɟɧɫɿɣɧɨɦɭ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɸ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ ɿɞɟɨɥɨɝɿʀ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ Ⱥɥɟ ɰɟɣ ɤɪɨɤ
ɫɥɿɞ ɬɪɚɤɬɭɜɚɬɢ ɹɤ ɜɢɦɭɲɟɧɢɣ ɩɪɨɞɢɤɬɨɜɚɧɢɣ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɸ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ȯɋȼ
ɞɥɹ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ ɦɨɠ
ɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɞɟɪɠɚɜɢ Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ ɧɚɦ ɧɟɜɿɞɨɦɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧ ɹɤɿ ɛ
ɩɪɚɤɬɢɤɭɜɚɥɢ ɩɨɞɿɛɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɍɬɿɦ ɰɟ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɽ ɳɨ ɬɚɤɨɝɨ ɧɟ ɿɫɧɭɽ
ɨɫɤɿɥɶɤɢɭɫɜɿɬɿɧɟɦɚɽɞɜɨɯɚɛɫɨɥɸɬɧɨɨɞɧɚɤɨɜɢɯɩɟɧɫɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ
Відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо підвищення пенсій” від 3 жовтня 2017р. здійснюватиметься передача
невластивих видатків на держбюджет щодо доплати до прожиткового мінімуму;
пенсій за вислугу років та на пільгових умовах; видатки на виплату цільової грошової допомоги на прожиття інвалідам війни та учасникам БД; відшкодування єдиного
внеску за працюючих інвалідів на підприємствах УТОС, УТОГ.
Змінюється Фонд, що здійснює фінансування компенсації роботодавцю за створення робочого місця. Відтепер таку компенсацію буде виплачувати Центр зайнятості,
а не Пенсійний фонд.
Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ ɡ ɛɸɞɠɟɬɭ ɦɨɠɧɚ ɨɰɿɧɢɬɢ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɤɪɚʀɧ ȯɋ
ȱɫɧɭɸɱɿ ɞɚɧɿ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ ɤɪɚʀɧɢ ɜɢɬɪɚɱɚɸɬɶ
ɧɚɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɢɯɜɢɩɥɚɬɡɛɸɞɠɟɬɭȼȼɉ
Фінансування пенсійних виплат з бюджету в деяких країнах ЄС, (% ВВП)15
Розвинуті країни
Австрія
Німеччина
Греція
Іспанія
Італія
Португалія
Франція
У середньому по
розвинутих країнах

Розміри
фінансування
(% ВВП)
3,8
3,3
3,2
0,0
3,6
1,5
0,4
2,4

Країни, що
розвиваються
Швеція
Болгарія
Угорщина
Польща
Румунія
Словаччина
Чехія
У середньому в країнах, що розвиваються

Розміри
фінансування
(% ВВП)
3,2
3,3
2,2
4,7
0,0
2,2
0,0
2,1

ɉɨɪɿɜɧɸɸɱɢ ɞɚɧɿ ɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɞɨɬɭɜɚɧɧɹ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚɛɥɢɰɹ ³ɇɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨ ɉɎɍ ɡɚɝɚɥɨɦ ɿ ɧɚ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɞɟɮɿ
ɰɢɬɭ ɉɎɍ´ ɫ  ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɳɨ ɪɨɡɦɿɪɢ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ
ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ɛɸɞɠɟɬɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ
ɭ ɜɢɛɿɪɰɿ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ ɦɚɣɠɟ ɭ  ɪɚɡɢ ɯɨɱɚ ɧɟ ɽ ɤɪɢɬɢɱɧɢɦɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ
ɡɞɟɹɤɢɦɢɤɪɚʀɧɚɦɢɈȿɋɊ
15

Ageing Report, European Commission. – http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_
economy/2015/pdf/ee3_en.pdf, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication14992_en.pdf.
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ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɲɢɪɨɤɨʀ ɞɢɫɤɭɫɿʀ
ɫɬɨɫɨɜɧɨɤɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɨɝɨɡɪɨɫɬɚɧɧɹɩɨɬɨɱ
ɧɨɝɨ ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɛɸɞɠɟɬɭ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ
ɡɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɚɬɢ
ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɳɨ ɡ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ ɩɪɨɛ
ɥɟɦɢ ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɛɸɞɠɟɬɭ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫ
ɬɟɦɢɹɤɧɟɫɬɚɱɿɤɨɲɬɿɜɧɚɫɩɥɚɬɭɩɟɧɫɿɣ
ɧɟ ɿɫɧɭɽ ɬɨɦɭ ɳɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɭɽɬɶɫɹ ɧɟ
ɬɿɥɶɤɢɡɩɨɬɨɱɧɢɯɫɬɪɚɯɨɜɢɯɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɶ
ɚɥɟ ɣ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚɝɚɥɶɧɨ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɭ16.
Ɍɚɤɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ
ɿɫɬɨɪɢɱɧɨ ɚɩɪɨɛɨɜɚɧɚ ɿ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɫɯɜɚɥɟɧɚ ɹɤ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ ɫɢɫ
ɬɟɦɨɸ ɬɚɤ ɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɳɨ ɤɨɨɪɞɢɧɭɸɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɬɚ ɫɨɰɿ
ɚɥɶɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀɯ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɸ ɆɈɉ ɈȿɋɊ
ȯɜɪɨɫɨɸɡ  Ɍɚɤɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɝɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɬɨɦɭ ɳɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨ
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɨɪɿɽɧ
ɬɨɜɚɧɚ ɿ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɪɨɡɦɿɪɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɦɨɠɟ
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɬɢɫɹ ɧɟ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɶ ɚ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ
ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɶ ȱ ɧɚɜɿɬɶ ɡɚ ɬɚɤɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɞɟɮɿɰɢɬ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫ
ɬɟɦɢ ɧɟ ɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɛɭɞɶɹɤɚ ɧɟɫɬɚɱɚ ɤɨɲɬɿɜ ɞɨɬɭɽɬɶɫɹ ɡ ɞɟɪɠɚɜ
ɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɜ ɦɟɠɚɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨʀ ɫɭɛɫɢɞɿɚɪɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ Ɍɨɦɭ ɛɿɥɶɲ
ɥɨɝɿɱɧɢɦ ɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɭ ³ɛɪɚɤ ɜɥɚɫɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ´ ɚɛɨ ³ɛɪɚɤ ɫɬɪɚɯɨ
ɜɢɯɜɧɟɫɤɿɜɡɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɨʀɱɚɫɬɢɧɢɫɬɪɚɯɨɜɢɯɜɧɟɫɤɿɜ´ɛɸɞɠɟɬɭɉɎɍ
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɧɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɪɿɡɧɭ ɩɪɢɪɨɞɭ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɿɜ ɿ
ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɉɎɍ ʀɯ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɦɚɽ ɛɿɥɶɲ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɛɨ ɩɟɧɫɿʀ ɳɨ
ɮɿɧɚɧɫɭɸɬɶɫɹ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɩɥɚɱɭɜɚɬɢ ɹɤ ɿ ɩɟɧɫɿʀ ɳɨ ɮɿɧɚɧɫɭɸɬɶɫɹ
ɉɎɍ ȱ ɰɟ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɞɨɯɨɞɿɜ ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɞɜɨɹɤɿɫɬɶ
ɰɶɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɪɚɜɢɥɶɧɨɛɭɥɨɛɜɜɚɠɚɬɢɩɪɨɛɥɟɦɧɨɸɫɚɦɭɩɟɧɫɿɣɧɭɦɨɞɟɥɶɚ
ɧɟɉɎɍɞɟɮɿɰɢɬɹɤɨɝɨɧɿɤɨɥɢɧɟɛɭɜɪɟɚɥɶɧɨɸɡɚɝɪɨɡɨɸɞɥɹɟɤɨɧɨɦɿɤɢ.
ɍ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɟɧɫɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɜɿɬɶ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɳɨ ɡɪɨɫɬɚɽ ɦɚɽ ɬɚɤɭ ɧɟɫɬɚɱɭ ɤɨɲɬɿɜ ɜ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɦɭ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɨɦɭ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɿ ɹɤɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɫɭɬɬɽɜɨɸ ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɟɫɬɚɛɿɥɿɡɚ
ɰɿʀ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɉɿɞɬɪɢɦɤɚ ɩɟɜɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɛɪɚɤɭ ɜɥɚɫɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ
ɲɥɹɯɨɦ ɠɨɪɫɬɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɿɧɞɟɤɫɚɰɿɽɸ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜɠɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣ
ɚɥɟ ɣ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɩɪɚɜ ɳɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɭ ɠɨɪɫɬɤɿɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɿɡ ɞɨɯɨɞɚɦɢ
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɭ ɚɧɟɡɿɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀɩɥɚɬɢ 
ɇɟɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɧɟɞɨɥɿɤɭ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɶ
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɜɿɤɨɦ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ
16

Постанова КМУ “Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2017 рік” №17 від 18 січня
2017р. – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/17-2017-%D0%BF.
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ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɜ ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɨɦɭ ɡɜɿɬɿ ɆɈɉ ³ɇɚɫɬɭɩɧɢɦɢ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹɦɢ ɩɨɫɬɚ
ɪɿɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɟɧɫɿʀ ɨɯɨɪɨɧɭ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɬɚ
ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɞɨɝɥɹɞ ɡɚ ɧɟɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɢɦɢ ɩɪɨɬɟ ɰɟ ɧɟ ɦɚɽ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɡɚɝɪɨɡɭ ɞɥɹ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɬɚɥɨɫɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɚɚɛɨ ɡɛɚɥɚɧɫɨ
ɜɚɧɨɫɬɿɞɟɪɠɚɜɧɢɯɛɸɞɠɟɬɿɜ´17
ȿɤɫɩɟɪɬɢ ɆɈɉ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɜ ɡɚɝɚɥɶ
ɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɰɢɜɿɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ± ɡɦɿɧɢ
ɜɿɤɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɫɥɿɞ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɧɟ ɹɤ ³ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɿɧɜɟɫɬɢ
ɰɿɣɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ´ ɚ ɹɤ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɭ ɭɦɨɜɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨʀ
ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɪɨɡɜɢɧɭɬɿ ɤɪɚʀɧɢ ɜɠɟ ɡ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɫɬɨ
ɥɿɬɬɹ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɤɨɪɟɝɭɜɚɧɧɹ ɭɫɿɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ
 ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɦɟɧɲɿɣ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜ
ɧɢɤɿɜɜɢɪɨɛɥɹɬɢɬɚɤɢɣɠɟȼȼɉ
 ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭɡɚɪɚɯɭɧɨɤɛɿɥɶɲɪɚɧɧɶɨɝɨɩɨɱɚɬɤɭɬɪɭɞɨ
ɜɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɬɚɛɿɥɶɲɩɿɡɧɶɨɝɨʀɯɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ
 ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɲɥɹɯɨɦ ɥɟɝɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɿɥɶɲɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɠɿɧɨɤ ɳɨ
ɩɨɽɞɧɭɸɬɶɩɪɚɰɸɡɜɢɯɨɜɚɧɧɹɦɞɿɬɟɣ
 ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɿ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ±
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɪɟɚɥɶɧɨʀ
ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɿɫɥɹ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɿ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ
ɞɨ ɫɬɚɠɭ ɩɪɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɩɪɚɜ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɡɦɿɧ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱ
ɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɩɟɪɿɨɞɭ ɮɚɤɬɢɱɧɨʀ
ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿɬɨɳɨ 
ɍ ɹɤɨɫɬɿ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɡ ɧɢɯ ɫɥɿɞ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɡ ɭɩɨɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɬɟɦɩɿɜ
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɿ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɲɥɹɯɨɦ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡɿ ɫɦɟɪɬɧɿɫɬɸ
ɿ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚɪɨɞɠɭɜɚɧɨɫɬɿ ɋɚɦɟ ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ ɧɚɣɥɿɩɲɢɣ ɞɨɜɝɨ
ɫɬɪɨɤɨɜɢɣɟɮɟɤɬɞɥɹɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ
6.2. СТАЛІСТЬ ТА СПРОМОЖНІСТЬ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ.
КОЕФІЦІЄНТ ОХОПЛЕННЯ ТА КОЕФІЦІЄНТ
НАВАНТАЖЕННЯ
Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɽ ɤɥɸɱɨɜɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɞɥɹ
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɪɿɜɧɹɡɚɯɢɫɬɭɳɨɧɚɞɚɽɬɶɫɹɩɟɧɫɿɣɧɨɸɫɢɫɬɟɦɨɸɁɦɿɧɚ
ɪɿɜɧɹ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɦɟ ɧɟɝɚɣɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɞɨɯɨɞɭ ɳɨ
ɫɬɪɚɯɭɽɬɶɫɹ Ⱦɚɧɿ ɆɈɉ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɜɢɫɨɤɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɦɢ
ɜɢɩɥɚɬɚɦɢ  ɜɍɤɪɚʀɧɿɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɿɧɲɢɦɢɤɪɚʀɧɚɦɢȯɜɪɨɩɢ
17

Новая эра социальной справедливости. – Доклад МОТ на 100-й сессии Международной конференции
труда, Женева, 1-17 июня 2011г. (ILC.100/DG/1A).
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Фактичне охоплення пенсій за віком (бенефіціари)
у деяких країнах Європи, 2015р.18

Загалом

Австрія
Білорусь
Бельгія
Болгарія
Велика
Британія
Угорщина
Німеччина
Греція
Данія
Ірландія
Ісландія
Іспанія
Італія
Кіпр
Латвія
Литва
Люксембург
Мальта
Молдова
Нідерланди
Норвегія
Польща
Португалія
Росія
Румунія
Сербія
Словаччина
Словенія
Україна
Фінляндія
Франція
Хорватія
Чехія
Швейцарія
Швеція
Естонія

Частка за статевої
ознакою, %
Чоловіки

Жінки

Частка за сплатою
страхових внесків, %
Сплачували
Не сплачустрахові
вали стравнески
хові внески
94,0
6,0
91,1
2,5
79,5
5,1
96,5
0,4

100
93,6
84,6
96,9

77,5

93,7

100
99,4

67,8
95,5

99,5

100,0

99,2

75,5

24,0

91,4
100,0
77,4
100
90,5
100
68,2
81,1
85,2
100
100
90,0
60,5
72,8
100
100
96,5
100
100
98,0
46.1
100
95,1
95,0
100
100
57,6
100
100
100
98,0

97,7
100,0
100,0
100
100,0
100
97,4
100
100
100
100
100,0
97,5
63,7
100
100
100
100
100
100
48,8
100
100
..
100
100
85,1
100
100
100
98,5

87,6
100,0
54,6
100
66,3
100
46,6
69,2
57,2
100
100
56,4
32,0
77,0
100
100
94,9
100
100
88,0
44,8
100
85,9
..
100
100
44,2
100
100
100
97,5

91,1
..
60,4
71,3
17,2
64,9
75,1
72,3
99,8
96,0
..
55,3
..
..
..
93,9
..
..
..
..
99,5
91,1
93,2
47,5
95,0
..
..
..
52,0
96,0

0,3
..
17,0
100,0
19,2
82,8
3,3
6,0
12,9
0,2
4,0
..
5,2
..
..
..
2,6
..
..
..
..
0,5
4,0
2,0
52,5
5,0
..
0
..
48,0
2,0

18

Доклад о социальной защите в мире. Обеспечение экономического восстановления, инклюзивного
развития и социальной справедливост, МОП, 2015. – http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---rogeneva/---sro-moscow/documents/publication/wcms_390985.pdf.
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Чисельність працюючих
на одного пенсіонера
в Україні
1,75

1991р.
1992р.
1993р.

1,57

1994р.

1,56

1995р.

1,57

1996р.
1997р.
1998р.



1,67

1,52
1,48
1,42

1999р.

1,40

2000р.

1,39

2001р.

1,39

2002р.

1,40

2003р.

1,40

2004р.

1,42

2005р.

1,48

2006р.

1,48

2007р.

1,54

2008р.

1,52

2009р.

1,47

2010р.

1,48

2011р.

1,48

2012р.

1,48

2013р.

1,50

2014р.

1,34

2015р.

1,34
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Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɋɬɚɧ
ɫɨɥɿɞɚɪɧɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɬɨɝɨ
ɧɚɫɤɿɥɶɤɢɲɢɪɨɤɨɜɨɧɚɨɯɨɩɥɸɽɫɬɪɚɯɨɜɢɦɢɜɧɟ
ɫɤɚɦɢ ɩɪɚɰɸɸɱɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɧɚɜɚɧ
ɬɚɠɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɬɚ ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɩɥɚɬɧɢɤɿɜ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ
ɜɧɟɫɤɿɜ ȼɿɧ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɭɦɨɜ ɨɬɪɢ
ɦɚɧɧɹ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɜɢɩɥɚɬɭ ɩɟɧɫɿɣ ɚɛɨ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɚ
ɬɚɤɨɠ ɜɿɞ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɫɬɚɠɭ ɿ ɜɿɤɨɜɨʀ ɝɪɭɩɢ ɧɚɫɟ
ɥɟɧɧɹ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɩɟɧɫɿɣ ɩɨ ɫɬɚɪɨɫɬɿ Ʉɨɟɮɿ
ɰɿɽɧɬ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɽ ɱɚɫɬɤɭ
ɡɚɪɨɛɿɬɤɿɜ ɨɯɨɩɥɟɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɯɢɫɬɭ ȼɿɧ ɽ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɹɤ ɱɚɫɬɤɢ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚ
ɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚɤ ɿ ɪɿɜɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɤɿɜ ɳɨ ɫɬɪɚ
ɯɭɽɬɶɫɹ ɉɿɞ ɱɚɫ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɳɨ ɨɯɨɩɥɸɽ ɧɚɣɦɚɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɤɨɟɮɿɰɿ
ɽɧɬ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨ ɧɚ ɬɪɢ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ
• ɜɥɚɫɧɟɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɨɯɨɩɥɟɧɧɹ±ɱɚɫɬɤɚɡɚɣɧɹ
ɬɢɯɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɯɭɦɟɠɚɯɫɢɫɬɟɦɢ
• ɱɚɫɬɤɚɮɨɧɞɭɨɩɥɚɬɢɩɪɚɰɿɜȼȼɉɬɨɛɬɨɱɚɫ
ɬɢɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ ɳɨ ɫɩɥɚɱɭɽɬɶɫɹ
ɧɚɣɦɚɧɢɦɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ
• ɱɚɫɬɤɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɡɚɪɨɛɿɬɤɿɜ ɳɨ ɫɬɪɚ
ɯɭɽɬɶɫɹ ɬɨɦɭ ɳɨ ɡɚɪɨɛɿɬɤɢ ɳɨ ɜɪɚɯɨɜɭ
ɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɿ ɜɧɟɫɤɿɜ ɡɚɡɜɢɱɚɣ
ɨɛɦɟɠɭɸɬɶɫɹ 
ɑɢɫɟɥɶɧɟ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ ɧɚɜɚɧɬɚ
ɠɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɭɦɨɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɚɜɚ ɧɚ
ɜɢɩɥɚɬɭ ɩɟɧɫɿɣ ɚɛɨ ɞɨɩɨɦɨɝ ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞ ɬɪɭ
ɞɨɜɨɝɨ ɫɬɚɠɭ ɿ ɜɿɤɨɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ
ɜɢɩɚɞɤɚɯɩɟɧɫɿɣɡɚɫɬɚɪɿɫɬɸ
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɥɚɬɧɢɤɿɜ ɩɟɧ
ɫɿɣɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɞɨ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ± ɦɚɣɠɟ  ɞɨ 
ɰɟ ɨɞɢɧ ɡ ɧɚɣɧɢɠɱɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɭ ɫɜɿɬɿ Ɍɚɤ ɡɚ
ɞɚɧɢɦɢ ɉɎɍ ɭ ɪ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɫɬɚ
ɧɨɜɢɥɨ  ɦɥɧ ɨɫɿɛ ɱɢɫɥɨ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɡɚ
ɹɤɢɯ ɫɩɥɚɱɭɽɬɶɫɹ ȯɋȼ ±  ɦɥɧ ɨɫɿɛ ɡ ɧɢɯ
ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɫɩɥɚɱɭɸɬɶ ɜɧɟɫɤɢ  ɦɥɧ ɨɫɿɛ Ɂɚ
ɩɪɨɝɧɨɡɚɦɢ ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɩɨɤɚɡ
ɧɢɤ ɭ  ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɿ  ɪɨɤɿɜ ɡɧɢɡɢɬɶɫɹ ɞɨ
 ɬɨɛɬɨ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɩɟɪɟɜɢɳɢɬɶ
ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɡɚɣɧɹɬɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɧɹɧɚɬɪɟɬɢɧɭ
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ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɚ ɦɚɽ ɨɞɢɧ ɡ
ɫɚɦɢɯɧɢɡɶɤɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɫɟɪɟɞɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯɤɪɚʀɧ  ɩɨɫɬɭ
ɩɚɸɱɢɫɶ ɥɢɲɟ ɋɟɪɛɿʀ   Ɇɨɥɞɨɜɿ   ɬɚ Ɋɭɦɭɧɿʀ   Ⱥ ɡɚ ɪɨɡ
ɪɚɯɭɧɤɚɦɢ Ⱦɟɪɠɫɬɚɬɭ ɪ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɨɫɨɛɚɦɢ ɩɨɯɢɥɨɝɨ
ɜɿɤɭ(ɨɫɨɛɢɪɨɤɿɜɿɫɬɚɪɲɟ)ɫɤɥɚɞɚɽ±
Коефіцієнт навантаження. Платники страхових внесків, 2015р.19

Австрія
Білорусь
Бельгія
Болгарія
Велика Британія
Угорщина
Німеччина
Греція
Данія
Ірландія
Іспанія
Італія
Кіпр
Латвія
Литва
Люксембург
Мальта
Молдова
Нідерланди
Норвегія
Польща
Португалія
Росія
Румунія
Сербія
Словаччина
Словенія
Україна
Фінляндія
Франція
Хорватія
Чехія
Швейцарія
Швеція
Естонія
– немає даних

Відсоток платників страхових внесків серед
працездатного населення
Загалом
Чоловіки
Жінки
66,5
44,0
29,1
57,4
64,5
54,4
57,2
51,6
71,4
71,0
70,9
71,1
59,9
61,1
58,7
64,3
72,7
55,8
78,1
77,6
66,0
72,4
59,4
58,2
58.1
59,0
57,1
56,6
54,5
100
100
100
53,5
33,6
33,5
33,7
100
100
100
77,1
59,1
58,6
48,7
37,2
29,7
53,2
61,7
67,9
55,4
43,4
44,1
11,7
64,5
66,2
50,8
54,9
46,8
36,8
67,7
92,8
63,6
-

19

Доклад о социальной защите в мире. Обеспечение экономического восстановления, инклюзивного
развития и социальной справедливост, МОП, 2015. – http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---rogeneva/---sro-moscow/documents/publication/wcms_390985.pdf.
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Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ
Коефіцієнт навантаження
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡɚɥɟ
в Україні, %21
ɠɢɬɶ ɜɿɞ ɫɬɚɧɭ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɩɪɚɰɸɸɱɿ ɛɟɡɪɨ
ɛɿɬɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɧɟɚɤɬɢɜɧɨɝɨ
2007р.
44,8
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ɬɚ ɪɨɡɦɿɪɭ ɡɚɪɨɛɿɬɤɿɜ ɳɨ ɫɬɪɚ
2008р.
45,2
ɯɭɸɬɶɫɹ ɇɢɡɶɤɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ
ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ ɜɧɟɫɤɢ ɞɨ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
2009р.
39,8
ɮɨɧɞɭ ɪɨɛɥɹɬɶ ɧɟ ɜɫɿ ɡɚɣɧɹɬɿ ɚ ɰɟ ɩɨɹɫɧɸ
2010р.
44,3
ɽɬɶɫɹ ɡɚɪɩɥɚɬɚɦɢ ³ɜ ɤɨɧɜɟɪɬɚɯ´ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜ
ɧɟɦɪɨɡɜɢɬɤɭɬɿɧɶɨɜɨɝɨɫɟɤɬɨɪɭɇɢɡɶɤɢɣɪɿɜɟɧɶ
2011р.
44,6
ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɦ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɣɧɹɬɨɝɨ
2012р.
44,8
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɪɢɡɜɿɜ ɞɨ ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɢ
ɫɩɥɚɬɿ ɜɧɟɫɤɿɜ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ
2013р.
45,0
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ  ɡɚɣɧɹɬɨɝɨ ɧɚɫɟ
2014р.
43,0
ɥɟɧɧɹ ɧɟ ɫɩɥɚɱɭɸɬɶ ȯɋȼ ɦɥɧɨɫɿɛ ±
ɡɚɣɧɹɬɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ȱɡ ɦɥɧɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɿɤɨɦ
2015р.
43,4
ɜɿɞ  ɞɨ  ɪɨɤɿɜ ɫɬɪɚɯɨɜɿ ɜɧɟɫɤɢ ɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɿɣ
ɨɫɧɨɜɿ ɫɚɦɿ ɫɩɥɚɱɭɸɬɶ ɦɥɧ ɡɚ ɦɥɧ ±
2016р.
23,7
ɫɩɥɚɱɭɽɞɟɪɠɚɜɚ20.
ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨ ɱɢɦɚɥɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɬɿɧɶɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨ
ɦɿɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɛɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɭ Ɋɨɡɞɿɥɿ   ɑɟɪɟɡ ɬɿɧɶɨɜɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ ɉɟɧɫɿɣɧɢɣ
ɮɨɧɞ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɟɞɨɨɬɪɢɦɭɽ ɡɧɚɱɧɿ ɫɭɦɢ ɤɨɲɬɿɜ ɚ ɰɟ ɧɟ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɣɨɦɭ ɧɚ 
ɩɨɤɪɢɜɚɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɢɩɥɚɬɭ ɩɟɧɫɿɣ ɑɚɫɬɤɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡɚ ɹɤɢɯ ɧɟ ɫɩɥɚɱɭ
ɸɬɶɫɹ ɠɨɞɧɿ ɜɧɟɫɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɫɩɥɚɱɭɸɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɡ ɦɿɧɿɦɚɥɶ
ɧɨʀ ɡɚɪɩɥɚɬɢ ɧɚɜɿɬɶ ɹɤɳɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɛɿɥɶɲɟ ɡɧɚɱɧɚ ɐɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ
ɳɨ ɩɨɤɢ ɧɟ ɫɩɪɚɜɞɢɥɢɫɹ ɧɚɞɿʀ ɧɚ ɥɟɝɚɥɿɡɚɰɿɸ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɬɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɭ
ɡɜ¶ɹɡɤɭɿɡɡɧɚɱɧɢɦɡɦɟɧɲɟɧɧɹɦɪɨɡɦɿɪɭȯɋȼ.
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɨɤɚɡɭɽ ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɛɪɚɤɭ ɜɥɚɫɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ
ɫɬɪɚɯɨɜɢɯɜɧɟɫɤɿɜɞɨɛɸɞɠɟɬɭɉɎɍɽɦɚɫɲɬɚɛɢɬɿɧɿɡɚɰɿʀɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀɩɥɚɬɢɁɚɫɥɨɜ
ɜɚɦɢɉɩɪɟɦ¶ɽɪɦɿɧɿɫɬɪɚɍɤɪɚʀɧɢɥɸɞɢɧɚɫɩɥɚɱɭɜɚɥɚɞɨɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨɮɨɧɞɭɦɟɧɲɟ
ɧɿɠ ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɚ Ɍɚɤ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ  ɫɿɱɧɹ ɪ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɫɩɥɚɱɭ
ɜɚɜɝɪɧɞɨɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨɮɨɧɞɭɧɚɬɨɦɿɫɬɶɨɬɪɢɦɭɜɚɜɩɿɫɥɹɜɢɯɨɞɭɧɚɩɟɧɫɿɸ
ɝɪɧɡɪɰɹɪɿɡɧɢɰɹɡɪɨɫɥɚ±ɡɝɪɧɞɨɝɪɧ22
ȱɫɧɭɸɱɚɫɥɚɛɤɚɤɨɪɟɥɹɰɿɹɦɿɠɫɩɥɚɬɨɸɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨɜɧɟɫɤɭɬɚɨɬɪɢɦɚɧɨɸɜɢɩɥɚ
ɬɨɸ ɱɟɪɟɡ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɜɢɩɥɚɬɢ
ɳɨɫɤɥɚɞɚɽɧɚɰɟɣɱɚɫɦɚɣɠɟɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨɪɨɡɦɿɪɭɩɟɧɫɿʀ ɚɬɚɤɨɠɮɚɤɬɧɚɪɚ
ɯɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɩɟɧɫɿʀ ɡɚ ɜɿɤɨɦ ɬɚɤɨɠ ɧɟ ɫɬɢ
ɦɭɥɸɽ ɡɧɚɱɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɛɭɬɢ ɨɯɨɩɥɟɧɢɦɢ ɩɟɧɫɿɣɧɢɦɢ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧ
ɧɹɦɢɌɨɛɬɨɿɡɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɱɢɫɥɚɡɚɣɧɹɬɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɧɹɍɤɪɚʀɧɢɦɚɣɠɟɱɜɟɪɬɶɡɨɜɫɿɦ
ɧɟɛɟɪɟɭɱɚɫɬɿɜɩɟɧɫɿɣɧɨɦɭɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɿ
20
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ɍɩɪɨɞɨɜɠ ɪ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɉɎɍ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɥɚɬɧɢɤɿɜ ȯɋȼ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɬɚ
ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ  ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɹ ɦɚɣɠɟ ɧɚ  ɬɢɫɹɱ Ɍɚɤɨɠ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɡɛɿɥɶ
ɲɟɧɧɹ ɱɢɫɥɚ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɨɫɿɛ ± ɧɚɣɦɚɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭ ɪ ɩɪɢɪɿɫɬ
ɫɤɥɚɜ  ɬɢɫ ɨɫɿɛ ɬɚɛɥɢɰɹ ³ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɨɫɿɛ ± ɧɚɣɦɚɧɢɯ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ´ 
Чисельність застрахованих осіб – найманих працівників23
Число застрахованих осіб
(найманих працівників), тис.

Грудень 2014р.

Грудень 2015р.

Грудень 2016р.

9 802,6

9 741,4

10 142,5

979,0

839,5

З них кількість осіб, яким
нараховано з/п, меншу за
мінімальний розмір

12 382

ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ ɳɨ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɫɭɦɚ ɞɨɯɨɞɭ ɧɚ ɹɤɢɣ ɧɚɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ȯɋȼ
ɭ , ɩɿɜɪɿɱɱɿ ɪ ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ ɪ ɧɚ
 ɫɭɦɚ ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɨɝɨ ɽɞɢɧɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɧɚ  ɦɥɪɞ ɝɪɧ
ɉɪɢɱɢɧɨɸ ɬɚɤɨɝɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɫɭɦɢ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɽ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ɽɞɢɧɨɝɨ
ɜɧɟɫɤɭ ɡ  ɫɿɱɧɹ ɪ ɿɡ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ   ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɭ ɪ  ɞɨ
ȾɨɬɨɝɨɠɡɚɞɚɧɢɦɢȾɟɪɠɚɜɧɨʀɮɿɫɤɚɥɶɧɨʀɫɥɭɠɛɢɡɪɨɫɬɚɽɤɿɥɶɤɿɫɬɶɛɨɪɠ
ɧɢɤɿɜ ɡɿ ɫɩɥɚɬɢ ɽɞɢɧɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ əɤɳɨ ɭ ɪ ɬɚɤɢɯ ɛɨɪɠɧɢɤɿɜ ɛɭɥɨ  ɬɢɫ
ɭ ɪ ±  ɬɢɫ ɬɨ ɡɚ , ɩɿɜɪɿɱɱɹ ɪ ± ɜɠɟ  ɬɢɫ ɬɨɛɬɨ ɡɛɿɥɶɲɢɥɨɫɶ
ɧɚɨɫɨɛɭɉɪɢɰɶɨɦɭɿɡɦɥɧɧɚɣɦɚɧɢɯɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɬɢɫɨɫɿɛɭ
ɪɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢɡɚɪɨɛɿɬɧɭɩɥɚɬɭɧɚɪɿɜɧɿɚɛɨɦɟɧɲɟɡɚɦɿɧɿɦɚɥɶɧɭ ɝɪɧ 
ɡ ɧɢɯ ɛɥɢɡɶɤɨ  ɬɢɫ ɨɫɿɛ ± ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɛɸɞɠɟɬɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɹ ɭ ɪ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ ɧɚ 
ɧɚ  ɬɢɫ ɨɫɿɛ  Ɂɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɦɟɧɲɟ  ɝɪɧ ɭ ɝɪɭɞɧɿ ɪ ɨɬɪɢɦɭ
ɜɚɥɢ  ɦɥɧ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ  ʀɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ  ɭ ɬɱ ɭ ɛɸɞɠɟɬ
ɧɿɣɫɮɟɪɿɦɥɧɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ
ɇɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫ
ɬɟɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚɤɨɠ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢ
ɜɚɸɬɶ ɩɿɥɶɝɨɜɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣ ɡ
ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɦɢ ɱɢ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɭɦɨ
ɜɚɦɢ ɩɪɚɰɿ ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɱɢɦɚɥɢɯ
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɜɢɬɪɚɬɬɚɬɚɤɨɠɜɩɥɢɜɚɽɧɚ
ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɥɚɬɧɢɤɿɜ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɜɧɟ
ɫɤɿɜ Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɱɢɫɥɨ ɨɫɿɛ ɹɤɿ ɜɢɣɲɥɢ
ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɡɚ ɜɿɤɨɦ ɧɚ ɩɿɥɶɝɨɜɢɯ ɭɦɨ
ɜɚɯ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɪ ɫɬɚɧɨ
ɜɢɥɨɛɥɢɡɶɤɨɦɥɧɨɫɿɛɫɟɪɟɞɹɤɢɯ
ɛɥɢɡɶɤɨ  ɬɢɫ ɨɫɿɛ ɽ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɚɦɢ
ɡɚ ɜɢɫɥɭɝɨɸ ɪɨɤɿɜ ɍ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ
23
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ɞɟɪɠɚɜɚɯ ɧɚɜɿɬɶ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɩɟɜɧɢɯ ɩɪɚɜ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɭɦɨ
ɜɚɦɢ ɩɪɚɰɿ ɱɢ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ ɪɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ ɪɚɧɧɿɦ ɩɟɧɫɿɣɧɢɦ ɜɿɤɨɦ ɿ ɡɜɢɱɚɣɧɢɦ
ɧɟɡɧɚɱɧɚ Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ ɪɨɡɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɥɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧ ɦɨɠɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɩ¶ɹɬɶ
ɪɨɤɿɜ ɓɨɛ ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɡɪɨɫɬɚɸɱɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɧɚ ɩɪɚɰɸɸɱɟ ɧɚɫɟ
ɥɟɧɧɹ ɪɹɞ ɤɪɚʀɧɱɥɟɧɿɜ ȯɋ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɡɨɤɪɟɦɚ ɳɨɞɨ
ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɦɟɠɿ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɜɿɤɭ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ
ɩɟɧɫɿɸɱɨɥɨɜɿɤɿɜɬɚɠɿɧɨɤ
Наприкінці літа 2016р. набула чинності Постанова КМУ від 24 червня 2016р.
№461, яка затвердила нові Списки професій, що дають право отримати пенсію за
віком на пільгових умовах. Ці списки скорочено, порівняно з попередніми. Так, у вугільній промисловості виключено 110 професій зі списку пільгових, що стосуватиметься
близько 10 тис. працівників, у металургії – 100 професій, що зачепить 30 тис. працівників, у хімічній промисловості – 82 професії, що зачепить 8 000 працівників.
До Списку №1 включені найбільш шкідливі роботи (гірники, шахтарі, атомники
тощо). З 72 категорій працівників, зайнятих у шахтах, у новому списку залишилися
дві – працівники, які повний робочий день проводять під землею, і ті, хто обслуговує
персонал, зайнятий під землею (медпункти у шахтах, служба підземного зв’язку). Не
виходитимуть достроково на пенсію директори шахт, механіки, енергетики, інженери,
технічні керівники та їх заступники, майстри. Це стосується і працівників метрополітену, будівельників, які працюють під землею. До Списку №2 включено медпрацівників, викладачів, різноробочих на певних підприємствах тощо. З нього виключили більшу частину медицинських спеціальностей, різноробочих, які проводять не весь
робочий час у шкідливих умовах24.
Aбсолютний розмір пенсії та її купівельна спроможність
Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɡɚɜɞɚɧɶ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɽ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ʀɯ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɡ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɢɦ ɦɿɧɿɦɭɦɨɦ
ɬɚ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɿɫɬɶ ɛɿɞɧɨɫɬɿ ɫɟɪɟɞ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ  ɫɿɱɧɹ ɪ ɧɚɥɿɱɭɜɚɥɨɫɹ  ɬɢɫ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ 
ʀɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ  ɡ ɪɨɡɦɿɪɨɦ ɩɟɧɫɿʀ ɧɢɠɱɢɦ ɡɚ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɢɣ ɦɿɧɿɦɭɦ
ɞɥɹ ɨɫɿɛ ɹɤɿ ɜɬɪɚɬɢɥɢ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɇɚɞɚɥɿ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɧɢɡɶɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ
ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɨɲɢɪɟɧɿɫɬɶ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɬɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɸ
ɿɧɞɟɤɫɚɰɿɸ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɱɚɫɬɤɚ ɰɿɽʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ
ɡɪɨɫɬɚɬɢɦɭɬɶ ɩɪɢɲɜɢɞɲɟɧɢɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡɪɨɫɬɚɬɢɦɟ ɪɿɜɟɧɶ ɛɿɞɧɨɫɬɿ
ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜɡɚɚɛɫɨɥɸɬɧɢɦɤɪɢɬɟɪɿɽɦɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨɦɿɧɿɦɭɦɭ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɤɪɢɬɟɪɿɸ ³ɜɿɞɧɨɫɧɨʀ ɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ´ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɽ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦ
ɩɟɪɲɨʀ ɰɿɥɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ± ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫɶɨɝɨ ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ
ɰɢɤɥɭ ɥɸɞɢɧɢ ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ³ɜɿɞɧɨɫɧɨʀ´ ³ɚɛɫɨɥɸɬɧɚ ɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ´ ɧɢɧɿɲɧɶɨʀ
24

Алієв Т. Нові списки для пільгової пенсії: Кабмін скоротив перелік професій. – Бухгалтерія, №32 (1226),
від 8 серпня 2016р., http://www.buhgalteria.com.ua/Hit_ua.html?id=4682.
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ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɟ ɜɢɬɪɢɦɭɽ ɠɨɞɧɨʀ ɤɪɢɬɢɤɢ ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɟɧɫɿɨɧɟ
ɪɿɜ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚ ɦɟɠɿ ɡɥɢɞɟɧɧɨɫɬɿ ȱ ³ɤɨɪɿɧɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ´ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ
ɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ
ɉɟɧɫɿɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɫɤɥɚɞɚɽ ɛɥɢɡɶɤɨ  ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ ɳɨ ɬɪɨɯɢ
ɜɢɳɟ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɦɟɠɿ ɛɿɞɧɨɫɬɿ ɹɤɚ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɧɚ ɞɟɧɶ ɍ Ʉɚɛɦɿɧɿ ɡɚɡɧɚɱɚ
ɸɬɶ ɳɨ ɡ  ɦɥɧ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ  ɦɥɧ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɬɿɥɶɤɢ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɭ ɩɟɧɫɿɸ
ɪɧ ɜɿɞɬɪɚɜɧɹɪ ɹɤɚɫɬɚɧɨɜɢɬɶɥɢɲɟɛɥɢɡɶɤɨɜɚɪɬɨɫɬɿ³ɫɩɨɠɢɜ
ɱɨɝɨɤɨɲɢɤɚ´ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨɦɿɧɿɦɭɦɭɞɥɹɨɫɿɛɹɤɿɜɬɪɚɬɢɥɢɩɪɚɰɟɡɞɚɬ
ɧɿɫɬɶ Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɞɚɧɢɦɢ ɉɎɍ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɪ  ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɬɢɫɨɫɿɛ 
ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢɩɟɧɫɿɸɜɿɞɞɨɝɪɧ ɬɢɫɨɫɿɛ ±ɜɿɞɞɨ
ɝɪɧ ɬɢɫɨɫɿɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢɩɟɧɫɿɸɭɪɨɡɦɿɪɿɞɨɝɪɧ
Мінімальний та максимальний розмір пенсії в Україні за віком у 2017р.
Термін дії

Мінімальний
розмір пенсії
(1 ПМ)

Максимальний
розмір пенсії

01.01.2017р. 30.04.2017р

1 247 грн.

10 740 грн.

01.05.2017р. 30.11.2017р.

1 312 грн.

10 740 грн.

01.12.2017р. 31.9.2017р.

1 373 грн.

10 740 грн.

1.10.2017р.
(на 01.01.2018р.)25

1 452 грн

13 730 грн.

Підстава
п.3 ст.27 та ст.28 Закону України
“Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування”;
ст.7 Закону України “Про
державний бюджет України на
2017р.”
Закон України “Про внесення змін
до деяких законодавчих актів
України щодо підвищення пенсій”
від 3 жовтня 2017р.

ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɩɟɧɫɿɹ ɽ ɡɧɚɱɧɨ ɧɢɠɱɨɸ ɧɿɠ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɢɣ ɦɿɧɿɦɭɦ
ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɳɨ ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɠɢɬɬɹ ɨɫɿɛ ɩɨɯɢɥɨɝɨ
ɜɿɤɭ ɬɚ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɡɧɚɱɧɭ ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟ
ɥɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɹ ³ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɦɿɫɹɱɧɢɯ ɩɟɧ
ɫɿɣɬɚɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨɦɿɧɿɦɭɦɭ´F Ɍɚɤɧɚɣɛɿɥɶɲɟɡɧɚɱɟɧɧɹɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀɩɟɧɫɿʀɞɨɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨɦɿɧɿɦɭɦɭɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɹɭɪ±ɚ
ɞɨɩɨɱɚɬɤɭɪɜɨɧɨɫɤɨɪɨɬɢɥɨɫɹɧɚɿɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɟɧɫɿʀ ɿɧɲɿ ɜɢɞɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ
ɬɚ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɳɨ ɽ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɪɿɜɟɧɶ
ɠɢɬɬɹ ɧɟ ɧɢɠɱɢɣ ɜɿɞ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɦ Ɉɞɧɚɤ
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɟɪɲɨɝɨ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɰɹ ɧɨɪɦɚ ɧɟ
ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɚɫɹ Ⱦɨ ɪ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚɜɿɬɶ ɧɟ ɛɭɥɨ ɡɚɤɨɧɭ ɩɪɨ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɢɣ ɦɿɧɿ
ɦɭɦɞɨɹɤɨɝɨɜɿɞɫɢɥɚɽɄɨɧɫɬɢɬɭɰɿɹ
25

Максимальний розмір пенсії, призначеної на умовах законів України “Про державну службу”, “Про
прокуратуру”, “Про статус народного депутата України”, “Про наукову і науково-технічну діяльність” не може
перевищувати 10 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.
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2 279 442

2 417 365

1 417 572

588 387

499 354

1 741 624

1 311 756

491 761

187 490

159 140

від 1 001 грн.
до 1100 грн.

від 1 101 грн.
до 1 200 грн.

від 1 201 грн.
до 1 300 грн.

від 1 301 грн.
до 1 400 грн.

від 1 401 грн.
до 1 500 грн.

від 1 501 грн.
до 2 000 грн.

від 2 001 грн.
до 3 000 грн.

від 3 001 грн.
до 4 000 грн.

від 4 001 грн.
до 5 000 грн.

від 5 001 грн.
до 10 000 грн.

26

Розраховано за даними ПФУ.

5 026

950 369

Від 801 грн.
до 1 000 грн.

понад
10 000 грн.

97 903

до 1 000 грн.

Число
пенсіонерів,
осіб

0,04

1,31

1,54

4,05

10,80

14,34

4,11

4,84

11,67

19,90

18,77

7,82

0,81

%
загального
числа
пенсіонерів

на 01.01.2015р.

11 207

173 408

208 764

615 748

1 411 802

1 999 274

872 795

1 916 485

2 521 880

1 554 540

480 507

438 815

91 277

Число
пенсіонерів,
осіб

на 01.01.2017р.

0,09

1,41

1,70

5,01

11,48

16,26

7,10

15,58

20,51

12,64

3,91

3,57

0,74

19 041

185 441

231 361

636 796

1 474 979

3 238 919

2 406 086

1 998 736

943 383

250 647

168 612

384 837

-

250 967,6

1 179 848,5

1 018 634,3

2 221 389,5

3 544 469,1

5 404 205,6

3 489 823,6

2 717 690,9

1 183 828,2

289 646,0

177 888,7

349 776,5

-

13 180,38

6 362,39

4 402,79

3 488,38

2 403,06

1 668,52

1 450,42

1 359,70

1 254,88

1 155,59

1 055,02

908,90

-

0,16

1,6

1,9

5,3

12,4

27,1

20,2

16,7

7,9

2,1

1,4

3,2

-

%
Число
Сума призначених
Середні
загального пенсіонерів усіх місячних пенсій з
% загальної
розміри пенсій
числа
категорій,
цільовою грошовою
кількості
(грн. коп.)
пенсіонерів
осіб
допомогою (тис. грн.)

на 01.01.2016р.

Чисельність пенсіонерів, залежно від розміру пенсій26

 ФІНАНСОВІ,

СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

АДЕКВАТНІСТЬ ТА СТАЛІСТЬ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ 
Співвідношення середнього розміру призначених місячних пенсій та
прожиткового мінімуму
2000р. 2005р. 2010р. 2013р. 2014р. 2015р. 2016р. 2017р.
Прожитковий мінімум на
одну особу в розрахунку
на місяць, грн. (загальний
показник)

270

423

875

1 176

1 176

1 330

1 544

1 700

для осіб, які втратили
працездатність

217

332

734

949

949

1 074

1 247

1 31227

Середній розмір призначених місячних пенсій
пенсіонерів, які перебувають на обліку в органах
Пенсійного фонду, грн.

68,9

316,2 1 032,6 1 470,7 1 526,1 1 581,5 1 699,5 1 828,3

Мінімальна пенсія за
віком28

30,0

332

695

894

947

1 074

1 247

1 31229

Розмір пенсії у %
до прожиткового
мінімуму на одну особу

31,0

96,2

128,2

126,5

130,6

124,6

110,0

107,5

до прожиткового
мінімуму для осіб, які
втратили працездатність

38,6

122,5

152,8

156,7

161,9

154,2

136,2

139,3

Ст.46 Конституції України закріплює право громадян на соціальний захист, що
включає право на забезпечення їх допомогою у разі повної, часткової або тимчасової
втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин,
а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. “Пенсії, інші види
соціальних виплат і допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом”.
Ⱥɥɟ ɣ ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ³ɉɪɨ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɢɣ ɦɿɧɿɦɭɦ´ ɭ
ɪ ɿ ɞɨ ɪ ɪɨɡɦɿɪ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɩɟɧɫɿʀ ɛɭɜ ɡɧɚɱɧɨ ɦɟɧɲɢɦ ɡɚ ɩɪɨɠɢɬɤɨ
ɜɢɣ ɦɿɧɿɦɭɦ ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɜɫɹ ɜ ɪɭɱɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɩɨɫɬɚɧɨɜɚɦɢ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ
Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ Ɂ ɪ ɰɟ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ȼɟɪɯɨɜɧɨɸ
Ɋɚɞɨɸ Ɂ ɰɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿ ɩɟɧɫɿʀ ɜɢɩɥɚɱɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɩɪɨ
ɠɢɬɤɨɜɨɝɨɦɿɧɿɦɭɦɭɈɞɧɚɤɫɭɬɬɽɜɢɯɡɦɿɧɩɟɧɫɿɨɧɟɪɢɬɚɤɿɧɟɜɿɞɱɭɥɢ
27

З 01.05.2017р., 1 373 грн. з 01.12.2017р.
Закон України “Про прожитковий мінімум” від 15 липня 1999р.; Закон України “Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати” від 20 жовтня 2009р.; Закон України “Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 9 липня 2003р. Відповідно до ст.28 Закону України
“Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 9 липня 2003р., мінімальний розмір пенсії
за віком за наявності у чоловіків 25, а у жінок – 20 років страхового стажу встановлюється у розмірі
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.
29
З 01.05.2017р., 1 373 грн. з 01.12.2017р.
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 ФІНАНСОВІ,

СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб та
мінімальна пенсія (у гривнях та доларах)

1996р.
1997р.
1998р.
1999р.
2000р.
2001р.
2002р.
2003р.
2004р.
2005р.
2006р.
2007р.
2008р.
2009р.
2010р.
2011р.
2012р.
2013р.
2014р.
2015р.
2016р.

Розмір
прожиткового
мінімуму для
непрацездатних
осіб (грн.)
216
248
268
268
284
332
350
380
470
573
695
750
822
894
949
949
1 074

Розмір
мінімальної
пенсії (грн.)
15
15
15
25
30
39
43
50
137
332
350
380
470
573
695
750
822
894
949
949
1 074

Розподіл загальної чисельності
пенсіонерів, які отримують та
не отримують доплату до
мінімального розміру пенсії за віком



Встановлено
доплату
до мінімального
розміру пенсії

Не здійснюється
доплата до
мінімального
розміру пенсії

7 972,3 тис. осіб
(73,3%)

2 904,0 тис. осіб
(26,7%)

240 

Курс долара

Розмір
мінімальної
пенсії в доларах

1,80
1,85
2,10
3,50
5,40
5,40
5,35
5,35
5,35
5,05
5,05
5,05
4,84
7,70
7,95
7,95
7,99
7,99
11,75
23,50
25,90

8,30
8,10
7,14
7,14
5,55
7,22
8,03
9,34
25,60
65,74
69,30
75,24
97,10
74,41
87,42
94,33
102,87
111,88
80,76
40,38
41,46

Ⱦɨɩɥɚɬɭ ɞɨ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ ɩɟɧ
ɫɿʀ ɡɚ ɜɿɤɨɦ ɧɚ ɝɪɭɞɟɧɶ ɪ ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢ
ɦɥɧɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɧɚɛɭɥɢɩɨɜɧɢɣɫɬɪɚ
ɯɨɜɢɣ ɫɬɚɠ  ɪɨɤɿɜ ± ɠɿɧɤɢ  ɪɨɤɿɜ ±
ɱɨɥɨɜɿɤɢ ɚɛɨ ɞɥɹ ɩɟɧɫɿɣ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɨ
ɠɨɜɬɧɹɪ±ɪɨɤɿɜɠɿɧɤɢɪɨɤɿɜ±
ɱɨɥɨɜɿɤɢ ɚɥɟɦɚɸɬɶɨɫɧɨɜɧɢɣɪɨɡɦɿɪɩɟɧ
ɫɿɣɧɢɠɱɟɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨɦɿɧɿɦɭɦɭɞɥɹɩɪɚ
ɰɟɡɞɚɬɧɢɯ ɨɫɿɛ ɐɟ  ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɹɤɢɦ
ɩɟɧɫɿɸ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɡɚ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ
³ɉɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɟɧ
ɫɿɣɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ´ Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɨɤɪɟɦɢɦɢ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɞɨ ɩɟɧɫɿɣ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ  ɦɥɧ ɞɨɩɥɚɬ ɧɚɞɛɚɜɨɤ ɿ
ɞɨɩɨɦɨɝ

АДЕКВАТНІСТЬ ТА СТАЛІСТЬ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ 

Ⱦɨ ɪ ɧɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɬɟ ɳɨ ɡɚɜɞɹɤɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɞɢɧɚɦɿɰɿ
ɩɟɧɫɿʀ ɭ ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɥɢɫɹ ʀɯ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɨɦɿɬɧɨ ɜɿɞɫɬɚɜɚɥɨ ɜɿɞ
ɬɟɦɩɿɜ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ± ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɟ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɩɟɧɫɿɨ
ɧɟɪɿɜ ɩɨɝɿɪɲɭɜɚɥɨɫɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɪɚɰɸɸɱɢɦɢ Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɤɭɩɿɜɟɥɶɧɚ ɫɩɪɨɦɨɠ
ɧɿɫɬɶ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɩɟɧɫɿʀ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɢɦ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɨɦ ɹɤɨʀ ɽ ʀʀ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ
ɡɩɪɨɠɢɬɤɨɜɢɦɦɿɧɿɦɭɦɨɦɩɟɧɫɿɨɧɟɪɚɡɩɨɱɚɬɤɨɦɪɟɮɨɪɦɢɿɞɨɪɛɭɥɚɧɢɠɱɟ
ɡɚ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɢɣ ɦɿɧɿɦɭɦ ɞɥɹ ɨɫɿɛ ɹɤɿ ɜɬɪɚɬɢɥɢ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ȿɤɫɩɟɪɬɢ ɜɤɚɡɭ
ɸɬɶɧɚɬɨɣɮɚɤɬɳɨɯɨɱɚɡɧɚɱɧɟɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɫɟɪɟɞɧɿɯɩɟɧɫɿɣɹɤɟɜɿɞɛɭɥɨɫɹɩɿɫɥɹ
ɪ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɬɨɝɨ ɳɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ ɩɟɧɫɿɣ ɛɭɥɨ
ɜɢɪɿɲɟɧɨ ɩɪɨɬɟ ɰɿɧɨɸ ɰɶɨɝɨ ɫɬɚɥɚ ɜɬɪɚɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɬɚɥɨɫɬɿ ɬɚ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚ
ɧɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɚ ɬɚɤɨɠ ɛɿɥɶɲɟ ɡɪɿɜɧɹɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɩɟɧɫɿɣ ɩɨɫɥɚɛɥɟɧɧɹ
ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡ ɜɢɫɨɤɨɸ ɡɚɪɨɛɿɬ
ɧɨɸ ɩɥɚɬɨɸ ɡ ɜɬɪɚɱɟɧɢɦ ɡɚɪɨɛɿɬɤɨɦ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡɚ ɜɟɫɶ ɩɟɪɿɨɞ ɫɜɨɽʀ ɪɟɚɥɿ
ɡɚɰɿʀ ɩɟɧɫɿɣɧɚ ɪɟɮɨɪɦɚ ɧɟ ɜɢɪɿɲɢɥɚ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɿ ɬɢɦɱɚɫɨɜɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
ɞɨɛɪɨɛɭɬɭɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜɛɭɥɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɿɡɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɸɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸɤɨɧ¶ɸɧɤɬɭɪɨɸ
ɚɧɟɡɭɫɩɿɯɚɦɢɜɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ
ɇɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɦ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɣɧɹɬɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɬɚɤɨɠ ɛɭɥɨ ɩɨɪɨɞɠɟɧɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɜɢɩɥɚɬɢ ɜ ɪɨɡɦɿɪɿ ɩɪɨ
ɠɢɬɤɨɜɨɝɨɦɿɧɿɦɭɦɭɞɥɹɨɫɿɛɹɤɿɜɬɪɚɬɢɥɢɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶɇɚɩɪɢɤɥɚɞɡɬɪɚɜɧɹ
ɬɚ ɡ  ɝɪɭɞɧɹ ɪ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɩɟɪɟɪɚɯɭɧɤɢ ɩɟɧɫɿɣ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡɿ ɡɦɿɧɨɸ ɪɨɡɦɿɪɭ
ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ30 ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɟɪɟɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡ  ɬɪɚɜɧɹ ɪ ɡɛɿɥɶɲɟɧɨ
ɪɨɡɦɿɪɢ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɞɥɹ  ɦɥɧ ɨɫɿɛ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɦɿɪ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ±
 ɝɪɧ  ɡ  ɝɪɭɞɧɹ ɪ ± ɞɥɹ  ɦɥɧ ɨɫɿɛ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɦɿɪ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ±
 ɝɪɧ  ɉɪɨɬɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿʀ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɿɸɱɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɧɟ ɜɫɿ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɢ ɍ ɞɟɹɤɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɪɨɡɦɿɪ ɩɟɧɫɿʀ ɡɚɥɢ
ɲɚɜɫɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ  ɝɪɧ31 ɭ ɞɟɹɤɢɯ ɜɿɧ ɛɭɜ ɛɿɥɶɲɢɣ ɡɚ  ɝɪɧ ɚɥɟ ɦɟɧɲɢɣ ɡɚ
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɭ ɩɟɧɫɿɸ ɡ ɬɪɚɜɧɹ ɪ ±  ɝɪɧ  ɐɟ ɛɭɥɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨ ɡ ɬɢɦ
ɳɨɍɪɹɞɭɯɜɚɥɢɜɪɿɲɟɧɧɹɹɤɟɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɨɮɿɤɫɚɰɿɸɩɟɜɧɢɯɜɢɞɿɜɜɢɩɥɚɬɜɚɛɫɨ
ɥɸɬɧɿɣ ɜɟɥɢɱɢɧɿ ɭ ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ ± ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɜɢɩɥɚɬɢ ɨɫɨɛɚɦ ɹɤɿ ɧɟ
ɦɚɸɬɶ ɩɨɜɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɫɬɚɠɭ ɹɤɳɨ ɩɟɧɫɿɸ ɩɪɢɡɧɚɱɚɥɢ ɡɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɨɜ
ɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɫɬɚɠɭ ɹɤɢɣ ɞɚɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿʀ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɩɪɨɠɢɬɤɨ
ɜɨɝɨɦɿɧɿɦɭɦɭɞɥɹɧɟɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɢɯɨɫɿɛɬɨɩɿɫɥɹ±ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɿɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɩɟɧɫɿɣ
ɛɟɡɫɬɚɠɭɬɚɡɚɪɨɛɿɬɤɭ ɚɬɚɤɨɠɬɢɦɯɬɨɧɟɦɚɜɩɨɜɧɨɝɨɫɬɚɠɭɪɨɛɨɬɢ
ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɜɢɩɥɚɬɢ ɡɚ ɿɧɲɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɩɟɧ
ɫɿɣ ɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɨɫɨɛɚɦ ɹɤɿ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ
ɬɚɤɨɠ ɪɟɝɭɥɸɽɬɶɫɹ ɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸ ɄɆɍ ³Ⱦɟɹɤɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
30

Зросли розміри пенсій, котрі визначали на рівні мінімальної пенсії за віком для осіб, які мали повний
страховий стаж, необхідний для призначення такої пенсії.
31
Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання пенсійного забезпечення громадян” №265 від
26 березня 2008р. – http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/265-2008-%D0%BF.
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ɝɪɨɦɚɞɹɧ´32 ɹɤɚ ɩɿɫɥɹ ɱɟɪɝɨɜɢɯ ɡɦɿɧ ɝɚɪɚɧ
ɬɭɽ ɜɢɩɥɚɬɭ ɜ ɪɨɡɦɿɪɿ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ
ɞɥɹ ɨɫɿɛ ɹɤɿ ɜɬɪɚɬɢɥɢ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɨɫɨɛɚɦ
ɡɚ ɜɿɤɨɦ ɡ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ ɬɚ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɜɬɪɚ
ɬɨɸɝɨɞɭɜɚɥɶɧɢɤɚ33.
Ɋɚɡɨɦɡɬɢɦɬɿɽɸɠɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸɜɢɡɧɚɱɟɧɨ
ɳɨ ɦɿɫɹɱɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɚɞɪɟɫɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɩɟɪɟ
ɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɩɪɨɠɢɬ
ɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɞɥɹ ɨɫɿɛ ɹɤɿ ɜɬɪɚɬɢɥɢ ɩɪɚɰɟ
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɥɢɲɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɨɫɿɛ
ɚ ɫɚɦɟ ɿɧɜɚɥɿɞɚɦ ɡ ɞɢɬɢɧɫɬɜɚ ɨɫɨɛɚɦ ɹɤɿ
ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɿɧɜɚɥɿɞɚɦ ȱ ɬɚ ȱȱ ɝɪɭɩɢ ɿɧɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿ ɬɚ ɨɫɨɛɚɦ ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶɩɟɧɫɿɸɩɨɜɬɪɚɬɿɝɨɞɭɜɚɥɶɧɢɤɚ
ɍ ɞɟɹɤɢɯ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɪɨɡɦɿɪ ɩɟɧɫɿʀ ɹɤɢɯ ɛɭɜ ɛɿɥɶɲɢɣ ɡɚ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɩɟɧɫɿʀ
ɡ  ɬɪɚɜɧɹ ɪ ɧɟ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɥɢɫɹ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɬɢɦ ɳɨ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ʀɯ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ
ɜɢɩɥɚɬɢɽɮɿɤɫɨɜɚɧɚɿɧɞɟɤɫɚɰɿɹ
Ⱦɥɹ ɠɿɧɨɤ ɹɤɿ ɞɨɫɹɝɥɢ  ɪɨɤɿɜ ɬɚ ɞɨ  ɫɿɱɧɹ ɪ ɫɤɨɪɢɫɬɚɥɢɫɹ ɩɪɚɜɨɦ
ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɡɝɿɞɧɨ ɩ ɪɨɡɞɿɥɭ ɏ9 ɉɪɢɤɿɧɰɟɜɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ
Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ³ɉɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ´
ɪɨɡɦɿɪɩɟɧɫɿʀɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹɧɚɡɚɤɨɠɧɢɣɩɨɜɧɢɣɱɢɧɟɩɨɜɧɢɣɦɿɫɹɰɶɞɨɫɬɪɨ
ɤɨɜɨɝɨ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɇɟɩɪɚɰɸɸɱɢɦ ɠɿɧɤɚɦ ɹɤɿ ɨɮɨɪɦɢɥɢ ɩɟɧɫɿɸ ɧɚ  ɪɿɤ
ɪɚɧɿɲɟ ³ɧɨɜɨɝɨ´ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɪɨɡɦɿɪ ɩɟɧɫɿʀ ɛɭɥɨ ɡɦɟɧɲɟɧɨ ɧɚ  ɚ ɬɢɦ
ɧɟɩɪɚɰɸɸɱɢɦ ɠɿɧɤɚɦ ɹɤɿ ɨɮɨɪɦɢɥɢ ɩɟɧɫɿɸ ɧɚ  ɪɨɤɢ ɪɚɧɿɲɟ ± ɧɚ  Ɍɚɤɢɦ
ɱɢɧɨɦ ɧɟɩɪɚɰɸɸɱɢɦ ɠɿɧɤɚɦ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɩɨɧɚɞ  ɪɨɤɿɜ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɫɬɚɠɭ ɬɚ
ɨɮɨɪɦɢɥɢ ɩɟɧɫɿɸ ɞɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ  ɪɨɤɿɜ Ʉɚɛɿɧɟɬ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ³ɡɚɦɨɪɨɡɢɜ´ ɦɿɧɿ
ɦɚɥɶɧɢɣɪɨɡɦɿɪɩɟɧɫɿʀɧɚɪɿɜɧɿɝɪɧɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɬɟɳɨɡɜɟɪɟɫɧɹɪ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɁɚɤɨɧɭ³ɉɪɨȾɟɪɠɚɜɧɢɣɛɸɞɠɟɬɍɤɪɚʀɧɢɧɚɪ´ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ
ɪɨɡɦɿɪ ɩɟɧɫɿʀ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɢɣ ɦɿɧɿɦɭɦ ɞɥɹ ɧɟɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɢɯ ɨɫɿɛ  ɛɭɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɣ
ɡ  ɝɪɧ ɞɨ   ɝɪɧ ɚ ɪɨɡɦɿɪ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɜɢɩɥɚɬɢ ɞɥɹ ɠɿɧɨɤ ɹɤɿ ɫɤɨɪɢɫɬɚɥɢɫɹ
ɩɪɚɜɨɦɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨɜɢɯɨɞɭɧɚɩɟɧɫɿɸɧɟɩɟɪɟɝɥɹɞɚɜɫɹɬɚɫɬɚɧɨɜɢɜɝɪɧ34
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɟɤɫɩɟɪɬɢɜɤɚɡɭɸɬɶɳɨɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɧɚɪɿɜɧɿɡɚɤɨɧɭɝɚɪɚɧɬɿɣɦɿɧɿ
ɦɚɥɶɧɨʀ ɜɢɩɥɚɬɢ ɜ ɪɨɡɦɿɪɿ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɞɥɹ ɨɫɿɛ ɹɤɿ ɜɬɪɚɬɢɥɢ ɩɪɚɰɟ
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɳɨɞɨ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɿ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɫɬɜɨɪɸɜɚɜ ɪɢɡɢɤɢ
ɛɿɞɧɨɫɬɿɭɪɚɡɿɧɚɫɬɚɧɧɹɫɬɪɚɯɨɜɢɯɩɨɞɿɣ35.
32

Деякі питання пенсійного забезпечення громадян. Постанова Кабінету Міністрів №265 від 26 березня
2008р. – http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/265-2008-%D0%BF.
33
На цей час для 8 млн. осіб призначається доплата до мінімальної пенсії.
34
У разі, коли щомісячний розмір пенсійних виплат не досягає прожиткового мінімуму, встановленого
законом для осіб, які втратили працездатність, таким особам надається щомісячна державна адресна допомога у сумі, якої не вистачає до зазначеного в Постанові КМУ прожиткового мінімуму (Постанова КМУ “Про
підвищення рівня пенсійного забезпечення” від 18 вересня 2004р. ).
35
Ткаченко Л. Пенсії та соціальне страхування в Україні: першочергові завдання. – Дзеркало тижня, 28 квітня,
2016р., https://dt.ua/finances/pensiyi-ta-socialne-strahuvannya-v-ukrayini-pershochergovi-zavdannya-_.html.
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ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɟɧɫɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɞɭɤɭɽ
ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɸ ɥɸɞɟɣ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɡɚ ɪɨɤɨɦ
ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ Ɉɫɭɱɚɫɧɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ ɩɪɨ
ɜɨɞɢɥɨɫɶ ɭ ɬɪɚɜɧɿ ɪ ɬɨɞɿ ɹɤ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɭ
ɡɚɪɩɥɚɬɭ ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɥɢ ɞɟɜ¶ɹɬɶ ɪɚɡɿɜ36 əɤ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ± ɪɨɡɦɿɪ ɩɟɧɫɿɣ ɡɚ ɨɞɧɚɤɨɜɨʀ ɤɿɥɶ
ɤɨɫɬɿ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɫɬɚɠɭ ɬɚ ɡɚɪɨɛɿɬɤɭ ɦɨɠɟ
ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɫɹɛɿɥɶɲɧɿɠɭɪɚɡɢ
ȱɫɧɭɸɱɿ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɣɧɿ ɧɨɪɦɢ ɛɭɥɨ ɭɫɭ
ɧɭɬɨɩɿɫɥɹɧɚɛɭɬɬɹɱɢɧɧɨɫɬɿɁɚɤɨɧɨɦ³ɉɪɨɜɧɟ
ɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɞɟɹɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɚɤɬɿɜ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɳɨɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ´ ɱɢɦ ɛɭɥɨ
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɫɬ Ʉɨɧɫɬɢɬɭ
ɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɍɚɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɭ ɩɟɪɟ
ɝɥɹɧɭɬɨ ɪɨɡɦɿɪ ɬɚ ɭɦɨɜɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɩɟɧɫɿʀ ɡɚ ɜɿɤɨɦ ɧɚ ɪɿɜɧɿ
ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨɦɿɧɿɦɭɦɭɩɟɧɫɿɹɜɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɦɭɪɨɡɦɿɪɿɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢɦɟɬɶɫɹɨɫɨɛɚɦ
ɜɹɤɢɯɧɚɹɜɧɢɣɫɬɪɚɯɨɜɢɣɫɬɚɠɪɨɤɿɜ ɞɥɹɠɿɧɨɤɬɚɱɨɥɨɜɿɤɿɜ 
Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɩɟɧɫɿɹ ɞɥɹ ɬɢɯ ɭ ɤɨɝɨ ɧɟ ɜɢɫɬɚɱɚɽ ɫɬɚɠɭ ɡɪɨɫɥɚ ɜɿɞ  ɝɪɧ ɞɨ
 ɝɪɧ Ɍɚɤɨɠ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɦɭɬɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɞɥɹ ɧɟɩɪɚ
ɰɟɡɞɚɬɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɞɟɪɠɛɸɞɠɟɬɨɦ ɧɚ  ɝɪɭɞɧɹ ɪ ɡɛɿɥɶɲɟ
ɧɨɝɨ ɧɚ  ɝɪɧ  ɝɪɧ   ɝɪɧ   ɝɪɧ  ɡɚɦɿɫɬɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɩɪɨɠɢɬɤɨ
ɜɨɝɨɦɿɧɿɦɭɦɭɫɬɚɧɨɦɧɚɠɨɜɬɧɹɪ ɝɪɧ 37Ɋɨɡɦɿɪɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀɩɟɧɫɿʀ
ɛɭɞɟɩɪɢɜ¶ɹɡɚɧɨɞɨɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨɦɿɧɿɦɭɦɭ
ɋɤɚɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ɩɟɧɫɿʀ ɠɿɧɤɚɦ ɹɤɿ ɫɤɨɪɢɫɬɚɥɢɫɶ ɩɪɚɜɨɦ
ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɩɿɫɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ  ɪɨɤɿɜ Ɋɨɡɦɿɪ ɩɟɧɫɿʀ ʀɦ
ɛɭɞɟ ɜɢɩɥɚɱɭɜɚɬɢɫɶ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɪɨɡɦɿɪɿ ɩɿɫɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɧɢɦɢ ɜɿɤɭ ɹɤɢɣ ɩɟɪɟ
ɜɢɳɭɽɩɟɧɫɿɣɧɢɣɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɦɿɫɹɰɿɜɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨɜɢɯɨɞɭɧɚɩɟɧɫɿɸ
Ɂ  ɫɿɱɧɹ ɪ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɝɚɪɚɧɬɿɹ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɩɥɚɬɢ ɩɟɧɫɿɣ
ɜ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɡɦɿɪɿ ɧɚ ɪɿɜɧɿ  ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɚɥɟ ɧɟ
ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɪɨɡɦɿɪ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɨɫɨɛɚɦ ɜ ɹɤɢɯ
ɧɚɹɜɧɢɣ ɫɬɪɚɯɨɜɢɣ ɫɬɚɠ  ɪɨɤɿɜ ɩɿɫɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɧɢɦɢ  ɪɨɤɿɜ ɍ ɪɚɡɿ
ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɨɜɧɨɝɨ ɫɬɚɠɭ ± ɜɢɩɥɚɱɭɽɬɶɫɹ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚ ɩɟɧɫɿɹ Ⱦɨɩɥɚɬɚ ɞɨ ɩɪɨ
ɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɞɨ  ɪɨɤɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɞɨɯɨɞɭ Ɂɦɿɧɸɽɬɶɫɹ
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ ɩɟɧɫɿʀ ɞɥɹ ɲɚɯɬɚɪɹ
ɡɫɟɪɟɞɧɶɨʀɡɚɩɥɚɬɢɲɚɯɬɚɪɹɧɚɫɟɪɟɞɧɶɨʀɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀɩɥɚɬɢ

36
До запровадження Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
підвищення пенсій”, від 3 жовтня 2017р.
37
Згідно з Законом “Про державний бюджет України на 2017р.” розмір прожиткового мінімуму для осіб,
які втратили працездатність, становить з 1 січня 2017р. – 1 247 грн., з 1 травня – 1 312 грн., з 1 грудня –
1 373 грн.
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 ФІНАНСОВІ,

СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Осучаснення пенсій
З 1 жовтня 2017р. Урядом здійснено переРозподіл пенсіонерів за
рахування раніше призначених пенсій (приве- розмірами підвищень пенсій
дення розміру пенсій у відповідність до сучасних
у разі осучаснення39
показників розміру середньої зарплати за
грн.
тис. осіб
останні три роки)38 із застосуванням єдиного
до 200
4 794,8
показника середньої заробітної плати при роз200,01 – 300
839,8
300,01 – 400
670,2
рахунку пенсій на рівні 3 764,40 грн. Цей показ400,01 – 500
559,8
ник застосовується для обчислення пенсій, що
500,01 – 1 000
1 291,6
призначаються в 2017р. (середній розмір заробітної
1 000,01 – 2 000
1 332,0
плати за 2014, 2015 та 2016 роки). У результаті
2 000,01 – 4 500
651,9
пенсії будуть перераховані, тобто підвищені, для
более 5 000
98,8
близько 5,6 млн. українців.
За повідомлення ПФУ, після підвипенсій та проведення перерахунРаніше
близько
половини
українських щення
ків станом на 1 жовтня 2017р. середній
пенсіонерів отримували пенсії, що обчислю- розмір пенсій збільшився на 561,18 грн.
валися на базі середньої заробітної плати за Середній розмір нарахованих пенсій
2007р. А різниця у виплатах працівникам склав 2 447,95 грн.
з однаковим стажем, залежно від року виходу на пенсію, могла бути значною.
Ɍɚɤɨɠ ɫɥɿɞ ɞɨɞɚɬɢ ɳɨ ɧɢɧɿɲɧɿɣ ɪɨɡɦɿɪ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿ
ɦɭɦɭɞɭɠɟɫɢɥɶɧɨɜɿɞɫɬɚɽɜɿɞɧɢɧɿɲɧɶɨɝɨɪɿɜɧɹɰɿɧɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɩɨɥɿ
ɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬ  Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ³ɉɪɨ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɢɣ ɦɿɧɿɦɭɦ´
ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɳɨ ɮɚɤɬɢɱɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɜ ɰɿɧɚɯ ɬɪɚɜɧɹ ɪ
ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ ɧɚ ɨɞɧɭ ɨɫɨɛɭ ɫɬɚɧɨɜɢɜ  ɝɪɧ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ
ɫɭɦɢ ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ ɞɨɯɨɞɢ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ±  ɝɪɧ  ɞɥɹ ɨɫɿɛ ɹɤɿ ɜɬɪɚɬɢɥɢ
ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ± ɝɪɧ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɨɮɿɰɿɣɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ
ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɧɚ ɨɞɧɭ ɨɫɨɛɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɫɬ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ³ɉɪɨ
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɛɸɞɠɟɬ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɪ´ ɡɚɧɢɠɟɧɚ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɮɚɤɬɢɱɧɢɦ ɪɨɡ
ɦɿɪɨɦ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɧɚ ɨɞɧɭ ɨɫɨɛɭ ɧɚ  ɝɪɧ ɚɛɨ ɧɚ 
ɚɞɥɹɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨʀɨɫɨɛɢɧɚɝɪɧɚɛɨɧɚ
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɹɤɳɨ ɡɚ ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɣ ɤɪɢɬɟɪɿɣ ɛɿɞɧɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɛɪɚɬɢ ɧɟ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɚ ɮɚɤɬɢɱɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɞɥɹ ɨɫɿɛ
ɹɤɿ ɜɬɪɚɬɢɥɢ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɬɨ ɩɨɧɚɞ  ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɡɚ ɦɟɠɟɸ
ɛɿɞɧɨɫɬɿ Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɡɚɪɩɥɚɬ ɡɪɨɫɬɚɥɢ ɡɧɚɱɧɨ ɲɜɢɞɲɟ ɧɿɠ
ɩɟɧɫɿʀɩɟɧɫɿɨɧɟɪɢɫɬɚɥɢɛɿɞɧɿɲɢɦɢɹɤɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɮɚɤɬɢɱɧɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸɠɢɬɬɹɬɚɤ
ɿɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɞɨɯɨɞɚɦɢɩɪɚɰɸɸɱɢɯ
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɩɟɧɫɿʀ ± ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɪɿɜɟɧɶ ɩɟɧɫɿʀ ɹɤɚ
ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɡ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɢɦ ɦɿɧɿɦɭɦɨɦ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɚ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟ
ɪɢɡɭɽ ɣɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ ɐɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɹɤɢɣ ɬɚɤɨɠ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɹɤ
³ɫɩɨɠɢɜɱɚ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɩɟɧɫɿʀ´ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɫɥɭɝɭɽ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɧɭɠɞɟɧɧɨɫɬɿ
38

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій”
від 3 жовтня 2017р.
39
Прес-служба Пенсійного фонду України.
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ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ ɛɿɞɧɨɫɬɿ ɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɇɚ ɫɩɨɠɢɜɱɭ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɩɟɧɫɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ
ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɚ ɬɚ ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚ ɿɧɞɟɤɫɚɰɿɹ Ɍɚɤ ɿɫɧɭɸɱɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɿɧɞɟɤ
ɫɚɰɿʀ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɢɤɥɸɱɚɽ ɡ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɿɧɞɟɤɫɚɰɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ
ɜɢɩɥɚɬɢ ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ40 ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ
ɩɟɧɫɿʀ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɣɧɿ ɜɢɩɥɚɬɢ ɧɚɞɛɚɜɤɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɞɨɩɥɚɬɢ ɞɨ ɩɟɧɫɿʀ
ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ Ɂ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪ ɞɨ
 ɜɟɪɟɫɧɹ ɪ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɢɣ ɦɿɧɿɦɭɦ ɛɭɥɨ ɡɚɦɨɪɨɠɟɧɨ ɬɨɞɿ ɹɤ ɿɧɮɥɹɰɿɹ ɫɹɝ
ɧɭɥɚ  ɭ ɪ ɿ ɳɟ  ɡɚ ɜɿɫɿɦ ɦɿɫɹɰɿɜ ɪ əɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɭ ɪ
ɿɧɞɟɤɫɚɰɿɸ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɦɟɧɲɟ ɱɜɟɪɬɿ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɹɤɿ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɜɢɣɲɥɢ ɧɟɳɨ
ɞɚɜɧɨ ɉɨɧɚɞ  ɦɥɧ ɨɫɿɛ ɧɟ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɿɧɞɟɤɫɚɰɿʀ ɡ ɩɪɢɱɢɧɢ ɳɨ ɪɨɡɦɿɪ ʀɯ
ɩɟɧɫɿʀ ³ɩɿɞɬɹɝɭɽɬɶɫɹ´ ɞɨ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɚɥɟ ɮɚɯɿɜɰɿ ɡɜɟɪɬɚɸɬɶ ɭɜɚɝɭ
ɳɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɨɡɦɿɪ ʀɯ ³ɮɨɪɦɭɥɶɧɨʀ´ ɩɟɧɫɿʀ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɿɡ ɡɚɫɬɚɪɿ
ɥɨɸɡɚɪɩɥɚɬɧɨɸɛɚɡɨɸɹɤɚɨɫɭɱɚɫɧɸɜɚɥɚɫɹɜɨɫɬɚɧɧɽɭɪɜɢɯɨɞɹɱɢɡɩɨɤɚɡ
ɧɢɤɚɡɚɪɩɥɚɬɪ41
ɍ ɪ ɛɭɥɨ ɿɫɬɨɬɧɨ ɡɦɿɧɟɧɨ ɮɨɪɦɭɥɭ ɩɟɪɟɪɚɯɭɧɤɭ ± ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɩɿɞɥɹɝɚɽ
ɡɚɪɩɥɚɬɧɚ ɛɚɡɚ ɡ ɹɤɨʀ ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɩɟɧɫɿɸ ɧɚ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɧɟ ɦɟɧɲ
ɹɤ  ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɚɥɟ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɡɚ
ɦɢɧɭɥɢɣ ɪɿɤ Ɉɞɧɚɤ ɰɟɣ ɧɨɜɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɟɪɟɪɚɯɭɧɤɭ ɠɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɧɟ ɡɚɫɬɨɫɨ
ɜɭɜɚɜɫɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɡ ɪ ɞɿɸ ɱ ɫɬ  Ɂɚɤɨɧɭ ³ɉɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟ
ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ´ ɛɭɥɨ ɩɪɢɡɭɩɢɧɟɧɨ ɞɨ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ
ɫɢɬɭɚɰɿʀɜɤɪɚʀɧɿ42.
ɍɧɚɫɥɿɞɨɤ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɬɚ ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨʀ ɿɧɞɟɤɫɚɰɿʀ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɸ
ɦɿɪɨɸ ɜɿɞ ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɩɨɬɟɪɩɚɸɬɶ ɥɿɬɧɿ ɥɸɞɢ ɡ ɧɚɣɧɢɠɱɢɦɢ ɩɟɧɫɿɹɦɢ ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ
ɪɿɜɟɧɶɛɿɞɧɨɫɬɿɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜɜɿɞɧɨɫɧɨɞɨɯɨɞɿɜɩɪɚɰɸɸɱɢɯ
Ɂɦɿɧɚɦɢɞɨɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɪɩɨɞɚɥɶɲɭɿɧɞɟɤɫɚɰɿɸɩɟɧɫɿɣɍɪɹɞ
ɩɥɚɧɭɽ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɡɚ ɬɡɜ ɲɜɟɣɰɚɪɫɶɤɨɸ ɮɨɪɦɭɥɨɸ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɿ ɦɿɧɿ
ɦɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɡɚɪɩɥɚɬ Ɍɨɛɬɨ  ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɛɭɞɟ ɡɚɥɟɠɚɬɢ ɜɿɞ ɡɛɿɥɶ
ɲɟɧɧɹ ɡɚɪɩɥɚɬ ɿ  ± ɜɿɞ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɰɿɧ ɏɨɱɚ ɭ ɪɪ ɡɝɿɞɧɨ ɡ Ɂɚɤɨɧɨɦ
ɿɧɞɟɤɫɚɰɿɹ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɡɚ ɨɤɪɟɦɢɦ ɪɿɲɟɧɧɹɦ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɬɨɛɬɨ ɭ
³ɪɭɱɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ´ ȱ ɥɢɲɟ ɡ ɪ ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɚ ɿɧɞɟɤɫɚɰɿɹ ɪɨɡ
ɪɚɯɨɜɚɧɚ ɧɚ  ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɡɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɤ ɿ ɧɚ  ± ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɫɟɪɟɞɧɶɨʀɡɚɪɩɥɚɬɢɡɚɩɨɩɟɪɟɞɧɿɬɪɢɪɨɤɢ
Ⱦɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ
ɛɚɧɤɭ ɦɟɬɚ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ± ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɛɿɞɧɨɫɬɿ ɫɟɪɟɞ ɥɿɬɧɶɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ±
ɞɥɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɽ ɧɟɞɨɫɹɠɧɨɸ əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹ
ɜɢɳɟ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɰɶɨɝɨ ɹɜɢɳɚ ɽ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɧɢɡɶɤɢɣ
ɪɿɜɟɧɶɡɚɪɨɛɿɬɧɢɯɩɥɚɬɧɚɹɜɧɿɫɬɶɬɿɧɶɨɜɢɯɜɢɩɥɚɬɬɨɳɨ
40
Зокрема пенсії, обчислені з урахуванням абзацу 1 ч.1 ст.28 Закону України “Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування” (встановлює мінімальний розмір пенсії за віком у розмірі прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність).
41
Ткаченко Л. Пенсії та соціальне страхування в Україні: першочергові завдання. – Джеркало тиждня,
28 квітня, 2016р., https://dt.ua/finances/pensiyi-ta-socialne-strahuvannya-v-ukrayini-pershochergovi-zavdannya-_.html.
42
Пенсійний фонд України. – http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/article?art_id=215378&cat_id=201514.
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Одна з цілей пенсійної системи – перерозподіл доходів від “багатих до бідних”
(Світовий банк)43, проте сучасна пенсійна система забезпечує зворотний ефект, тобто
перерозподіл доходів від “бідних до багатих” завдяки існуванню численних категорій
пільговиків, для яких пенсія нараховується за особливими, відмінними від загального, алгоритмами. Причому навіть гіпотетичне скасування усіх без винятку пільг
здатне забезпечити лише паритетний рівень доходів, тобто відсутність усякого
перерозподілу44.
ɍ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɤɪɿɦ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɩɟɧɫɿɣ ɿɫɧɭɽ ɳɟ
ɨɞɢɧɜɢɞɩɟɧɫɿɣɧɢɯɜɢɩɥɚɬ±ɬɡɜɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɩɟɧɫɿʀɉɪɚɜɨɧɚɧɢɯɚɬɚɤɨɠɩɨɪɹ
ɞɨɤ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɜɢɩɥɚɬɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɩɪɚɜɨ
ɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɩɟɧɫɿʀ ɦɚɸɬɶ ɞɟɩɭɬɚɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɫɥɭɠɛɨɜɰɿ ɫɭɞɞɿ ɩɪɨɤɭɪɨɪɢ
ɫɥɭɠɛɨɜɰɿ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɩɟɧɫɿʀ ɹɤ
ɩɪɚɜɢɥɨ ɜɢɩɥɚɱɭɸɬɶɫɹ ɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨɦɭ ɪɨɡɦɿɪɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡɿ ɫɬɪɚɯɨɜɢɦɢ ɩɟɧɫɿ
ɹɦɢ ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɥɚɫɶ ɹɤ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɹ ɡɚ ɧɢɡɶɤɢɣ
ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ Ɉɞɧɚɤ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣ ɭɦɨɜɢ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɬɚɤɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ
ɡɧɚɱɧɨ ɩɨɤɪɚɳɢɥɢɫɹ ɉɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ±   ɦɥɧ
ɝɪɨɦɚɞɹɧ  ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɫɟɪɟɞɧɿ ɜɢɩɥɚɬɢ ɭ  ɝɪɧ  ɝɪɧ ɭ ɪ  ɜɿɞ
ɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ³ɉɪɨ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɫɬɪɚɯɭ
ɜɚɧɧɹ´ ɬɚɛɥɢɰɹ ³ɉɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ´ ɫ  ȼɢɩɥɚɬɚ ɩɟɧ
ɫɿɣ ɪɟɲɬɿ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɩɪɢɡɧɚɱɚɥɚɫɹ ɡɚ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɹɤɿ ɝɚɪɚɧɬɭɸɬɶ
³ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ´ ɜɢɩɥɚɬɢ ɡɚ ³ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɦ´
ɡɚɤɨɧɨɦ±ɬɢɫɨɫɿɛ±ɝɪɧɡɚ
ɬɡɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ±  ɬɢɫ
ɨɫɿɛ±ɝɪɧ
Ɍɨɠ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɥɨɝɿɱɧɢɦ ɤɪɨɤɨɦ ɽ
ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɱɢɧɧɢɯ ɩɪɢɜɿɥɟʀɜ ɭ ɩɪɢɡɧɚ
ɱɟɧɧɿ ɩɟɧɫɿɣ ɉɨɩɪɢ ɳɨɪɿɱɧɿ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿʀ
ɜɥɚɞɢ ɩɪɨ ɭɧɿɮɿɤɚɰɿɸ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨ
ɞɚɜɫɬɜɚ ɠɨɞɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɩɿɥɶɝɨɜɢɯ ɩɟɧ
ɫɿɨɧɟɪɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚɤ ɿ ɧɟ ɛɭɥɚ ɩɨɜɧɿɫɬɸ
ɥɿɤɜɿɞɨɜɚɧɚ ɏɨɱɚ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɿ ɫɩɪɨɛɢ
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɫɹ
43

Хольцман, Р. Обеспеченная старость в ХХІ веке. Пенсионные системы и реформы в международной
перспективе. Всемирный банк, 2005; Коваль О. П. Ризики, загрози, пріоритети та наслідки реформування
пенсійної системи України: аналіт. доп. / О. П. Коваль; К.: НІСД, 2012. – 112 с. – http://www.niss.gov.ua/content/
articles/files/Ref_pensiya-91252.pdf.
44
Коваль О. П. Ризики, загрози, пріоритети та наслідки реформування пенсійної системи України: аналіт.
доп. / О. П. Коваль; К.: НІСД, 2012. – 112 с. – http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Ref_pensiya-91252.pdf.
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З метою зменшення нерівності між пенсіонерами, які отримують пенсії за
спеціальними законами, та звичайними пенсіонерами Законом України “Про заходи
щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи” з 1 жовтня
2011р. було запроваджено такі заходи:
• встановлено максимальний розмір пенсії (щомісячного довічного грошового
утримання), що з урахуванням надбавок, підвищень, цільової грошової допомоги,
індексації та інших доплат не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
• збільшено тривалість періоду, який береться для обчислення заробітку під час
призначення спеціальних пенсій, з 24 до 60 місяців;
• скасовано можливість підвищення розміру пенсії за наявності понаднормового стажу
на відповідних посадах/заняттях з 80% до 90% заробітної плати.
Законом України “Про запобігання фінансової катастрофи та створення
передумов для економічного зростання в Україні”, який набув чинності 1 квітня
2014р., було зменшено гарантований коефіцієнт заміщення за спецпенсіями до 70%
заробітку спецпенсіонерів, Законом України “Про внесення змін та визнання
такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України”, прийнятим
одночасно з державним бюджетом на 2015р., – до 60% заробітку45.
У квітні 2015р. було зареєстровано законопроект “Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування
пенсій”, який передбачав перехід на єдиний принцип нарахування пенсій та призначення
всіх видів пенсій за нормами єдиного закону, скасування спеціальних пенсій, крім
спеціальних пенсій для військовослужбовців та створення п’яти категорій професійних
накопичувальних пенсійних програм. Перші чотири для працівників за списками №1
та №2, інших професій, що дають право на дострокову пенсію та пенсію за вислугу
років. П’ята категорія визначала умови та порядок участі державним службовцям,
працівникам органів місцевого самоврядування, податківцям, митникам, прокурорам,
суддям та науковим і науково-технічним працівникам на загальних підставах.
Умови для п’ятої категорії учасників було: пенсія у розмірі 60% суми місячної
заробітної плати; вік виходу на пенсію – 62 роки для чоловіків, 60 років – для жінок;
наявність стажу роботи не менш ніж 10 років на посадах державної служби; загальний
страховий стаж для чоловіків – 35 років, для жінок – 30 років.
Ɂɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɽɞɢɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ ɛɭɥɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɜ
ɠɨɜɬɧɿ ɪ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ³ɉɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɞɟɹɤɢɯ ɡɚɤɨ
ɧɨɞɚɜɱɢɯ ɚɤɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɳɨɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ´ ɜɿɞ  ɠɨɜɬɧɹ ɪ ɹɤɢɦ
ɩɟɪɟɛɚɱɟɧɨ ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɩɟɧɫɿɣ ɡ  ɫɿɱɧɹ ɪ ɉɪɨɬɟ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩ ɪɨɡɞɿɥɭ ȱȱ Ɂɚɤɨɧɭ ³ɉɪɨ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɝɨ ɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ´ ɜɿɞ  ɥɢɩɧɹ ɪ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ
ɩɟɧɫɿʀ ɳɨɦɿɫɹɱɧɨɝɨɞɨɜɿɱɧɨɝɨɝɪɨɲɨɜɨɝɨɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɦɪɨɡɦɿɪɨɦɜɫɬɚ
ɧɨɜɥɟɧɢɦ ɰɢɦ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɧɟ ɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɹɤɢɦ ɩɟɧɫɿɹ ɩɪɢɡɧɚ
ɱɟɧɚɞɨɧɚɛɭɬɬɹɱɢɧɧɨɫɬɿɰɢɦɁɚɤɨɧɨɦ
45

Запроваджені заходи не застосовуються до раніше призначених пенсій, тому скорочення розриву в
розмірах спеціальних і звичайних пенсій спостерігається переважно серед нових пенсіонерів, й то не за всіма
категоріями.


247 

 ФІНАНСОВІ,

СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
Питома вага отримувачів спеціальних пенсій відповідно
до законів та нормативно-правових актів України, 2017р.
Чисельність

%

Усього

11 734 984

“Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

11 214 601

95,6%

139 246

1,2%

“Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи”

84 492

0,7%

“Про пенсійне забезпечення військово-службовців та осіб
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ”

779 732

6,6%

“Про державну службу”

115 509

1,0%

5 335

0,0%

“Про пенсійне забезпечення”

“Про прокуратуру”
“Про статус народного депутата України”
“Про статус суддів”
“Про судову експертизу”
“Про наукову і науково-технічну діяльність”
“Про державну підтримку засобів масової інформації та
соціальний захист журналістів”
“Про службу в органах місцевого самоврядування”
“Про Національний банк України”
“Про дипломатичну службу”
“Про Кабінет Міністрів України”

984

0,0%

14 383

0,1%

159

0,0%

64 432

0,5%

3 698

0,0%

23 903

0,2%

1 402

0,0%

2

0,0%

70

0,0%

“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

967 426

8,2%

“Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та
інших громадян похилого віку в Україні”

28 397

0,2%

“Про соціальний захист дітей війни”

3 140 063

26,8%

“Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні”

30 363

0,3%

“Про донорство крові та її компонентів”

55 397

0,5%

216 070

1,8%

“Про статус гірських населених пунктів України”
“Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”

532 830

4,5%

“Про підвищення престижності шахтарської праці”

194 957

1,7%

“Про біженців”

119

0,0%

Митний кодекс

1 013

0,0%

727

0,0%

322 230

2,7%

Положення про помічника-консультанта народного депутата
Із загальної чисельності пенсіонерів особи, яким достроково
призначені пенсії згідно з законами України “Про зайнятість
населення”, “Про статус народного депутата” та “Про загальні
засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації
Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого
четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну
систему”
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ɉɟɧɫɿɨɧɟɪɢ ɡɚ ɩɪɢɜɿɥɟɣɨɜɚɧɢɦ ɩɟɪɟɥɿɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ
ɩɟɧɫɿʀ ɪɨɡɦɿɪ ɹɤɢɯ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɫɟɪɟɞɧɸ ɡɜɢɱɚɣɧɭ ɩɟɧɫɿɸ Ɍɚɤɨɠ ɫɟɪɟɞ
ɧɿɣ ɪɨɡɦɿɪ ɧɚɞɛɚɜɨɤ ɬɚ ɞɨɩɥɚɬ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɩɟɧɫɿɣ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ
ɡɧɚɱɧɨɜɢɳɢɣɧɿɠɭɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭɡɜɢɱɚɣɧɚɩɟɧɫɿɹɐɿɜɟɥɢɤɿɧɚɞɛɚɜɤɢɧɟɨɛɨɜ¶ɹɡ
ɤɨɜɨɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɜɿɞɧɨɫɧɭɫɭɦɭɫɩɥɚɱɟɧɢɯɩɟɧɫɿɣɧɢɯɜɧɟɫɤɿɜɚɪɚɞɲɟɩɪɢɜɿɥɟ
ɣɨɜɚɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ46 ɉɎɍ ɡɚɡɧɚɱɚɽ ɳɨ ɩɿɫɥɹ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ
ɧɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɩɟɧɫɿʀ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ  ɝɪɧ ɩɟɧɫɿɹ ɩɨɧɚɞ ɬɢɫɝɪɧ
ɧɚ ɬɪɚɜɟɧɶ ɪ ɛɭɥɚ ɭ  ɬɢɫ ɨɫɿɛ ɚɛɨ  ɭɫɿɯ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɩɪɢɱɨɦɭ
ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ ɭ ɪ ʀɯ ɛɭɥɨ ɜɠɟ  ɬɢɫ ɬɨɞɿ
ɹɤ ɭ ɪ ± ɥɢɲɟ    ɓɟ  ɬɢɫ ɚɛɨ  ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢ ɩɟɧɫɿʀ ɜɿɞ  ɞɨ
 ɬɢɫ ɝɪɧ ɿ ɬɪɨɯɢ ɛɿɥɶɲɟ ±  ɬɢɫ ɚɛɨ  ɛɭɥɨ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɡ ɜɢɩɥɚɬɚɦɢ
ɬɢɫɝɪɧɈɛɿɣɲɥɢɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀɩɟɧɫɿɣɧɨʀɜɢɩɥɚɬɢɦɚɣɠɟ
 ɬɢɫ ɫɭɞɞɿɜɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ47 Ɂɚ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦ ɉɎɍ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡ
ɦɿɪ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ³ɉɪɨ ɫɭɞɨɭɫɬɪɿɣ ɿ ɫɬɚɬɭɫ ɫɭɞɞɿɜ´
ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ  ɬɪɚɜɧɹ ɪ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ  ɬɢɫ ɝɪɧ ɋɟɪɟɞ ɧɚɣɜɢɳɢɯ ɫɟɪɟɞɧɿɯ
ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɡɝɿɞɧɨ ɡ Ɂɚɤɨɧɨɦ ³ɉɪɨ ɫɬɚɬɭɫ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɟɩɭɬɚɬɚ´ ±
 ɬɢɫ ɝɪɧ ɿ Ɂɚɤɨɧɨɦ ³ɉɪɨ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɭ´ ±  ɬɢɫ ɝɪɧ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɦɿɪ
ɩɟɧɫɿʀ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ
ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ  Ɂɚ ɫɥɨɜɚɦɢ Ɇɿɧɿɫɬɪɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɥɿɬɢɤɢɭɪɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɩɟɧɫɿɹɜɍɤɪɚʀɧɿɫɤɥɚɞɚɽɬɢɫɝɪɧ48
ɉɪɢɜɿɥɟɣɨɜɚɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɩɟɧɫɿɣɡɭɦɨɜɥɸɜɚɜɫɹɿɫɧɭɜɚɧɧɹɦɜɢɝɿɞ
ɧɿɲɨʀ ɮɨɪɦɭɥɢ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ʀʀ ɩɟɪɟɪɚ
ɯɭɧɤɭ49 Ɍɚɤ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɩɟɧɫɿʀ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɩɟɧɫɿɣ ɹɤɿ ɮɿɧɚɧɫɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨ
ɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ³ɉɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ´
ɿɧɞɟɤɫɭɸɬɶɫɹ ɧɚ  ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɬɨɞɿ ɹɤ ɩɟɧɫɿʀ ɳɨ ɫɩɥɚɱɭɜɚ
ɥɢɫɹ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɿɧɞɟɤɫɭɜɚɥɢɫɹ ɧɚ ɪɿɜɟɧɶ ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɩɪɢɱɨɦɭ ɱɚɫɬɤɨɜɨ
Ɂɚɜɞɹɤɢ ɩɪɹɦɿɣ ɩɪɢɜ¶ɹɡɰɿ ɞɨ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɡɚɪɩɥɚɬ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɩɟɧɫɿʀ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜ
ɦɨɦɟɧɬɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɜɢɳɿɜɿɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯɚɥɟɣɭɩɪɨɞɨɜɠɭɫɶɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭɜɢɩɥɚɬɢ
ɧɟɜɬɪɚɱɚɸɬɶɫɜɨɽʀɜɚɪɬɨɫɬɿɜɿɞɧɨɫɧɨɪɿɜɧɹɡɚɪɩɥɚɬ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ³ɉɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɫɬɪɚ
ɯɭɜɚɧɧɹ´ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɞɠɟɪɟɥ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ
ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɩɟɧɫɿɣɧɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɦɿɠ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɦ ɛɸɞɠɟɬɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɬɚ ɛɸɞɠɟɬɨɦ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɛɸɞɠɟɬɨɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚ
ɸɬɶɫɹ ɜɢɞɚɬɤɢ ɧɚ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɜɢɩɥɚɬɢ ɩɟɧɫɿɣ ɡ ɪ  ɬɚ ɞɨɬɚɰɿʀ ɧɚ ɜɢɩɥɚɬɭ
46

Розміри надбавок, підвищень та інших виплат. – Пенсійна енциклопедія. – https://pensia.ua/ua/baza-znan/
pensiyna-enciklopedia/item/704-rozmiry-nadbavok-pidvyshchen-ta-inshykh-vyplat?searchword=%D0%BD%D0%B5
%D1%89%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE&searchphrase=all.
47
Постанова Правління Пенсійного фонду України “Про затвердження Порядку подання документів для
призначення (перерахунку) і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці органами
Пенсійного фонду України” №z0200-08, в редакції від 16 червня 2017р., підстава z0542-17.
48
Максимальний розмір пенсії становить 58 тисяч – Рева. – Економічна правда, 19 квітня 2017р.,
https://www.epravda.com.ua/news/2017/04/19/623996.
49
Л.Ткаченко Спецпенсії в Україні: інформація до роздумів. – Дзеркало тижня., https://dt.ua/finances/
specpensiyi-v-ukrayini-informaciya-do-rozdumiv-_.html.
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ɩɟɧɫɿɣ ɡ ɪ  Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɱɚɫɬɢɧɚ ɹɤɚ ɨɛɱɢɫɥɸɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ
³ɉɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ´ ɜɢɩɥɚɱɭɽɬɶɫɹ ɡɚ
ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɥɚɫɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɟɧɫɿʀ ɳɨ ɩɟɪɟɜɢ
ɳɭɽɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣɪɨɡɦɿɪɮɿɧɚɧɫɭɽɬɶɫɹɡɚɪɚɯɭɧɨɤɤɨɲɬɿɜɞɟɪɠɛɸɞɠɟɬɭɩɪɢɰɶɨɦɭ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣ ɫɩɥɚɱɭɜɚɥɢ ɜɧɟɫɤɢ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɨɥɿɞɚɪɧɨʀ ɫɢɫ
ɬɟɦɢ ɩɪɢɱɨɦɭ ɡɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɦɢ ɫɬɚɜɤɚɦɢ50 ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɸɞɠɟɬ
ɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɢɦɢ ɉɟɧɫɿɣɧɢɣ ɮɨɧɞ ɨɬɪɢɦɭɽ ɤɨɲɬɢ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɭ ɳɨɪɨɤɭ ɡɦɿɧɸɜɚɥɚɫɹɚ ɡɚɝɚɥɶɧɿɨɛɫɹɝɢ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ
ɤɨɲɬɿɜɡɪɨɫɬɚɥɢɌɚɤɬɪɚɧɫɮɟɪɬɢɡɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɭɫɬɚɧɨɜɢɬɢɦɭɬɶɭɪ
ɛɿɥɶɲɟɩɨɥɨɜɢɧɢɞɨɯɨɞɿɜɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨɮɨɧɞɭɍɤɪɚʀɧɢ51.
Структура джерел фінансового забезпечення видатків
на виплату спеціальних пенсій, 2016р.
Нормативно-правовий акт, на підставі якого
призначена пенсія
“Про Кабінет Міністрів України”
“Про державну службу”, “Про дипломатичну службу”
“Про Національний банк України”
“Про прокуратуру”
“Про статус народного депутата України”
“Про статус суддів
“Про судову експертизу”
“Про службу в органах місцевого самоврядування”
“Про державну підтримку засобів масової інформації
та соціальний захист журналістів”
Митний кодекс
Положення про помічника-консультанта народного
депутата
Всього
50

Частка у видатках за рахунок
коштів державного бюджету, %
89,4
65,2
50,4
91,7
91,6
59,3
38,0
64,9
64,9
65,5
65,2
68,3

Оскільки вищий розмір спеціальних пенсій покривається коштом державного бюджету, а не
власним коштом Пенсійного фонду, істотно вища ставка внеску для майбутніх отримувачів спецпенсії
(більшість додаткових категорій сплачують підвищений ЄСВ, 6,1%) не має об’єктивного фінансового
обгрунтування, лише пояснення соціальної справедливості. Див. детальніше Ткаченко Л. Спецпенсії
в Україні: інформація до роздумів. – Дзеркало тижня., https://dt.ua/finances/specpensiyi-v-ukrayini-informaciyado-rozdumiv-_.html.
51
Збільшення рівня мінімальної заробітної плати у 2017р. формує очікування, що частка фінансування
видатків на пенсійне забезпечення за рахунок власних надходжень Пенсійного фонду збільшиться, тим самим
зменшиться навантаження на бюджет. Проте обсяги зростання надходжень від ЄСВ до Пенсійного фонду
у наступному році нині важко спрогнозувати, оскільки під час розгляду проекту закону України “Про Державний бюджет на 2017 рік” було порушено норми Бюджетного кодексу (п.14 Прикінцевих та Перехідних
положень), не було подано проектів бюджетів та кошторисів фондів загальнообов’язкового державного
соціального і пенсійного страхування на 2017р. Таким чином, не визначено, на які цілі будуть спрямовані
додаткові кошти (у випадку їх наявності): на подальше зниження ставки ЄСВ, на підвищення пенсій (у т.ч. їх
осучаснення чи індексацію), інші заходи (наприклад, запровадження обов’язкового накопичувального рівня
системи пенсійного забезпечення або адміністративні витрати). – Див. Рахункова палата України. Висновки
щодо проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2017р.”. – http://www.ac-rada.gov.ua/control/
main/uk/index.
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Відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо підвищення пенсій” від 3 жовтня 2017р. спеціальні пенсії,
які вже призначені, будуть виплачуватися і надалі. Зміни стосуватимуться лише
пенсіонерів, які виходитимуть на пенсію після набуття чинності відповідного
Закону. 1 січня 2018р. скасовується право на призначення пенсій за вислугу років для
працівників освіти, охорони здоров’я, соціального захисту та інших. Для держслужбовців, які набули необхідного стажу на 1 травня 2016р., на перехідний період залишені
існуючі норми.
Пенсії за вислугу років скасовуються (крім артистів).
Залишається пільговий вихід на пенсію за вислугу років для: матерів, які виховали
5 дітей та інвалідів з дитинства (у 50 років); військовослужбовців – учасників
бойових дій (55 років); ліліпутів та диспропорційних карликів; чорнобильців.
ȼɚɪɬɨɡɚɭɜɚɠɢɬɢɳɨɱɚɫɬɤɚɤɨɲɬɿɜɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɭɭɮɿɧɚɧɫɨɜɨɦɭɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɟɧɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɩɟɧɫɿɣ ɞɭɠɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫ
ɬɟɣ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɪɿɡɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɦɢ ɚɤɬɚɦɢ
Ɍɚɤ ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɤɚ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɦɭ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɩɟɧɫɿʀ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ Ɂɚɤɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ³ɉɪɨ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɭ´
  ³ɉɪɨ ɫɬɚɬɭɫ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɟɩɭɬɚɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ´   ɬɚ ³ɉɪɨ Ʉɚɛɿɧɟɬ
Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ´   ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɤɨɲɬɢ ɛɸɞɠɟɬɭ ɩɨɤɪɢɜɚɸɬɶ ɥɢɲɟ
 ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɨɫɨɛɚɦ ɹɤɢɦ ɩɟɧɫɿʀ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ Ɂɚɤɨɧɭ
³ɉɪɨ ɫɭɞɨɜɭ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ´ ɬɚ  ɩɟɧɫɿɣ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ Ɂɚɤɨɧɭ ³ɉɪɨ
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɛɚɧɤɍɤɪɚʀɧɢ´
ɏɨɱɚɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɨɬɪɢɦɭɸɬɶɩɟɧɫɿʀɡɚɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢɡɚɤɨɧɚɦɢ
ɡɚ ɪ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɥɢɲɟ  ɩɨɬɪɟɛɭɽ  ɦɥɧ ɝɪɧ  ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɱɢɫɟɥɶ
ɧɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ʀɯ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɨɛɭɪɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨʀ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɩɟɧ
ɫɿɨɧɟɪɿɜ ɩɟɧɫɿʀ ɹɤɢɯ ɭ ɪɚɡɢ ɽ ɧɢɠɱɢɦɢ Ⱦɟɬɚɥɶɧɿɲɟ ɭ Ɋɨɡɞɿɥɿ   ɋɟɪɟɞ
ɲɢɪɨɤɢɯ ɜɟɪɫɬɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɚɫɹ ɞɭɦɤɚ ɳɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶ
ɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣ ɡɚɛɢɪɚɽ ɜɟɥɢɱɟɡɧɭ ɫɭɦɭ ɤɨɲɬɿɜ ɬɨɠ ʀɯ ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɡɞɚɬɧɟ ɡɪɨɛɢɬɢ
ɉɟɧɫɿɣɧɢɣ ɮɨɧɞ ɛɟɡɞɟɮɿɰɢɬɧɢɦ ɬɚ ɿɫɬɨɬɧɨ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɩɟɧɫɿʀ ɪɟɲɬɿ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ
ɏɨɱɚɬɪɟɛɚɜɢɡɧɚɬɢɳɨɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɢɬɚɧɧɹ³ɫɩɟɰɩɟɧɫɿɣ´ɧɟɡɦɨɠɟɡɦɿɧɢɬɢɫɢɬɭɚ
ɰɿɸɡɞɟɮɿɰɢɬɨɦɉɎɨɫɤɿɥɶɤɢɱɢɫɥɨɩɿɥɶɝɨɜɢɤɿɜɧɟɽɡɧɚɱɧɢɦɭɡɚɝɚɥɶɧɿɣɱɢɫɟɥɶ
ɧɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ Ⱥɥɟ ɫɥɿɞ ɩɨɝɨɞɢɬɢɫɶ ɡ ɞɭɦɤɨɸ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɹɤɿ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɳɨ
³ɫɚɦ ɮɚɤɬ ɳɨ ɩɟɧɫɿʀ ɭ ɤɪɚʀɧɿ ɞɨɫɿ ɧɚɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɡɚ ɤɿɥɶɤɨɦɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ
ɬɿɥɶɤɢ ɦɧɨɠɢɬɶ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɯɨɱɢɯ ɥɨɛɿɸɜɚɬɢ ɜɢɤɥɸɱɧɿ ɩɪɚɜɚ ɞɥɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɚɬɟɝɨ
ɪɿɣ ɫɬɜɨɪɸɸɱɢ ɧɟɪɿɜɧɿɫɬɶ ɿ ɞɟɮɨɪɦɭɸɱɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜ ɹɤɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɟɧɫɿʀ ɞɚɜɧɨ ɜɠɟ
ɠɨɞɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɧɟ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɨɛɫɹɝɨɦ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɶ ɫɩɥɚɱɟɧɢɯ ɞɨ ɮɨɧɞɭ ɓɨ
ɫɜɨɽɸ ɱɟɪɝɨɸ ɚɠ ɧɿɹɤ ɧɟ ɫɬɢɦɭɥɸɽ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɞɨ ³ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ´ ɡ ɉɟɧɫɿɣɧɢɦ
ɮɨɧɞɨɦ´52.
Ɍɢɦ ɧɟ ɦɟɧɲ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɜɢɩɥɚɬɢ ɩɟɧɫɿɣ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɤɨ
ɧɚɦɢ ɞɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ʀɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɭ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɦɟɯɚ
ɧɿɡɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɉɨɪɭɲɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱ
ɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɱɟɪɟɡ
52
Ткаченко Л. Спецпенсії в Україні: інформація до роздумів. – https://dt.ua/finances/specpensiyi-v-ukrayiniinformaciya-do-rozdumiv-_.html.
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ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɱɿɬɤɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɫɬɪɚɯɨɜɢɦɢ ɜɧɟɫɤɚɦɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɿ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜ
ɰɿɜ ɬɚ ɪɨɡɦɿɪɨɦ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɉɨɪɭɲɟɧɧɹ ɠ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɫɩɪɢɱɢ
ɧɹɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɞɭɠɟ ɜɟɥɢɤɨʀ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɦɿɠ ɪɨɡɦɿɪɚɦɢ ɩɟɧɫɿɣ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɧɚ
ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɚɤɬɿɜ ɬɚ ɩɟɧɫɿɣ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɚɤɭ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ
ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ ɹɤ ɛɭɥɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɩɟɜɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɛɭɥɢ
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɧɚɭɫɭɧɟɧɧɹɧɚɹɜɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦ
Ɂɚɝɚɥɨɦɦɨɠɧɚɫɤɚɡɚɬɢɳɨɿɫɧɭɸɱɚɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɚɬɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚɫɢɫ
ɬɟɦɚ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɟɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɡɚɤɨɧɭ ɩɪɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɜɫɿɯ ɩɟɧɫɿɣ ɭ ɬɱ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɩɿɞɫɬɚɜɚɯ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɟɜɧɿ ɩɪɚɜɨɜɿ
ɩɪɨɝɚɥɢɧɢ ɬɚ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɳɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɫɬɚɧ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨ
ɧɚɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɭ ɉɎɍ ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɚ ɛɚɡɚ ɳɨ ɪɟɝɭɥɸɽ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɚ ɿ ɤɟɪɭɽɬɶɫɹ ɞɟɫɹɬɤɚɦɢ ɡɚɤɨɧɿɜ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ
ɚɤɬɿɜ ɚ ɱɟɪɟɡ ɨɤɪɟɦɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɡɚɥɭɱɟɧɢɯ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɮɨɪ
ɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɭ ɉɎɍ ɨɪɝɚɧɿɜ ɡɨɤɪɟɦɚ Ɇɿɧɮɿɧɭ ɿ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɮɿɫ
ɤɚɥɶɧɨʀɫɥɭɠɛɢɍɤɪɚʀɧɢ ɧɟɜɢɪɿɲɟɧɨɩɢɬɚɧɧɹɡɿɫɩɢɫɚɧɧɹɩɨɡɢɤɦɢɧɭɥɢɯɪɨɤɿɜ
6.3. АДЕКВАТНІСТЬ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ.
КОЕФІЦІЄНТ ЗАМІЩЕННЯ
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɬɪɚɯɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɦɿɪɸɽɬɶɫɹ ɪɿɜɧɟɦ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɜɿɞɲɤɨɞɭ
ɜɚɧɧɹ ɭ ɪɚɡɿ ɧɚɫɬɚɧɧɹ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɪɨɡɦɿɪɭ ɫɩɥɚɱɟɧɨʀ ɫɬɪɚɯɨ
ɜɨʀ ɩɪɟɦɿʀ ɿ ɨɡɧɚɱɚɽ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɩɟɧɫɿʀ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɜɚɪ
ɬɨɫɬɿɩɟɧɫɿɣɧɢɯɩɪɚɜɭɫɩɿɜɫɬɚɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞɌɚɤɟɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ
ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɫɜɿɬɨɜɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɹɤɨɫɬɿ
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ± ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ
(UHSODFHPHQW UDWH) ɹɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɜɿɞɧɨɫɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɞɨɯɨɞɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ɉɨɪɹɞ ɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɿɜ
ɩɟɧɫɿʀ ± ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ± ɡ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɢɦ ɦɿɧɿɦɭɦɨɦ 
ɜɿɧ ɽ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɩɿɞ ɱɚɫ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɿɜɧɹ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ Ɍɨɦɭ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ
ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɨɪɿɽɧɬɢɪɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ Ɍɚɤɨɠ ɬɚɤɨɠ ɡɞɿɣɫɧɸɸɱɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɩɨɪɿɜ
ɧɹɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɪɿɜɧɹ
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɩɟɧɫɿʀ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɬɪɚ
ɞɢɰɿɣɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɣɹɤɩɨɤɚɡɧɢɤɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ
ɫɬɨɫɨɜɧɨɨɛ¶ɽɤɬɚɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ±ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɨʀɨɫɨɛɢ±ɜɢɪɚɠɟɧɢɣɫɩɿɜɜɿɞɧɨ
ɲɟɧɧɹɦɣɨɝɨɩɟɧɫɿʀɿɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɡɚɪɨɛɿɬɤɭ
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɍɤɪɚʀɧɚ ɪɚɬɢɮɿɤɭɜɚɥɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ
ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿ ɧɨɪɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɢ ɦɚɽɦɨ ɡɚɫɬɨ
ɫɨɜɭɜɚɬɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɞɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ Ⱦɟɬɚɥɶɧɿɲɟ
ɭɊɨɡɞɿɥɿ).
Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɩɟɪɲɨɩɨɱɚɬɤɨɜɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ
ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɩɟɧɫɿɣ ɿ ɭɦɨɜ ɿɧɞɟɤɫɚɰɿʀ ɜ ɩɟɪɿɨɞ
ɜɢɩɥɚɬɉɟɪɲɨɩɨɱɚɬɤɨɜɨɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣɪɿɜɟɧɶɡɚɦɿɳɟɧɧɹɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɭɦɨɜɿɧɨɪɦ
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ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɬɪɭɞɨɜɨɝɨɫɬɚɠɭɬɚɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɡɚɪɨɛɿɬɤɿɜɭɩɪɨɞɨɜɠ
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨɠɢɬɬɹɭɦɨɜʀɯɜɚɥɨɪɢɡɚɰɿʀ ɿɧɞɟɤɫɚɰɿʀɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯɡɚɪɨɛɿɬɤɿɜ 
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ
ɪɿɜɧɹ ɩɟɧɫɿɣ ɞɨ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ Ɂ ɱɚɫɭ ɧɚɛɭɬɬɹ ɱɢɧɧɨɫɬɿ
ɭ ɪ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ³ɉɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɫɬɪɚɯɭ
ɜɚɧɧɹ´ɮɨɪɦɭɥɚɩɟɧɫɿɣɧɢɯɧɚɪɚɯɭɜɚɧɶɧɟɦɿɫɬɢɬɶɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨɝɨɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚɡɚɦɿ
ɳɟɧɧɹ ɜɬɪɚɱɟɧɨɝɨ ɡɚɪɨɛɿɬɤɭ ɪɨɡɦɿɪ ɩɟɧɫɿʀ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ
ɫɬɚɠɭɬɚɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɡɚɪɨɛɿɬɤɭɨɫɨɛɢɿɡɫɟɪɟɞɧɶɨɸɩɨɤɪɚʀɧɿ
Співвідношення середнього розміру місячних пенсій та середньомісячної
заробітної плати для розрахунку індивідуального коефіцієнта заробітної плати
Середній розмір
призначеної
місячної пенсії,
грн.
1996р.
1997р.
1998р.
1999р.
2000р.
2001р.
2002р.

38,7
51,9
52,2
60,7
68,9
83,7
122,5

2003р.
2004р.
2005р.
2006р.
2007р.
2008р.
2009р.
2010р.
2011р.
2012р.
2013р.
2014р.
2015р.
2016р.
2017р.

136,6
182,2
316,2
406,8
478,4
776,0
934,3
1 032,6
1 151,9
1 253,3
1 470,7
1 526,1
1 581,5
1 699,5
1 828,3

Середньомісячна
заробітна плата
плати для
призначення
пенсій, грн.53
151,51
165,81
176,09
218,88
296,26
378,45
442,91
372,72
524,14
735,57
928,81
1 197,91
1 573,99
1 650,43
1 982,63
2 370,53
2 752,95
2 979,46
3 149,95
3 661,41
4 482,35
6 028, 8155

Середньомісячна
заробітна плата
в розрахунку на
одного
працівника, грн.
125,84
143,13
153,49
177,52
230,13
311,08
376,3854
462,58
590,53
806,14
1041,88
1 352,75
1 809,00
1 909,25
2 246,75
2 639,17
3 031,92
3 273,84
3 470,00
4 195,00
5 037,00
6 174,04

Розмір пенсії у
% до розміру
заробітної плати,
%
32
35
33
33
30
36
26
29
30
39
39
35
42
48
46
48
41
45
43
37
33
29

53

Показники середніх заробітних плат для розрахунку індивідуального коефіцієнта заробітної плати –
Постанова КМУ “Про заходи щодо поліпшення пенсійного забезпечення громадян” від 20.11.2003р. Порядок
розрахунку показників середньої заробітної плати за 2009-2017рр. – відповідно до Порядку визначення
показників середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, (постанова правління ПФУ від
1 лютого 2008р.) – https://pensia.ua/ua/baza-znan/pensiyna-enciklopedia/item/485-pokaznyky-serednikh-zarobitnykh-plat-po-ukraini.
54
Середньомісячна заробітна плата по економіці України. – https://i.factor.ua/ukr/info/pension/avg-ua.
55
Показник середньої заробітної плати за липень 2017р., що застосовується під час визначення коефіцієнта
заробітної плати за серпень. Цей показник нижче за показник червня на 145 грн.



253 

 ФІНАНСОВІ,

СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

ȼɫɬɚɧɨɜɥɸɸɱɢ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɪɿɜɧɿɜ ɩɟɧɫɿɣ ɬɚ ɞɨɩɨɦɨɝ ɡɚ ɫɢɫ
ɬɟɦɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɨɤɪɟɦɚ ɆɈɉ ɬɚ
Ɋɚɞɚ ȯɜɪɨɩɢ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɞɥɹ
ɬɡɜ ³ɬɢɩɨɜɢɯ ɛɟɧɟɮɿɰɿɚɪɿɜ´ ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɭɦɨɜɚɦ ɞɥɹ ɫɬɚɠɭ
ɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ³ɬɢɩɨɜɭ´ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɜɪɿɡɤɚ ³Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɜ ɦɿɠ
ɧɚɪɨɞɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ´ 
Коефіцієнт заміщення в міжнародних документах
Міжнародна організація праці рекомендує країнам будувати свої пенсійні системи
не на базі прожиткового мінімуму, а на основі коефіцієнта заміщення пенсією втраченого заробітку. І це пояснюється тим, що прожитковий мінімум можна встановлювати
скільки завгодно малим, а більш справедливим є порівняння пенсій з поточними
заробітками.
У сучасній міжнародно визнаній практиці встановлений розмір трудової пенсії
застосовується для державного пенсійного забезпечення, яке гарантує кожному
громадянину “гідний рівень матеріального забезпечення при настанні страхового
випадку”. Такий встановлений рівень рекомендований в розмірах:
• не менше 40% втраченого заробітку пенсіонера (Конвенція №102 Про мінімальні норми соціального забезпечення, МОП, 1952р. (ILO Convention no.102
on Minimum standards for social security, 1952));
• вище 45% втраченого заробітку (Конвенція №128 Про допомоги по інвалідності,
по старості і у зв’язку з втратою годувальника МОП)56 ;
• 50% (Європейський кодекс соціального забезпечення, 1964)57.
Однак у всіх випадках цей розмір не може бути нижчим за мінімально допустимий рівень споживання пенсіонера, що не дозволяє безпосередньо порівнювати цей
показник з вітчизняними кількісними аналогами типу прожиткового мінімуму пенсіонера
(ПМП), мінімального розміру оплати праці (МРОП), середньостатистичної заробітної плати і середнім розміром трудової пенсії.
Єдиним глобально визнаним документом, що визнає мінімальне значення
коефіцієнта заміщення, є Конвенція МОП № 102 Про мінімальні норми соціального
забезпечення. Встановлені Конвенцією мінімальні стандарти розмірів періодичних виплат
(пенсій) стосуються типового бенефіціара, яким є представник кваліфікованої ручної
праці зі страховим стажем у 30 років та дружиною пенсійного віку (яка знаходиться
на утриманні чоловіка).
Типовий отримувач (бенефіціар) повинен відповідати встановленими Конвенцією
№102 вимогам за статтю, стажем, кількістю і складом утриманців, віком (для пенсій
по старості). В якості типового отримувача для усіх видів трудової пенсії береться особа
чоловічої статі.
56

Конвенція № 128 Про допомоги по інвалідності, по старості і у зв’язку з втратою годувальника. –
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_326.
57
Европейский кодекс социального обеспечения ETS №048, 16 апреля 1964г.
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Періодичні виплати типовому бенефіціару згідно з Конвенцією №102
Розділ
Ризик
Типовий бенефіціар
ІІІ
Хвороба
Чоловік з дружиною та двома дітьми
ІV
Безробіття
Чоловік з дружиною та двома дітьми
V
Старість
Чоловік з дружиною пенсійного віку
Нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання
Непрацездатність
Чоловік з дружиною та двома дітьми
VI
Інвалідність
Чоловік з дружиною та двома дітьми
Втрата годувальника
Вдова з двома дітьми
VIII
Материнство
Жінка
IX
Інвалідність
Чоловік з дружиною та двома дітьми
X
Втрата годувальника
Вдова з двома дітьми

%
45
45
40
50
50
40
45
40
40

Мінімальні стандарти МОП до характеристики типового отримувача
трудової пенсії згідно з Конвенцією №102
Пенсія

По старості
За інвалідністю
На випадок втрати
годувальника

Вимоги
До стажу отримувача,
До чисельності і складу
роки сплати внесків або
утриманців отримувача
роботи за наймом
30
Дружина пенсійного віку
15
Дружина і двоє дітей
15

Вдова з двома дітьми

Вимоги Конвенції МОП №102 до віку бенефіціара висуваються тільки до отримувачів пенсій за старістю з метою захисту її страхових прав. Граничний вік виходу на
пенсію не повинен перевищувати 65 років.
Рекомендації Організації економічного співробітництва та розвитку передбачають,
що пенсійні виплати необхідно формувати таким чином, щоб дохід після виходу на пенсію
складав 70% доходу в активний період життя.
Середній показник для 35 країн-членів ОЕСР складає 65%.
Ʉɪɿɦɬɨɝɨɜɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣɩɪɚɤɬɢɰɿɫɟɪɟɞɧɿɣɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɡɚɦɿɳɟɧɧɹɜɦɟɠɚɯɩɟɧ
ɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɟ ɹɤ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ
ɩɟɧɫɿɣ ɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɚ ɹɤ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ
ɪɨɡɦɿɪɭɩɟɧɫɿɣɞɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨɪɨɡɦɿɪɭɡɚɪɨɛɿɬɤɭ ɞɨɯɨɞɭ ɳɨɫɬɪɚɯɭɽɬɶɫɹ
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɚɪɨɛɿɬɨɤ ɳɨ ɫɬɪɚɯɭɽɬɶɫɹ ɽ ɡɚɪɨɛɿɬɤɨɦ ɚɛɨ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ  ɣɨɝɨ
ɱɚɫɬɢɧɭ ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɛɚɡɢ ɞɥɹ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɜɧɟ
ɫɤɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɚɬɤɭ  ɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ɩɟɧɫɿɣ Ɉɛɦɟɠɟɧɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɤɭ
ɳɨ ɫɬɪɚɯɭɽɬɶɫɹ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹɦ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɚ ɿɧɨɞɿ ɣ ɦɿɧɿ
ɦɚɥɶɧɨɝɨ  ɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɳɨ ɜɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɰɿɥɟɣ ɩɟɧ
ɫɿɣɧɨɝɨɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
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Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɿɧɞɟɤɫɚɰɿʀ ɩɟɧɫɿʀ
ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɜɢɩɥɚɬ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɿɧɞɟɤɫɚɰɿɹ ɩɟɧɫɿʀ ɽ ɧɢɠɱɨɸ ɩɨɪɿɜɧɨ
ɿɡ ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɪɨɡɞɪɿɛ
ɧɢɯ ɰɿɧ Ɏɨɪɦɚɥɶɧɨ ɿɧɞɟɤɫɚɰɿɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɿɧɞɟɤɫɭ ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɪɨɡɞɪɿɛɧɢɯ ɰɿɧ
ɡɛɟɪɿɝɚɽ ɠɢɬɬɽɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɚ ɚ ɜɢɳɟ ɪɿɜɧɹ ɿɧɮɥɹɰɿʀ ± ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ
ɉɟɧɫɿɨɧɟɪɢ ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɫɜɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɠɢɬɬɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɤɭɩɿɜɟɥɶɧɨʀ
ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿɚɥɟɣɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɩɪɚɰɸɸɱɢɦɧɚɫɟɥɟɧɧɹɦ
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɪɿɡɧɿ ɪɟɠɢɦɢ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɿ ɩɟɧɫɿɣ ɜ ɪɿɡɧɢɯ
ɤɪɚʀɧɚɯɬɚʀɯɜɩɥɢɜɧɚɮɚɤɬɢɱɧɢɣɪɿɜɟɧɶɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜɩɿɞɱɚɫɚɧɚɥɿɡɭ
ɩɟɧɫɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɜɢɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶɬɡɜɛɪɭɬɬɨɿɧɟɬɬɨɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢɡɚɦɿɳɟɧɧɹ.
Ȼɪɭɬɬɨɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ȻɄɁ ɩɨɤɚɡɭɽɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɩɟɧɫɿʀɿɡɚɪɨɛɿɬ
ɧɨʀɩɥɚɬɢɞɨɫɩɥɚɬɢɩɨɞɚɬɤɿɜɿɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɜɧɟɫɤɿɜ
ɇɟɬɬɨɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɇɄɁ  ɛɿɥɶɲ ɬɨɱɧɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɮɚɤɬɢɱɧɢɣ
ɪɿɜɟɧɶ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɚɜɿɬɶ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ɞɟ ɩɟɧɫɿʀ ɨɩɨɞɚɬɤɨ
ɜɭɸɬɶɫɹ ɩɨɞɚɬɤɨɦ ɧɚ ɞɨɯɨɞɢ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɢ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɩɨɩɚɞɚɸɬɶ
ɭ ɛɿɥɶɲ ɧɢɡɶɤɢɣ ɿɧɬɟɪɜɚɥ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɨʀ ɲɤɚɥɢ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɥɢɲɟ
ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɢ ɫɩɥɚɱɭɸɬɶ ɜɧɟɫɤɢ ɧɚ ɬɨɣ ɱɢ ɿɧɲɢɣ ɜɢɞ ɫɨɰɿɚɥɶ
ɧɨɝɨɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
НКЗ =
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ɍ ɡɧɚɦɟɧɧɢɤɭ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɿɞɧɿɦɚɽɬɶɫɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɞɨɯɨɞɢ ɚɥɟ ɣ ɡɚ
ʀɯ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɜɫɿ ɿɧɲɿ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ Ɍɚɤ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɢ ɡɚɡɜɢ
ɱɚɣɦɚɸɬɶɩɟɜɧɿɞɨɩɨɦɨɝɢɚɛɨɩɿɥɶɝɢ±ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɢɣɩɪɨʀɡɞɛɟɡɤɨɲ
ɬɨɜɧɿɥɿɤɚɪɫɶɤɿɡɚɫɨɛɢɩɿɥɶɝɢɧɚɩɨɫɥɭɝɢɀɄȽɬɨɳɨɹɤɿɽɱɚɫɬɢɧɨɸɞɨɯɨɞɭɩɟɧ
ɫɿɨɧɟɪɿɜɿɹɤɿɬɚɤɨɠɫɥɿɞɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɱɢɧɟɬɬɨɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɡɚɦɿɳɟɧɧɹ
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɬɡɜ ȻɄɁ ɹɤɢɣ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɜɩɥɢɜ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɩɿɥɶɝ
ɿ ɞɨɩɨɦɨɝ ȼ ɤɪɚʀɧɚɯ ɿɡ ɫɤɥɚɞɧɨɸ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɟ ɨɩɨɞɚɬ
ɤɭɜɚɧɧɹ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ ɡɚ ɿɧɲɢɦɢ ɧɿɠ ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɫɬɚɜɤɚɦ ɜɿɞɪɚ
ɯɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɩɨɡɚɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹɦɢ ɚɥɟ ɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢ
ɤɚɦɢ  ɨɰɿɧɤɚ ɇɄɁ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɫɤɥɚɞɧɨɸ Ɍɨɦɭ ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɞɥɹ ɫɩɪɨ
ɳɟɧɧɹɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜɬɚɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹȻɄɁ
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɨɫɬɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ
ɹɤɢɣɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɹɤɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɪɨɡɦɿɪɭɩɟɧɫɿʀɞɨɪɨɡɦɿɪɭɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀɩɥɚɬɢ
ɬɨɛɬɨ ɞɥɹ ɩɪɚɰɸɸɱɨɝɨ ɹɤɢɣ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɽɸ
ɣɨɝɨɨɬɪɢɦɭɜɚɧɨɝɨɡɚɪɨɛɿɬɤɭȼɿɧɦɨɠɟɨɛɱɢɫɥɸɜɚɬɢɫɶɹɤɳɨɞɨɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀɨɫɨɛɢ
ɬɚɤɿɡɚɫɟɪɟɞɧɿɦɢɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɜɪɟɝɿɨɧɿɝɚɥɭɡɿɡɚɝɚɥɨɦɜɍɤɪɚʀɧɿ 
Ɉɞɧɚɤɧɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀɩɪɚɤɬɢɤɢɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɰɶɨɝɨɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɿɠ
ɧɚɪɨɞɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɜɢɦɚɝɚɽ ɞɥɹ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɶ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɨ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɧɨɪɦ ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɨ ɜɢɦɨɝɢ ɞɥɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɶ
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ɪɿɜɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ ɭ Ʉɨɧɜɟɧɰɿʀ ɆɈɉ ʋ
Ɂɝɿɞɧɨɡʀʀɜɢɦɨɝɚɦɢɡɚɩɟɪɿɨɞɭɱɚɫɬɿɬɿɥɶɤɢɜɫɨɥɿɞɚɪɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿɜɟɥɢɱɢɧɚɨɰɿɧɤɢ
ɨɞɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɫɬɚɠɭ ɞɨɪɿɜɧɸɽ  ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɜɫɹ ɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɨ
 ɠɨɜɬɧɹ ɪ) ɚ ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɫɨɥɿɞɚɪɧɿɣ ɿ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ±

Ɉɞɧɿɽɸɿɡɫɤɥɚɞɨɜɢɯɭɮɨɪɦɭɥɿɞɥɹɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀɩɥɚɬɢɛɭɥɚɫɟɪɟɞɧɹ
ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɞɨɯɿɞ  ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡ ɹɤɨʀ ɫɩɥɚɱɟɧɨ ɫɬɪɚɯɨɜɿ ɜɧɟɫɤɢ ɡɚ ɬɪɢ ɤɚɥɟɧ
ɞɚɪɧɢɯɪɨɤɢɳɨɩɟɪɟɞɭɸɬɶɪɨɤɭɡɜɟɪɧɟɧɧɹɡɚɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɩɟɧɫɿʀɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦ
ɱɢɦɦɟɧɲɚɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨɫɬɚɠɭɬɚɡɚɪɨɛɿɬɧɚɩɥɚɬɚɭɨɫɨɛɢɬɢɦɦɟɧɲɢɣ
ɪɨɡɦɿɪɩɟɧɫɿʀɨɛɱɢɫɥɟɧɢɣɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɡɚɤɨɧɭɿɧɚɜɩɚɤɢ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ³ɉɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ´ɪɨɡɦɿɪɩɟɧɫɿʀɡɚɜɿɤɨɦɨɛɱɢɫɥɸɽɬɶɫɹɡɚɮɨɪɦɭɥɨɸ
Розмір пенсії = Сз u Ікз u Кс

ɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɜ ɩɪɹɦɿɣ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɚɥɚɬɢ ɩɨ ɤɪɚʀɧɿ58
ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨɫɬɚɠɭɬɚɡɚɪɩɥɚɬɢ
ɋɤɥɚɞɨɜɿɰɿɽʀɮɨɪɦɭɥɢ
Сз±ɪɨɡɦɿɪɫɟɪɟɞɧɶɨʀɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀɩɥɚɬɢɜɍɤɪɚʀɧɿɡɚɬɪɢɪɨɤɢɩɟɪɟɞɡɜɟɪɧɟɧɧɹɦ

ɡɚɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɩɟɧɫɿʀ

ɍ ɪɚɡɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɨɫɭɱɚɫɧɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ ɧɚɹɜɧɢɦ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɚɦ
ɤɨɦɭ ɩɟɧɫɿɹ ɜɠɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ± ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɫɟɪɟɞ
ɧɶɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿʀ
ɭɪ. ±ɩɨɤɚɡɧɢɤɡɚɬɪɢɪɨɤɢ±ɬɚɪɨɤɢ
Ікз±ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ

ɨɬɪɢɦɭɜɚɧɨʀ ɡɚɪɩɥɚɬɢ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɡɚɪɩɥɚɬɢ ɡ ɹɤɨʀ ɫɩɥɚɱɭɜɚɥɢɫɹ
ɜɧɟɫɤɢ ± ɰɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɤɨɠɟɧ ɦɨɠɟ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɭ ɛɭɞɶɹɤɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ
ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨɮɨɧɞɭ 

Кс±ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɫɬɚɠɭ ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɦɧɨɠɧɢɤ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ

ɪɨɤɿɜ ɫɬɚɠɭ ɪɨɛɨɬɢ ɨɫɨɛɢ ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɨɰɿɧɤɢ ɨɞɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ
ɫɬɚɠɭ ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɨɰɿɧɤɢ ɨɞɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɫɬɚɠɭ ɞɨɪɿɜ
ɧɸɽ  ɚ ɡ  ɫɿɱɧɹ ɪ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢɦɟ 59 ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ
ɡɦɿɧɢ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ ɠɨɞɧɢɯ ɡɦɿɧ ɪɨɡɦɿɪɭ ɩɟɧɫɿɣ ɭ ɛɿɤ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɧɟ
ɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹ

Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɫɬɚɠɭ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬ.  Ɂɚɤɨɧɭ ³ɉɪɨ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ´ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɿɡ ɡɚɨɤɪɭɝ
ɥɟɧɧɹɦɞɨɩ¶ɹɬɢɡɧɚɤɿɜɩɿɫɥɹɤɨɦɢɡɚɮɨɪɦɭɥɨɸ
58

За три останні календарні роки.
Пенсії призначатимуться за прозорою та єдиною для усіх формулою, – Андрій Рева. Міністерство
соцiальної політики України. 12 червня 2017р. – http://www.msp.gov.ua/news/13420.html?PrintVersion.
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Кс =

См u Вc
100% u 12

ɞɟ
Кс±ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨɫɬɚɠɭ
См±ɫɭɦɚɦɿɫɹɰɿɜɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨɫɬɚɠɭ
Вс±ɜɢɡɧɚɱɟɧɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɁɚɤɨɧɭɜɟɥɢɱɢɧɚ
ɨɰɿɧɤɢ ɨɞɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɫɬɚɠɭ
ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯ 
ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ ɪ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɡɚɦɿ
ɳɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜ  ɽ ɧɢɡɶɤɢɦ ɡɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞ

ɧɢɦɢɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɱɢɧɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɿɧɞɟɤɫɚɰɿʀ ɬɚ
ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɪɟɚɥɿʀ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɡɚɦɿ
ɳɟɧɧɹ ɛɭɞɟ ɡɧɢɠɭɜɚɬɢɫɹ ɣ ɞɚɥɿ ɞɨɫɹɝɚɸɱɢ ɳɟ
ɛɿɥɶɲ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɇɚ ɞɭɦɤɭ
ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ ɛɚɧɤɭ60 ɩɿɫɥɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ
ɫɟɪɟɞɧɶɨʀɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀɩɥɚɬɢɞɨɝɪɧɤɨɟɮɿɰɿ
ɽɧɬɡɚɦɿɳɟɧɧɹɦɨɠɟɜɩɚɫɬɢɞɨ
В урядовій презентації 16 червня 2017р. на засіданні
Національної ради реформ було заявлено, що планується
отримати коефіцієнт заміщення у 45%, який буде отримано
з трьох рівнів пенсійної системи:
• 30% з розподільчої системи (1 рівень);
• 10% з накопичувальної системи (2 рівень);
• 5% з добровільних недержавних пенсійних фондів
(3 рівень).
Проте, на думку деяких експертів, у найближчі роки
коефіцієнт заміщення може бути навіть нижчим61. Так,
за демографічної залежності української розподільчої
системи у 0,9562 (11,4 млн. пенсіонерів на 12 млн. платників
страхових внесків) і розмір страхового внеску до ПФУ у
18,4% (83,8449% від 22% ЄСВ), середній коефіцієнт
заміщення не перевищить 20% (18,4% : 0,95 = 19,4%).
Збільшення у найближчій перспективі коефіцієнта
заміщення навряд чи можливе, внаслідок політичної
неможливості збільшення ЄСВ. Також слід взяти до уваги,
що система другого рівня в Україні досі не запроваджена.
60

Коефіцієнт
заміщення в Україні, %
1996р.

30,7
36,3

1997р.
1998р.

34,1

1999р.

34,1

2000р.
2001р.
2002р.
2003р.
2004р.

30,0
26,9
32,6
29,6
30,9

2005р.

39,2

2006р.

39,1

2007р.

35,4
41,6

2008р.
2009р.
2010р.

47,1
44,6
42,6

2011р.
2012р.

46,6

2013р.

47,0

2014р.*
2015р.**
2016р.**

45,0
39,0
35,3

* Без урахування АРК.
** Без урахування АРК і зони АТО.

Амаглобел Д. Реформування пенсійної системи в Україні, МВФ, Департамент податково-бюджетних
питань. 25 квітня, 2017р. – http://www.imf.org/~/media/Files/Countries/ResRep/UKR/042517-reforming-ukrainepension-system.ashx.
61
Яценко В. Солидарно-накопительные “правда и кривда”: чего ждать украинцам от пенсионной реформы
https://zn.ua/macrolevel/solidarno-nakopitelnye-pravda-i-krivda-chego-zhdat-ukraincam-ot-pensionnoyreformy-258789_.html.
62
Слід також звернути увагу на той факт, що показник демографічного навантаження пенсіонерами на
працююче населення за 26 років (тобто за життя одного покоління) погіршився у 1,5 рази – з 0,6 до 0,95.
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ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ȱɧɲɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ
ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɿ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɶ ɦɿɠ ɩɟɧɫɿɽɸ ɬɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨɸ ɩɥɚɬɨɸ ɡɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞ
ɧɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɍ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ
ɪɨɡɦɿɪɭ ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɨʀ ɩɟɧɫɿʀ ɿ ɩɟɪɟɞɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɟ ɡɞɿɣ
ɫɧɸɽɬɶɫɹ ɪɟɝɭɥɹɪɧɟ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ  Ɍɭɬ ɣɞɟɬɶɫɹ ɧɟ ɩɪɨ ɨɞɧɭ
ɜɟɥɢɱɢɧɭɚɩɪɨʀɯɧɚɛɿɪɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɪɿɜɧɹɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀɩɥɚɬɢɬɚɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿɫɬɚɠɭ
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɞɜɚ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɩɟɪɲɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚ
ɸɬɶɹɤɫɨɥɿɞɚɪɧɢɣɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɋɄɁ ɚɞɪɭɝɢɣ±ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣɤɨɟɮɿ
ɰɿɽɧɬ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ȱɄɁ  ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɚɧɿ ɩɟɪɲɢɣ ɚɧɿ ɞɪɭɝɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɧɟ
ɞɚɸɬɶ ɩɨɜɧɨʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɢɬɭɚɰɿʀ Ɍɚɤ ɋɄɁ ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɬɚɤɿ ɜɚɠɥɢɜɿ ɯɚɪɚɤ
ɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɹɤ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɹ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɩɟɧɫɿɣ ʀɯ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɡ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ
ɩɥɚɬɢɿɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨɫɬɚɠɭɁɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭȱɄɁɧɟɜɪɚɯɨɜɭɽɹɤɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹɜɟɥɢɱɢɧɚ
ɩɟɧɫɿɣɩɿɫɥɹʀɯɩɟɪɲɨɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɉɨ ɫɭɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɭ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿ
ɞɚɽɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣɩɪɚɤɬɢɰɿɿɧɟɜɿɞɛɢɜɚɽɪɟɚɥɶɧɨʀɤɚɪɬɢɧɢɈɞɧɚɡɩɪɨɛɥɟɦɩɨɥɹɝɚɽ
ɜ ɬɨɦɭ ɳɨ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɡ ɩɟɜɧɨɸ ɱɚɫɬɤɨɸ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɪɨɡ
ɪɚɯɭɜɚɬɢ ɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɹɤɢɣ ɦɚɽ ɫɬɚɠ  ɪɨɤɿɜ Ɍɚɤɢɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɹɤɳɨ ɜɿɧ ɦɚɽ
ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɜɢɳɟ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ³ɭɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ´ ɜ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɆɈɉ ɉɪɨɬɟ ɫɥɿɞ
ɦɚɬɢɧɚɭɜɚɡɿɳɨɦɿɥɶɣɨɧɢɥɸɞɟɣɜɍɤɪɚʀɧɿɧɟɦɚɸɬɶɬɚɤɨɝɨɫɬɚɠɭɿɧɟɦɚɸɬɶɜɢɫɨ
ɤɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɞɨɞɚɬɨɤ  ³ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɦɿɪ ɩɟɧɫɿʀ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɹɤɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɉɟɧɫɿɣ
ɧɨɝɨɮɨɧɞɭ´ɞɨɰɶɨɝɨɪɨɡɞɿɥɭ 
Ⱦɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ ɡɚɦɿ
ɳɟɧɧɹ ɧɟɦɚɽ ɬɨɦɭ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɨɛɦɟɠɟɧɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɦ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣ ɦɿɠ
ɫɟɪɟɞɧɿɦɢɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢɩɟɧɫɿɣɿɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀɩɥɚɬɢ
ɍ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɦ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɨɦ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɽ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɧɚ
ɪɿɜɧɿ  ɩɟɪɟɞɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɪɨɛɿɬɤɭ ɬɚɛɥɢɰɹ ³ɇɟɬɬɨ ɿ ɛɪɭɬɬɨɤɨɟɮɿɰɿ
ɽɧɬɢɡɚɦɿɳɟɧɧɹɭɞɟɹɤɢɯɤɪɚʀɧɚɯɫɜɿɬɭ´ɫ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞɭɪɜɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ
ɡɚ  ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɈȿɋɊ ɭ ɨɫɿɛ ɡ ɞɨɯɨɞɚɦɢ  ɪɿɜɧɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ
ɜ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɯɟɦɚɯ  ɿ  ɪɿɜɧɿɜ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɜ
ɭɱɨɥɨɜɿɤɿɜɿɭɠɿɧɨɤȺɩɨɤɪɚʀɧɚɦȯɋ±ɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɍɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɡɞɨɯɨɞɚɦɢɧɚɪɿɜɧɿɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨɡɚɪɨɛɿɬɤɭɩɨɟɤɨɧɨɦɿɰɿɤɨɟɮɿ
ɰɿɽɧɬ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɜ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ɈȿɋɊ  ɭ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɿ  ɭ ɠɿɧɨɤ
ɩɨɤɪɚʀɧɚɦȯɋ±ɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
Ɇɨɠɧɚ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɳɨ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɜ ɤɪɚʀ
ɧɚɯ ɧɚɜɿɬɶ ɭ ɝɪɭɩɿ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧ Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜ ɪ
ɜɩɟɪɲɟɡɧɢɡɢɜɫɹɞɨɿɩɨɫɬɭɩɚɽɬɶɫɹɛɿɥɶɲɨɫɬɿɤɪɚʀɧɉɪɨɬɟɪɨɡɜɢɧɭɬɿɤɪɚʀɧɢ
ɹɤɿɦɚɸɬɶɜɿɞɧɨɫɧɨɧɢɡɶɤɢɣɫɩɿɜɫɬɚɜɧɨɡɍɤɪɚʀɧɨɸɪɿɜɟɧɶɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚɡɚɦɿɳɟɧɧɹ
ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽ ɪɨɡɜɢɧɭɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɜɢɫɨɤɢɣɡɚɝɚɥɶɧɢɣɪɿɜɟɧɶɩɟɧɫɿɣɧɢɯɜɢɬɪɚɬɇɚɩɪɢɤɥɚɞɭȼɟɥɢɤɿɣ
Ȼɪɢɬɚɧɿʀ ɿ ɋɒȺ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɿ ɫɯɟɦɢ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ ɩɨɞɜɨɸɸɬɶ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɜɢɩɥɚɬɢ
ɬɚɛɥɢɰɹ³ɄɨɧɫɨɥɿɞɨɜɚɧɿɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢɡɚɦɿɳɟɧɧɹɞɥɹɤɪɚʀɧɈȯɋɊɬɚȯɋ´ɫ 



259 

 ФІНАНСОВІ,

СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Нетто- і брутто-коефіцієнти заміщення у деяких країнах світу, %63
Нетто-КЗ
Net pension
replacement
rates

Брутто-КЗ
Gross pension
replacement
rates

Нетто-КЗ
Net pension
replacement
rates

Брутто-КЗ
Gross pension
replacement
rates

ЄС-28

70,9

59,0

Ізраїль

68,8

61,0

Країни ОЕСР –
в середньому

63,2

52,9

Iталія

79,7

69,5

Аргентина

87,5

71,6

Японія

40,4

35,1

Австралія

58,0

44,5

Південна Корея

45,0

39,3

Австрія

91,6

78,1

Люксембург

88,6

76,8

Бельгія

60,9

46,6

Мексика

28,4

25,5

Бразілія

76,4

69,5

Нідерланди

95,7

90,5

Канада

47,9

36,7

Нова Зеландія

43,0

40,1

Чілі

37,7

32,8

Норвегія

60,2

49,8

Китай

80,5

74,0

Польща

52,8

43,1

Чехія

63,8

49,0

Португалія

89,5

73,8

Данія

66,4

67,8

Росія

86,4

75,2

Естонія

59,8

50,5

Саудівська
Аравія

65,4

59,6

Фінляндія

63,5

55,8

Словаччина

80,6

62,1

Франція

67,7

55,4

Словенія

57,4

38,4

Німеччина

50,0

37,5

Південна
Африка

11,8

10,5

Греція

72,9

66,7

Іспанія

89,5

82,1

Угорщина

89,6

58,7

Швеція

55,8

56,0

Ісландія

76,7

69,2

Швейцарія

46,9

40,2

Індія

109,7

96,5

Туреччина

104,8

75,7

Індонезія

13,8

13,0

Велика
Британія

28,5

21,6

Ірландія

42,2

34,7

США

44,8

35,2

63

Pensions at a Glance 2015 OECD and G20 indicators. – https://data.oecd.org/pension/net-pension-replacementrates.htm#indicator-chart.
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Консолідовані коефіцієнти заміщення для країн ОЕСР та ЄС, 2007р.64
Коефіцієнт
заміщення, %

Коефіцієнт
заміщення, %

Розвинуті країни

Країни, що розвиваються

Австралія

42

Росія (2010р.)

36

Австрія

72

Росія (2007р.)

23

Бельгія

39

Болгарія*

44

Велика Британія

29

Угорщина

72

Німеччина

41

Мексика

38/34*

Греція

94

Польща

56

Ірландія

34

Румунія*

29

Іспанія

73

Словаччина

56

Італія

69/54

Туреччина

86

Канада

42

Чехія

47

Нідерланди

89

Південна Корея

40

Норвегія

54

Португалія

54

Франція

51

США

37

Японія

34
Коефіцієнт заміщення, %

У середньому за розвинутими країнами
У середньому в ЄС*

53,4/52,4
49,7

У середньому в країнах, що розвиваються

52,0/51,6

У середньому в ОЕСР

57,6/56,4

*Без урахування добровільного страхування

64

Pensions at a Glance, OECD.
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На думку деяких міжнародних експертів, уряди не зобов’язані забезпечувати пенсійні потреби громадян у межах обов’язкової пенсійної системи. Люди мають різні
переваги відносно потреб у молодому і похилому віці. Встановлення цільового
значення коефіцієнта заміщення на рівні, що перевищує потреби людини, призводить
до підвищених пенсійних внесків. Деякі фахівці вважають, що обов’язкова пенсійна
система повинна забезпечувати лише базовий рівень споживання, для того щоб
особи, які не мають пенсійних накопичень, не стали тягарем для суспільства. Низький рівень обов’язкового пенсійного забезпечення залишає більше можливостей для
добровільних накопичень.
Інші вважають, що цільовий рівень коефіцієнта заміщення має бути вище за базові
потреби, для того щоб захистити пенсіонерів від проблем, пов’язаних з інвестуванням
накопичень і страхуванням пожиттєвих ануїтетів. Чим вище обов’язкове пенсійне
забезпечення, тим вище необхідні для його фінансування пенсійні внески та/або податки.
Чим вище внески і податки, тим нижчим є наявний дохід працівників і вищим стає
від’ємний вплив на ринок праці. Відхід до тіньового сектору і сплата заробітної плати
“у конвертах” знижує базу оподаткування і призводить до зростання ставок пенсійних внесків і податків, що ще більше стимулює тіньовий сектор.
Деякі експерти вважають, що ліквідація дефіциту бюджету Пенсійного фонду і
підтримка коефіцієнта заміщення за своєю суттю є альтернативними, оскільки підвищення коефіцієнта заміщення призводить до зростання витрат, тоді як найбільш
легким способом позбутися дефіциту пенсійних фондів є скорочення розмірів пенсій
(наприклад, шляхом уповільнення їх індексації, що призводить до зменшення коефіцієнта заміщення)65.
ɉɪɨɝɧɨɡ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɍ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɯ ɬɚɤɨɠ ɱɚɫɬɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɩɨɤɚɡɧɢɤɢɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚɡɚɦɿɳɟɧɧɹɡɚɧɚɹɜɧɨɫɬɿ
ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨɫɬɚɠɭɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨɞɥɹɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɜɧɨʀɩɟɧɫɿʀɚɬɚɤɨɠɞɥɹɪɿɡɧɢɯ
ɪɿɜɧɿɜ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɫɟɪɟɞɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɨɤ ɳɨ
ɭ  ɪɚɡɢ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɫɟɪɟɞɧɿɣ  Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɬɚɤɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɨɰɿɧɢɬɢ
ɪɿɡɧɿɩɟɧɫɿɣɧɿɫɢɫɬɟɦɢɬɚ³ɜɦɨɧɬɨɜɚɧɿ´ɞɨɧɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɢɡɬɨɱɤɢɡɨɪɭɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɿɜɧɹɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɨɧɢɞɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɰɿɧɢɬɢɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɫɢɫ
ɬɟɦɢɡɬɨɱɤɢɡɨɪɭɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭɦɿɠɝɪɭɩɚɦɢɧɚɫɟɥɟɧɧɹɡɪɿɡɧɢɦɪɿɜɧɟɦɞɨɯɨɞɭɿ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɰɿɥɹɦɳɨɡɚɹɜɥɟɧɿ
ɍ ɡɜɿɬɿ Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ66 ɧɚɜɟɞɟɧɨ
ɩɪɨɝɧɨɡ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɩɟɧɫɿɣ ɞɥɹ ɤɪɚʀɧ ɈȿɋɊ ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɢɡɤɢ ɿɧɲɢɯ ɩɨɬɭɠɧɢɯ
ɟɤɨɧɨɦɿɤ Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɛɚɡɭɜɚɥɢɫɹ ɧɚ ɩɟɧɫɿɣɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ ɿ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɿ ɳɨ
65

Васильева Ю. Экспертное заключение на Аналитический доклад Министерства здравоохранения и
социального развития РФ “Итоги пенсионной реформы и долгосрочные перспективы развития пенсионной
системы российской Федерации с учетом влияния мирового финансового кризиса”. https://cyberleninka.ru/
article/n/ekspertnoe-zaklyuchenie-na-analiticheskiy-doklad-ministerstva-zdravoohraneniya-i-sotsialnogo-razvitiyarf-itogi-pensionnoy-reformy-i.
66
Pensions at a Glance 2015 OECD and G20 indicators. – http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8115201e.
pdf?expires=1494919208&id=id&accname=guest&checksum=BC03DFFD2D7306139E93BFD153B7A4B6.
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Індивідуальні коефіцієнти заміщення за компонентами
для працівників з середнім заробітком у деяких країнах, %67
Розподільчі

Обов’язкові
накопичувальні

Усього
обов’язкових

Усього,
з урахуванням
добровільних

Розвинуті країни
Австралія

15

42

42

Австрія

80

27

80

80

Бельгія

42

42

42

Велика Британія

31

31

70

Німеччина

43

43

61

Греція

96

96

96

Іспанія

81

81

81

Італія

68

68

68

Канада

45

45

73

Нідерланди

30

58

88

88

Норвегія

52

7

59

72

Португалія

54

54

54

Франція

53

53

53

Швеція

38

США

39

Японія

34

24

62

62

39

79

34

34

Країни, що розвиваються
Угорщина

51

26

77

77

Мексика

5

31

36

36

Польща

30

31

61

61

Словаччина

24

32

56

56

Туреччина

87

87

87

Чехія

50

50

50

Південна Корея

42

42

42

У середньому
в країнах, що
розвиваються

41

17

58

58

У середньому в
ОЕСР

46

13

59

68

67

Pensions at a Glance 2015 OECD and G20 indicators. – http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8115201e.
pdf?expires=1494486444&id=id&accname=guest&checksum=B8951944261F8D21E29096D1F0745D77.
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Брутто-коефіцієнти заміщення у розмірі пенсійних планів
та розміру заробітку69, %
(Gross pensions replacement rates from public, mandatory private and voluntary private
pension schemes (percentage of individual earnings)), 2015р.
Приватні
обов’язкові
Mandatory private
100% 150% 50% 100% 150%
78,1 77,6
–
–
–
46,6 35,3
–
–
–
49,0 39,1
–
–
–
21,5 10,3 51,3 46,3 44,7
28,5 24,6 22,0 22,0 22,0
55,8 55,8
–
–
–
55,4 48,2
–
–
–
37,5 37,5
–
–
–
66,7 62,3
–
–
–
58,7 58,7
–
–
–
34,7 23,2
–
–
–
69,5 69,5
–
–
–
76,8 72,5
–
–
–
27,1 18,1 39,8 63,4 71,2
43,1 43,1
–
–
–
73,8 72,5
–
–
–
38,9 36,2 23,1 23,1 23,1
38,4 36,0
–
–
–
82,1 82,1
–
–
–
37,0 27,4 19,0 19,0 37,8
21,6 14,4
–
–
–
44,0 32,7
4,8
5,9
6,2
23,3 15,6 20,1 16,9 11,2
75,7 75,7
–
–
–
13,5
1,9
–
–
–
69,5 69,5
–
–
–
36,7 25,1
–
–
–
74,0 67,4
–
–
–
96,5 96,5
–
–
–
35,1 30,5
–
–
–
39,3 29,3
–
–
–
3,9
2,6
–
–
–
40,1 26,7
–
–
–
33,7 33,7
1,5 41,5 41,5
35,2 29,1
–
–
–

Державні
Public
Австрія
Бельгія
Чехія
Данія
Естонія
Фінляндія
Франція
Німеччина
Греція
Угорщина
Ірландія
Італія
Люксембург
Нідерланди
Польща
Португалія
Словаччина
Словенія
Іспанія
Швеція
Велика Британія
Норвегія
Швейцарія
Туреччина
Aвстралія
Бразілія
Канада
Китай
Iндія
Японія
Південна Koрея
Meксика
Нова Зеландія
Росія
США

50%
78,1
47,6
78,9
56,2
40,1
55,8
56,8
37,5
79,4
58,7
69,5
69,5
89,5
54,2
43,1
75,1
47,3
44,4
82,1
37,0
43,3
58,0
35,6
75,7
48,4
97,5
44,3
94,0
96,5
48,8
58,5
13,5
80,1
33,7
44,4

– Даних або компонентів немає
68
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Добровольні
Voluntary DC
50% 100% 150%
–
–
–
13,3 13,3 13,3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
12,5 12,5 12,5
–
–
–
–
–
–
30,3 30,3 30,3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
29,8 29,8 29,8
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
12,4 12,4 12,4
–
–
–
32,6 32,6 32,6

Обов’язкові
в цілому
Total mandatory
50% 100% 150%
78,1 78,1 77,6
47,6 46,6 35,3
78,9 49,0 39,1
107,4 67,8 55,1
62,1 50,5 46,6
55,8 55,8 55,8
56,8 55,4 48,2
37,5 37,5 37,5
79,4 66,7 62,3
58,7 58,7 58,7
69,5 34,7 23,2
69,5 69,5 69,5
89,5 76,8 72,5
94,0 90,5 89,3
43,1 43,1 43,1
89,5 76,8 72,5
70,4 62,1 59,3
44,4 38,4 36,0
82,1 82,1 82,1
56,0 56,0 65,2
43,3 21,6 14,4
62,8 49,8 38,9
55,7 40,2 26,8
75,7 75,7 75,7
79,3 44,5 32,9
97,5 69,5 69,5
44,3 36,7 25,1
94,0 74,0 67,4
96,5 96,5 96,5
48,8 35,1 30,5
58,5 39,3 29,3
35,0 25,5 24,2
80,1 40,1 26,7
75,2 75,2 75,2
44,4 35,2 29,1

АДЕКВАТНІСТЬ ТА СТАЛІСТЬ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ 

ɞɿɹɥɢɧɚɩɨɱɚɬɨɤɪɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɥɢɫɹɪɨɡɦɿɪɢɩɟɧɫɿɣɞɥɹɨɫɿɛɹɤɿɩɨɱɚɥɢɫɜɨɸ
ɪɨɛɨɬɭ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɪ ɭ ɬɢ ɥɿɬɧɶɨɦɭ ɜɿɰɿ ɬɚ ɜɢɣɞɭɬɶ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɞɨ ɞɨɫɹɝ
ɧɟɧɧɸɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭɿɛɭɞɭɬɶɩɪɚɰɸɜɚɬɢɭɩɪɨɞɨɜɠ
ɜɫɶɨɝɨ ɰɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɋɬɚɠ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɞɚɬɭ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɡɚɥɟɠɚɬɢɦɟ ɜɿɞ
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɡɚ ɥɿɬɧɶɨɝɨ ɜɿɤɭ ɜɿɧ ɫɤɥɚɞɚɬɢɦɟ
 ɪɨɤɿɜ Ɇɨɞɟɥɸɜɚɥɢɫɹ ɬɡɜ ³ɤɜɚɡɿɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɿ´ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɩɥɚɧɢ ɳɨ ɨɯɨɩɥɸ
ɸɬɶ ɦɿɧɿɦɭɦ  ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɥɹ Ⱦɚɧɿʀ ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɿɜ ɬɚ
ɒɜɟɰɿʀ  ɍ ɧɢɡɰɿ ɤɪɚʀɧ ɫɭɬɬɽɜɭ ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɿ ɩɟɧ
ɫɿɣɧɿɩɥɚɧɢɹɤɿɬɚɤɨɠɦɨɞɟɪɧɿɡɭɜɚɬɢɦɭɬɶ
Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɽɞɢɧɢɯ ɩɪɢɩɭɳɟɧɶ ɳɨɞɨ ɨɫɧɨɜ
ɧɢɯɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɊɿɜɟɧɶɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɲɜɢɞ
ɤɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɬɚ ɿɧɮɥɹɰɿʀ
ɹɤɿɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹɜɤɪɚʀɧɚɯȼɚɧɚɥɿɡɿɈȿɋɊɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɽɞɢɧɨɝɨɧɚɛɨɪɭɩɪɢɩɭ
ɳɟɧɶɝɚɪɚɧɬɭɜɚɥɨɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɜɿɞɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɭɦɨɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɡɚɥɟ
ɠɚɬɶɬɿɥɶɤɢɜɿɞɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɿɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɍ ɧɢɡɰɿ ɤɪɚʀɧ ɫɭɬɬɽɜɭ ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ Ƀɨɝɨ
ɜɧɟɫɨɤɛɭɜɚɽɞɨɪɿɜɧɸɽɜɤɥɚɞɭɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹɚɿɧɨɞɿɣɩɟɪɟɜɢɳɭɽɣɨɝɨ
ȼɟɥɢɤɚ Ȼɪɢɬɚɧɿɹ ȱɪɥɚɧɞɿɹ  ɍ ɬɚɛɥɢɰɿ ³Ȼɪɭɬɬɨɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɭ ɪɨɡ
ɦɿɪɿ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɬɚ ɪɨɡɦɿɪɭ ɡɚɪɨɛɿɬɤɭ´ ɧɚɞɚɧɿ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨ ɨɤɪɟɦɢɦ
ɤɪɚʀɧɚɦɈȿɋɊɬɚɞɟɹɤɢɦɿɧɲɢɦɤɪɚʀɧɚɦɇɚɞɚɧɿɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢɡɚɦɿɳɟɧɧɹɞɥɹɨɫɿɛɡ
ɪɿɡɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɡɚɪɨɛɿɬɤɭ ɩɨɥɨɜɢɧɧɢɯ   ɦɟɞɿɚɧɧɢɯ ɫɟɪɟɞɧɿɯ   ɬɚ ɩɨɥɭ
ɬɨɪɧɢɯ  ɡɚɪɨɛɿɬɤɿɜ
ɉɪɨɝɧɨɡɢɧɟɫɥɿɞɫɩɪɢɣɦɚɬɢɛɭɤɜɚɥɶɧɨɬɨɦɭɳɨɜɨɧɢɡɚɫɧɨɜɚɧɿɧɚɞɨɫɬɚɬɧɶɨ
ɭɦɨɜɧɢɯ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹɯ Ɍɢɦ ɧɟ ɦɟɧɲ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɽ ɞɨɜɨɥɿ ɰɿɤɚɜɢɦɢ Ɍɚɤ ɛɪɭɬɬɨ
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢɡɚɦɿɳɟɧɧɹɭɩɪɨɝɧɨɡɚɯɧɚɞɚɧɿɡɚɪɿɡɧɢɦɢɬɢɩɚɦɢɩɟɧɫɿɣɧɢɯɩɥɚɧɿɜɬɚ
ɡɚ ɪɿɡɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɡɚɪɨɛɿɬɤɿɜ Ⱦɥɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡ ɫɟɪɟɞɧɿɦɢ ɞɨɯɨɞɚɦɢ ɫɟɪɟɞɧɽ ɡɧɚ
ɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɩɪɨɬɟ ɜɨɧɢ ɫɢɥɶɧɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɜ
ɤɪɚʀɧɚɯ ɇɚɣɧɢɠɱɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɦɚɸɬɶ Ɇɟɤɫɢɤɚ   ɬɚ ȼɟɥɢɤɚ Ȼɪɢɬɚɧɿɹ  
ɬɨɞɿ ɹɤ ɭ ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɚɯ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ  ɍ ɧɢɡɰɿ ɤɪɚʀɧ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɡ ɧɢɡɶɤɢɦɢ
ɞɨɯɨɞɚɦɢ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɡɧɚɱɧɨ ɛɿɥɶɲɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ʀɯ ɡɚɪɨɛɿɬɤɚɦɢ ɩɟɧɫɿɸ ɧɿɠ
ɨɫɨɛɢ ɡ ɫɟɪɟɞɧɿɦɢ ɬɚ ɜɢɫɨɤɢɦɢ ɡɚɪɨɛɿɬɤɚɦɢ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɭ Ⱦɚɧɿʀ ɭ ɨɫɿɛ ɡ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɡɚɪɨɛɿɬɤɭ ȻɄɁ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɚ ɡ  ±  ɚɛɨ ɜ Ⱥɜɫɬɪɚɥɿʀ ɭ
ɨɫɿɛ ɡ  ȻɄɁ ɞɨɪɿɜɧɸɽ  ɚ ɭ ɨɫɿɛ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦɢ ɡɚɪɨɛɿɬɤɚɦɢ ± 
Ɂɚɪɨɛɿɬɤɢɜɤɪɚʀɧɚɯɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹɭɪɚɡɢɚɩɟɧɫɿʀ±ɬɿɥɶɤɢɧɚ
ВИСНОВКИ
Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɛɭɞɶɹɤɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɽ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɛɿɞɧɨɫɬɿ ɫɟɪɟɞ
ɥɸɞɟɣɩɨɯɢɥɨɝɨɜɿɤɭɬɚɝɚɪɚɧɬɭɜɚɧɧɹɫɬɚɛɿɥɶɧɢɯɿɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯɞɨɯɨɞɿɜɞɥɹɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɟɧɧɹɡɜɢɱɧɨɝɨɚɛɨɝɿɞɧɨɝɨɪɿɜɧɹɠɢɬɬɹɭɫɬɚɪɨɫɬɿɁɚɫɭɱɚɫɧɢɯɬɟɧɞɟɧɰɿɣɩɟɧ
ɫɿɣɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ ɧɟɫɬɿɣɤɨɸ Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɡɚ ɦɟɠɟɸ ɛɿɞɧɨɫɬɿ ɬɚ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɩɪɢɱɢɧ
ɬɚɤɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɜɜɚɠɚɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɪɨɫɬɚɸɱɢɣ ɞɟɮɿɰɢɬ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɓɟ ɞɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ɽɞɢɧɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ ɹɤɟ
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ɧɚɛɭɥɨ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɡ ɫɿɱɧɹ ɪ ɉɎɍ ɦɚɜ ɡɧɚɱɧɢɣ ɞɟɮɿɰɢɬ ɏɨɱɚ ɿɧɮɥɹɰɿɹ ɪ
ɬɚɧɟɩɪɹɦɟɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɜɢɩɥɚɬɧɟɩɨɜɧɟɿɧɞɟɤɫɭɜɚɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɢɯɜɢɩɥɚɬɞɨɡɜɨɥɢɥɢ
ɡɧɢɡɢɬɢɩɢɬɨɦɭɜɚɝɭɜɢɬɪɚɬɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨɮɨɧɞɭɭȼȼɉɩɪɨɬɟɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɡɧɢ
ɠɟɧɧɹɩɨɪɿɜɧɹɧɨɞɨɧɚɣɜɢɳɨɝɨɪɿɜɧɹɭȼȼɉɜɪɪɿɜɟɧɶɜɢɬɪɚɬɧɚɞɟɪ
ɠɚɜɧɟɩɟɧɫɿɣɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɍɤɪɚʀɧɿɹɤɿɪɚɧɿɲɟɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɜɢɫɨɤɢɦɿɞɨɪɿɜ
ɧɸɜɚɜɭɪȼȼɉ
ɇɚɪɚɡɿɞɨɯɨɞɢɉɎɍɩɨɤɪɢɜɚɸɬɶɥɢɲɟɛɥɢɡɶɤɨɣɨɝɨɡɚɝɚɥɶɧɢɯɜɢɞɚɬɤɿɜɳɨ
ɡɭɦɨɜɥɸɽɣɨɝɨɡɧɚɱɧɢɣɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣɞɟɮɿɰɢɬɇɢɡɶɤɚɫɬɚɜɤɚɽɞɢɧɨɝɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɜɧɟɫɤɭ ɧɟɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɥɚɬɧɢɤɿɜ ɿ ɡɧɚɱɧɟ ɡɚɧɢɠɟɧɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɽ ɤɥɸ
ɱɨɜɢɦɢɩɪɢɱɢɧɚɦɢɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɯɞɨɯɨɞɿɜɉɎɍ
Ⱦɢɫɛɚɥɚɧɫ ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɞɨɯɿɞɧɨʀ ɬɚ ɜɢɞɚɬɤɨɜɨʀ ɱɚɫɬɢɧ ɛɸɞɠɟɬɭ ɉɎɍ ɡɭɦɨɜɥɸ
ɽɬɶɫɹ ɹɤ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦɢ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ ɬɚɤ ɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɨɫɿɛ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɞɨ ɨɫɿɛ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɹɤɿ
ɽ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɢ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɢɞɚɬɤɨɜɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɛɸɞɠɟɬɭ ɮɨɧɞɭ
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɩɟɧɫɿɣ ɞɨ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɥɚɬɧɢɤɿɜ ɫɬɪɚɯɨ
ɜɢɯɜɧɟɫɤɿɜɳɨɩɨɤɚɡɭɽɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɧɚɞɨɯɿɞɧɭɱɚɫɬɢɧɭɛɸɞɠɟɬɭɉɎɍɚɬɚɤɨɠ
ɜɢɫɨɤɢɦɢɬɟɦɩɚɦɢɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɤɿɥɶɤɨɫɬɿɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɯɨɫɿɛɿɫɬɪɚɯɭɜɚɥɶɧɢɤɿɜ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɪɢɫɨɸ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɽ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɢɡɶɤɢɣ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ
ɩɟɧɫɿɣ ɚɥɟ ɣ ɜɢɫɨɤɿ ɩɟɧɫɿʀ ɞɥɹ ɞɟɹɤɢɯ ɩɪɢɜɿɥɟɣɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɝɪɭɩ ɉɪɨɬɟ
ɩɟɧɫɿɣɧɚɫɢɫɬɟɦɚɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɜɤɪɚɣɧɢɡɶɤɢɣɪɿɜɟɧɶɞɨɯɨɞɿɜɭɫɬɚɪɨɫɬɿ
ɉɟɧɫɿɣɧɚɫɢɫɬɟɦɚɍɤɪɚʀɧɢɫɬɜɨɪɸɽɡɚɦɚɥɨɫɬɢɦɭɥɿɜɞɥɹɫɩɥɚɬɢɜɧɟɫɤɿɜɧɚɫɥɿɞ
ɤɨɦ ɱɨɝɨ ɽ ɨɞɢɧ ɡ ɧɚɣɧɢɠɱɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜ ȯɜɪɨɩɿ ɞɟ
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɩɟɧɫɿɣ ɿ ɩɥɚɬɧɢɤɿɜ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɫɤɥɚɞɚɽ 
ɇɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɧɨɪɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɜɩɥɢɜɚɽɧɟɬɿɥɶɤɢɧɚɡɚɣɧɹɬɿɫɬɶɚɥɟɣɧɚɪɨɡ
ɦɿɪɞɟɤɥɚɪɨɜɚɧɨʀɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀɩɥɚɬɢ
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ɭ ɛɭɞɶɹɤɿɣ
ɩɟɧɫɿɣɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿɽɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɡɚɦɿɳɟɧɧɹɍɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯɤɪɚʀɧɚɯɤɪɢɬɟɪɿɽɦɚɞɟɤ
ɜɚɬɧɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɣ ɽ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ  ɩɟɪɟɞɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɪɨ
ɛɿɬɤɭ Ɂɚ ɧɢɧɿɲɧɶɨʀ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɫɨɥɿɞɚɪɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɭ  ɦɥɧ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɧɚ  ɦɥɧ ɩɥɚɬɧɢɤɿɜ ɜɧɟɫɤɿɜ  ɬɚ ɪɨɡɦɿɪɿ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ
ɜɧɟɫɤɭɞɨɉɎɍɭ ɜɿɞȯɋȼ ɫɟɪɟɞɧɿɣɛɟɡɞɟɮɿɰɢɬɧɢɣɤɨɟɮɿɰɿ
ɽɧɬɡɚɦɿɳɟɧɧɹɫɤɥɚɞɚɽɛɥɢɡɶɤɨ
Ɂɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɪɨɝɧɨɡɭɽɬɶɫɹ ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞ
ɧɶɨɝɨɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚɡɚɦɿɳɟɧɧɹɹɤɢɣɧɚɪɚɡɿɜɠɟɽɧɢɠɱɢɦɡɚɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢ
ɉɨɩɟɪɲɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɿɧɞɟɤɫɚɰɿʀ ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɨɡɧɚɱɚɸɬɶ ɳɨ ɬɿɥɶɤɢ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ
ɜɢɩɥɚɬɢ ɛɭɞɟ ɿ ɧɚɞɚɥɿ ɩɪɨɿɧɞɟɤɫɨɜɚɧɚ ɳɨ ɩɪɢɡɜɟɞɟ ɞɨ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ
ɪɨɡɦɿɪɭ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɉɨɞɪɭɝɟ ɡ ɬɪɢɜɚɸɱɢɦ ɡɧɢɠɟɧɧɹɦ ɱɚɫɬɤɢ ɩɟɧɫɿɨɧɟ
ɪɿɜ ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿɚɥɶɧɿ ɧɚɞɛɚɜɤɢ ɿ ɞɨɩɥɚɬɢ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɦɿɪ ɩɟɧ
ɫɿʀ ɛɭɞɟ ɡɧɢɠɭɜɚɬɢɫɹ ɲɜɢɞɲɟ ɧɿɠ ɰɟ ɜɢɩɥɢɜɚɽ ɡ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɩɪɚɜɢɥɚ ɿɧɞɟɤɫɚɰɿʀ
ɉɨɬɪɟɬɽ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣ ɧɨɜɢɦ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɚɦ ɡ ɱɟɪɜɧɹ
ɪ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɪɟɠɢɦɿɜ
ɬɚɤɨɠɫɩɪɢɱɢɧɹɬɢɦɟɡɦɟɧɲɟɧɧɹɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨɪɨɡɦɿɪɭɩɟɧɫɿʀ
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АДЕКВАТНІСТЬ ТА СТАЛІСТЬ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ 

Ⱦɨɞɚɬɨɤ
Середній розмір пенсії пенсіонерів, забезпечення яких здійснюється відповідно
до нормативно-правових актів органами Пенсійного фонду
Середній розмір пенсії, грн.
2001р.
Усього

83,66

2006р.
406,82

2011р.
1 121,76

2014р.

2015р.

2016р.

1 487,12

1 535,98

1 656,58

у т.ч. отримують пенсії відповідно до законів та інших нормативно-правових актів:
“Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування”

397,29

1 083,96

1 439,09

1 482,45

1 602,19

80,76

330,66

787,01

1 036,40

1 026,58

1 169,57

“Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської
катастрофи”

233,80

912,69

2 279,08

3 198,11

3 231,05

3 386,84

“Про пенсійне забезпечення
військово-службовців та осіб
начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ”

118,61

602,32

1 506,55*

2 434,18*

2 619,12*

2 802,36*

“Про державну службу”

216,33

943,33

3 030,00

3 120,00

3 304,30

3 334,22

“Про прокуратуру”

402,06

1 743,87

6 233,47

6 722,68

6 938,25

7 150,97

1 103,53

14 708,33

15 541,50

15 303,39

14 819,08

15 045,73

242,86

1 655,56

6 253,68

“Про пенсійне забезпечення”

“Про статус народного депутата
України”
“Про статус суддів”

–

12 059,80** 16 076,09** 16 618,78**

“Про судову експертизу”

291,46

845,41

2 494,42

2 765,50

2 921,18

2 991,82

Митний кодекс

184,00

6 10,53

4 592,81

4 411,10

4 621,53

4 662,98

Положення про помічникаконсультанта народного депутата

345,00

1 315,60

3 581,19

3 651,85

3 843,53

3 863,96

“Про наукову і науково-технічну
діяльність”

324,00

989,86

2 674,68

3 573,78

3 688,45

3 710,00

“Про державну підтримку засобів
масової інформації та соціальний
захист журналістів”

254,56

803,48

3 029,84

3 178,13

3 340,24

3 403,24

“Про службу в органах місцевого
самоврядування”

–

711,20

2 823,83

2 845,42

2 979,71

3 042,56

“Про Національний банк України”

–

1 186,77

5 448,56

6 034,60

6 378,62

6 504,92

“Про дипломатичну службу”

–

1 000,00

–

8 800,00

8 800,00

8 800,00

“Про Кабінет Міністрів України”

–

–

14 977,22

15 092,96

15 080,00

15 088,30

* Згідно з Законом України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких
інших осіб”.
** Згідно з Законом України “Про судоустрій та статус суддів”.
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 ФІНАНСОВІ,

СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Середній розмір пенсії пенсіонерів, забезпечення яких здійснюється відповідно
до нормативно-правових актів органами ПФУ
(продовження)
Середній розмір пенсії, грн.
2001р.

2006р.

2011р.

2014р.

2015р.

2016р.

Із загального числа пенсіонерів особи, які одночасно підпадають
під дію інших нормативно-правових актів
“Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту”
"Про основні засади соціального
захисту ветеранів праці та інших
громадян похилого віку в Україні”

88,42

439,14

1 199,67

1 730,44

1 791,10

1 990,66

211,66

852,50

2 243,51

2 157,68

2 239,47

2 305,87

1 141,15

1 501,06

1 548,60

1 657,50

“Про соціальний захист дітей
війни”

...

“Про реабілітацію жертв
політичних репресій в Україні”

83,76

413,88

1 120,56

1 497,88

1 592,18

1 702,50

“Про донорство крові та її
компонентів”

97,20

469,96

1 318,95

1 730,92

1 802,19

1 953,94

“Про статус гірських населених
пунктів України”

77,95

418,52

1 068,54

1 432,05

1 473,11

1 613,30

“Про пенсії за особливі заслуги
перед Україною”

–

551,68

1 524,96

2 093,04

2 140,51

2 312,74

“Про підвищення престижності
шахтарської праці”

...

2 355,98

2 969,62

3 168,91

3 326,51

“Про біженців”

–

379,17

938,67

1 359,66

1 556,91

1 726,05

Із загальної кількості пенсіонерів
особи, яким достроково
призначені пенсії згідно з
законами України “Про зайнятість
населення”, “Про статус народного
депутата" та “Про загальні засади
подальшої експлуатації і зняття з
експлуатації Чорнобильської АЕС
та перетворення зруйнованого
четвертого енергоблоку цієї АЕС на
екологічно безпечну систему”

–

397,06

1013,04

1358,17

1411,97

1523,25
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...

...

АДЕКВАТНІСТЬ ТА СТАЛІСТЬ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ 

Ⱦɨɞɚɬɨɤ
Максимальні розміри заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески*
Розмір

Термін дії

Документ, яким затверджено даний розмір

2012р.**
18 241 грн.

1 січня-31 березня

18 598 грн.

1 квітня-30 червня

Закон України від 22.12.11р. №4282-VI
__»__

18 734 грн.

1 липня-30 вересня

__»__

19 006 грн.

1 жовтня-30 листопада

__»__

19 278 грн.

1 грудня-31 грудня

__»__

19 499 грн.

1 січня-30 листопада

20 706 грн.

1 грудня-31 грудня

2013р.
Закон України від 06.12.12р. №5515-VI
__»__

2014р.
20 706 грн.

1 січня-31 грудня

Закон України від 27.03.14р. №1165-VIІ

20 706 грн.

1 січня-30 листопада

23 426 грн.

1 грудня-31 грудня

34 450 грн.

1 січня-30 квітня

36 250 грн.

1 травня-30 листопада

__»__

38 750 грн.

1 грудня-31 грудня

__»__

2015р.
Закон України від 28.12.14р. №80-VIІІ
__»__

2016р.***
пункт 4 частини першої статті 1 із змінами,
внесеними згідно із Законом України від
08.07.2011р. №3668-VI, у редакції Закону
України від 24.12.2015р. №909-VIII

2017р.
40 000 грн.

1 січня-30 квітня

пункт 4 частини першої статті 1 із змінами,
внесеними згідно із Законом України від
08.07.2011р. №3668-VI, у редакції Закону
України від 24.12.2015р. №909-VIII

42 100 грн.

1 травня-30 листопада

__»__

44 050 грн.

1 грудня-31грудня

__»__

48 000 грн. (15 мінімальних
зарплат)

3 жовтня

Закон України “Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
підвищення пенсій”, від 3 жовтня 2017р.

* Після набуття чинності Законом України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування” сплачується єдиний страховий внесок (за роками).
** У 2012-2015рр. максимальний розмір заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески встановлено
на рівні 17 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
*** З 1 січня 2016р. максимальна величина бази нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування дорівнює 25 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб
(п.4 ч.1 ст.1 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування” від 8 липня 2010р.)
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ВСТУПНІ СЛОВА 

7. ОЦІНКА ФАКТОРНОГО ВПЛИВУ
СКЛАДОВИХ ПЕНСІОНУВАННЯ
В УКРАЇНІ. ДЕЯКІ РЕЗУЛЬТАТИ
ПАРАМЕТРИЧНИХ ЗМІН

Я

кісні та кількісні характеристики державного пенсійного
забезпечення свідчать про рівень соціального, економічного
та правового розвитку суспільства, разом з тим, показники структури функціонування пенсійної системи визначають її сталість
і динаміку економічного та соціального розвитку. Роль, яку пенсійна система відіграє в житті суспільства, передбачає надійність її
фінансової складової не тільки на поточний час, але й в середнньота довгостроковій перспективі.
Завдання аналізу пенсійної системи України в період дисфункції економіки, погіршення соціально-демографічних умов, реформування пенсійного законодавства є складним ще й тому, що з
початку проголошення необхідності реформування пенсійної системи (яка була розпочата у 2004р.) здійснені кроки не змогли
вирішити основних проблем, що постали перед нею.
Параметричні реформи пенсійного забезпечення, які були
проведені в 2011р. (підвищення пенсійного віку для жінок; збільшення тривалості страхового стажу, необхідного для призначення пенсії тощо), не вирішили системних проблем пенсійної
системи, зокрема, низького рівня пенсійного забезпечення,
поглиблення дефіциту бюджету Пенсійного фонду України,
недостатньої диференціації розмірів пенсій, залежно від трудового вкладу, диспропорції у розмірах пенсій, призначених у різні
роки. Комплекс заходів з пенсійного реформування, зокрема підвищення пенсійного віку для жінок та збільшення страхового
стажу, не вплинув на збалансування пенсійної системи, проте призвів до поглиблення зубожіння пенсіонерів і масових невдоволень рівнем пенсійного забезпечення. У цьому контексті проаналізуємо результати деяких папраметричних змін, що було запроваджено останніми роками, з точки зору критерія “надійності”,
який згідно з позицією Світового банку включає економічні та
демографічні чинники та фактори впливу1.
1

У дослідженні фактор політичного впливу на процеси реформування пенсійної системи ми не розглядаємо, обмежуючись суто економічним анализом.
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7.1. СТАВКА СТРАХОВИХ ПЕНСІЙНИХ ВНЕСКІВ
Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɜɜɚɠɚɥɨɫɹ ɳɨ ɍɤɪɚʀɧɚ ɦɚɥɚ ɡɧɚɱɧɟ ɩɨɞɚɬɤɨɜɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ
ɮɨɧɞ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɤɪɚʀɧɚɦɢ Ɍɨɦɭ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɦ ɜɚɪɿɚɧ
ɬɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɟɝɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɬɿɧɶɨɜɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚ
ɥɨɫɶ ɡɪɨɛɢɬɢ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɬɚɪɢɮɭ ɬɚ ³ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɬɹɝɚɪɹ´ ɧɚ
ɛɿɡɧɟɫ ɹɤ ɦɚɥɢɣ ɿ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɬɚɤ ɿ ɜɟɥɢɤɢɣ  ɹɤɨɝɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɦɚɝɚɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜ
ɧɢɤɢɪɿɡɧɢɯɤɚɬɟɝɨɪɿɣɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜȼɭɦɨɜɚɯɪɨɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨʀɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ
ɍɪɹɞɨɦɛɭɥɨɩɪɢɣɧɹɬɨɪɿɲɟɧɧɹɡɿɡɧɢɠɟɧɧɹɽɞɢɧɨɝɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɜɧɟɫɤɭ ȯɋȼ 
ɍ ɝɪɭɞɧɿ ɪ ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɭɯɜɚɥɢɥɚ ɡɦɿɧɢ ɞɨ ɉɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ
ɍɤɪɚʀɧɢ2 ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɥɢ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɫɬɚɜɤɢ ȯɋȼ ɳɨ ɫɩɥɚɱɭɽɬɶɫɹ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɟɦ
ɿɡ ɫɟɪɟɞɧɶɨɡɜɚɠɟɧɨɝɨ  ɞɨ  ɜɿɞɦɿɧɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ ɳɨ ɫɩɥɚɱɭɜɚɜɫɹ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɦ ɪɚɧɿɲɟ ɛɭɥɨ   ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɩɥɨɫɤɨʀ ɲɤɚɥɢ ɫɬɚɜɤɢ ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ
ɞɨɯɨɞɢɮɿɡɢɱɧɢɯɨɫɿɛɭ ɩɪɨɬɢɪɚɧɿɲɟ 
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɿɧɿɰɿɚɬɨɪɿɜ ɡɦɿɧ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɬɚɤɿ ɡɦɿɧɢ ɦɚɥɢ ɛ
ɡɭɦɨɜɢɬɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɡ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɧɢɠɭɸɬɶ
ɩɨɞɚɬɤɨɜɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɳɨ ɦɨɬɢɜɭɜɚɥɨ ɜɢɩɥɚɬɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ
ɩɥɚɬɢ³ɜɤɨɧɜɟɪɬɚɯ´ɬɚɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬɶɪɨɡɲɢɪɟɧɧɸɛɚɡɢɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ
Економічна природа Єдиного соціального внеску
ɉɟɪɲ ɧɿɠ ɨɰɿɧɢɬɢ ɜɩɥɢɜ ɭɪɹɞɨɜɢɯ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜ ɧɚ ɫɬɚɧ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɜɚɪɬɨ
ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ȯɞɢɧɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ3 ɍ ɜɿɬɱɢɡɧɹ
ɧɿɣ ɩɟɧɫɿɣɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɪ4 ɫɬɪɚɯɨɜɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɧɨɫɢɬɶ ɧɚɡɜɭ
³ɽɞɢɧɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ´ Ɂɝɿɞɧɨ
ɡ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ³ɉɪɨ ɡɛɿɪ ɬɚ ɨɛɥɿɤ ɽɞɢɧɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪ
ɠɚɜɧɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ´5 ³ɽɞɢɧɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ «! ± ɤɨɧɫɨɥɿɞɨɜɚɧɢɣ ɫɬɪɚɯɨɜɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɡɛɿɪ ɹɤɨɝɨ
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɚ
ɯɭɜɚɧɧɹ ɜ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɬɚ ɧɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɡɚɯɢɫɬɭ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɩɪɚɜ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɨɫɿɛ ɧɚ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɩɨɫɥɭɝ  ɡɚ ɞɿɸɱɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨ
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ´6.
2
Закон України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році” від 24 грудня 2015р.
3
Як далі буде показано, точніше слід було б говорити про ту частину ЄСВ, що залишається у розпорядженні пенсійної системи. Але в цій частині матеріалу для зручності сприйняття будемо вважати ЄСВ та внесок
в пенсійну систему тотожними поняттями.
4
Довідково: До 2010р. збори по кожному з видів соціального страхування існували окремо. Зокрема,
у пенсійній галузі існував збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Порядок та розміри його
справляння регламентувались Законом України “Про збір на загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування” від 26 червня 1997р. Згодом задля спрощення ведення бізнесу було прийняте рішення
про об’єднання чотирьох внесків у один через прийняття відповідного закону (див. нижче). Наразі Закон
діє лише в обмеженій частині.
5
Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 8 липня 2010р.
6
П.2 ст.1, Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування” від 8 липня 2010р.
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ɇɚɩɟɪɲɢɣɩɨɝɥɹɞɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚɩɪɢɪɨɞɚȯɋȼɽɫɜɨɽɪɿɞɧɨɸɧɚɭɤɨɜɨɸɚɛɫɬɪɚɤ
ɰɿɽɸɹɤɚɧɟɦɚɽɠɨɞɧɨɝɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɧɹȺɥɟɦɢɧɟɩɨɝɨɞɠɭɽɦɨɫɹɡɰɿɽɸ
ɬɟɡɨɸɧɚɧɚɫɬɭɩɧɢɯɩɿɞɫɬɚɜɚɯ
• ɜɿɞɩɪɚɜɢɥɶɧɨʀɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɩɪɢɪɨɞɢɛɭɞɶɹɤɨɝɨɹɜɢɳɚɡɚɥɟɠɚɬɶ
ɩɿɞɯɨɞɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɧɨɜɨʀ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɨɸ ɬɨɛɬɨ ɬɚɤɨɸ ɳɨ ɜɪɚɯɨɜɭɽ
ɜɫɿɫɥɚɛɤɿɬɚɫɢɥɶɧɿɫɬɨɪɨɧɢɫɭɱɚɫɧɢɯɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧ
• ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ ȯɋȼ ɡɞɚɬɧɟ ɜɢɜɟɫɬɢ ɞɢɫɤɭɫɿɸ ɳɨɞɨ ɣɨɝɨ
ɪɨɡɦɿɪɭ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɧɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɜɲɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦ ɤɪɨɤɚɦ
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɳɨ ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ ɽ ɡɚɩɨɪɭɤɨɸ ɬɚ
ɧɟɨɞɦɿɧɧɨɸɭɦɨɜɨɸɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿɛɭɞɶɹɤɨʀɪɟɮɨɪɦɢ
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ȯɋȼ ɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹ ɩɨɪɿɡɧɨɦɭ ɉɟɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ
ɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɳɨ ȯɋȼ ɡɚ ɫɜɨɽɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɫɭɬɬɸ ɦɚɽ ɩɨɞɚɬɤɨɜɭ
ɩɪɢɪɨɞɭɨɫɤɿɥɶɤɢɧɚɹɜɧɿɜɫɿɨɡɧɚɤɢɩɥɚɬɟɠɿɜɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨɬɢɩɭ7.
ɋɟɪɟɞ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɩɪɢɪɨɞɭ ɜɧɟ
ɫɤɿɜ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɤɪɢɥɚ ȱɉɟɞɶ8 ɹɤɚ ɜɜɚɠɚɽ ɳɨ ɡɿ ɫɭɬɨ
ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɜ ɬɱ ȯɋȼ  ɧɟ ɽ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɫɢɫ
ɬɟɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɉɞɧɚɤ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ʀɯ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ
ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɡɧɚɜɚɬɢɫɶ ɩɥɚɬɟɠɚɦɢ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɭɫɿ
ɨɫɧɨɜɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɩɨɞɚɬɤɭ ± ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɿɫɬɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɭ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿɫɬɶ ɩɪɢɦɭɫɨɜɢɣ
ɬɚ ɧɟɤɚɪɚɥɶɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ȼɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɜɿɞ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɽ ɬɚɤɨɸ ɠ
ɹɤ ɿ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɉɨɩɟɪɲɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɦɚɸɬɶ ɰɿɥɶɨɜɟ
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɉɨɞɪɭɝɟʀɦɛɪɚɤɭɽɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨɫɬɿ
ɉɨɞɚɬɤɨɜɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɬɢɦ ɳɨ ɜɧɟɫɤɢ ɧɚ ɞɟɪ
ɠɚɜɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɫɩɪɹɦɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɟ ɞɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɚ ɞɨ ɉɎɍ ɹɤɢɣ ɦɚɽ
ɫɬɚɬɭɫɩɨɡɚɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨɰɿɥɶɨɜɨɝɨɮɨɧɞɭɄɪɿɦɬɨɝɨɰɿɜɧɟɫɤɢɦɚɸɬɶɰɿɥɶɨɜɟɩɪɢ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚ ɫɚɦɟ ± ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɠɟɪɟɥɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟ
ɱɟɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ȱɉɟɞɶ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɩɪɢɪɨɞɭ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɳɨ
ɮɿɧɚɧɫɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ
ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ³ɩɨɽɞɧɚɧɧɹɦ ɩɟɜɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɩɨɞɚɬɤɭ ɡ ɩɟɜɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɢɯɩɥɚɬɟɠɿɜɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ´9.
Ⱥɥɟ ɿɫɧɭɽ ɣ ɬɪɟɬɹ ɬɨɱɤɚ ɡɨɪɭ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɩɪɢɪɨɞɭ ȯɋȼ ɚɩɨɥɨɝɟɬɢ ɹɤɨʀ
ɧɚɜɨɞɹɬɶɬɚɤɿɚɪɝɭɦɟɧɬɢ10
7
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 ȯɋȼ ± ɰɟ ɭɫɭɫɩɿɥɶɧɟɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɳɨ ɜɿɞɱɭɠɭɽɬɶɫɹ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɚɤɬɢɜɧɢɦɢ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɢɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɧɟɩɪɚɰɟ
ɡɞɚɬɧɢɯ Ɂ ɩɟɜɧɨɸ ɞɨɥɟɸ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɜɧɟɫɤɢ ɹɤ ɜɿɞ
ɤɥɚɞɟɧɭ ɡɚɪɟɡɟɪɜɨɜɚɧɭ ɧɚ ɜɢɩɚɞɨɤ ɧɟɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɱɚɫɬɢɧɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ
ɳɨ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɜɿ ɬɨɞɿ ɹɤ ɩɨɞɚɬɨɤ ± ɰɟ ɭɫɭɫɩɿɥɶɧɟɧɚ ɱɚɫɬɤɚ ɞɨɞɚɧɨɝɨ
ɩɪɨɞɭɤɬɭɳɨɠɨɞɧɢɦɧɟɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɬɪɭɞɨɜɢɬɪɚɬ
 ȯɋȼ ɽ ɨɩɥɚɬɧɢɦ ɩɥɚɬɟɠɟɦ ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɶ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫ
ɧɿɫɬɶ ɫɩɥɚɱɟɧɢɯɡɚɪɨɛɿɬɧɢɤɚɝɪɨɲɨɜɢɯɤɨɲɬɿɜɪɨɡɦɿɪɭɩɟɧɫɿʀɧɚɹɤɭɜɿɧɧɚɛɭɜɚɽ
ɩɪɚɜɚɩɿɞɱɚɫɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɩɿɞɫɬɚɜ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɜɿɤɭ Ɉɫɨɛɚɹɤɚɧɟɨɯɨɩɥɟɧɚɩɟɧɫɿɣɧɢɦɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦɭɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɧɟ
ɧɚɛɭɜɚɽ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɚɛɨ ɬɚɤɿ ɜɢɩɥɚɬɢ ɠɨɞɧɢɦ ɱɢɧɨɦ
ɧɟɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɫɭɦɨɸɩɟɧɫɿɣɧɢɯɜɧɟɫɤɿɜɧɚɩɪɢɤɥɚɞɫɨɰɿɚɥɶɧɚɩɟɧɫɿɹ 
ɉɨɞɚɬɤɢ ɧɚɜɩɚɤɢ ɠɨɞɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɪɹɦɨ ɧɟ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɪɚɜɨɦ ɧɚ ɛɭɞɶɹɤɿ
ɜɢɩɥɚɬɢ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ əɤɳɨ ɹɤɿɫɶ ɜɢɩɥɚɬɢ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨ ɡɚɤɨɧɨɦ ɬɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɧɢɯɜɢɧɢɤɚɽɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɬɨɝɨɫɩɥɚɱɭɜɚɜɨɞɟɪɠɭɜɚɱɩɟɧɫɿɣɧɿɜɧɟɫɤɢɱɢɧɿɌɢɦ
ɛɿɥɶɲɟɪɨɡɦɿɪɜɢɩɥɚɬɚɛɫɨɥɸɬɧɨɧɟɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣɡɫɭɦɨɸɫɩɥɚɱɟɧɢɯɜɧɟɫɤɿɜ
ɉɟɧɫɿɣɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɩɪɚɜɚɧɚɹɤɟɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨɫɩɥɚɬɨɸɫɬɪɚ
ɯɨɜɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɧɟ ɡɚ ɛɭɞɶɹɤɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɩɿɞɬɪɢɦɤɢɚɬɿɥɶɤɢɜɤɨɧɤɪɟɬɧɨɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯɭɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿɜɢɩɚɞɤɚɯ
ɍ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɬɿɥɶɤɢ ɩɥɚɬɧɢɤɢ
ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɬɨɛɬɨ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɹɤɿ ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɨɜɚɧɿ ɬɚ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɨɮɿɰɿɣɧɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɬɚ ɹɤɿ ɫɬɪɚɯɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɬɪɶɨɯ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞ
ɠɟɧɢɯɜɢɩɚɞɤɿɜɜɬɪɚɬɢɡɚɪɨɛɿɬɤɭ±ɫɬɚɪɿɫɬɶɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɶɜɬɪɚɬɚɝɨɞɭɜɚɥɶɧɢɤɚ
ɇɚɬɨɦɿɫɬɶɩɨɞɚɬɨɤɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɿɜɢɩɥɚɬɢɳɨɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹɡɚɪɚɯɭɧɨɤɩɨɞɚɬɤɨ
ɜɢɯ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶɠɨɞɧɢɦɱɢɧɨɦɧɟɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɨɞɢɧɡɨɞɧɢɦɉɿɞɫɬɚɜɨɸɞɥɹɬɚɤɢɯ
ɜɢɩɥɚɬɽɿɧɲɿɜɢɩɚɞɤɢɧɟɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿɜɬɪɚɬɨɸɡɚɪɨɛɿɬɤɭ
 ȯɋȼ ɬɚ ɩɨɞɚɬɨɤ ɦɚɸɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɪɿɡɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɳɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɿɞ
ɛɢɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ʀɯ ɪɨɡɦɿɪɭ Ɋɨɡɦɿɪ ȯɋȼ ɦɚɽ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɶ ɚɤɬɭɚɪɧɨ ɜɢɯɨ
ɞɹɱɢɡɤɿɥɶɤɨɫɬɿɩɥɚɬɧɢɤɿɜɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜɫɟɪɟɞɧɶɨʀɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀɩɥɚɬɢɬɚ
ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ ɩɟɧɫɿʀ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɪɨɡɦɿɪ ȯɋȼ ɦɚɽ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɢɫɶ ɡ ɪɨɡ
ɦɿɪɨɦ ɩɟɧɫɿʀ ɉɟɧɫɿɹ ± ɰɟ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɹ ɜɬɪɚɱɟɧɨɝɨ ɡɚɪɨɛɿɬɤɭ ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨ
ɲɟɧɧɹɦ ɪɨɡɦɿɪɭ ɩɟɧɫɿʀ ɬɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɩɪɨ ɹɤɢɣ ɡɝɚ
ɞɭɜɚɥɨɫɶ ɜɢɳɟ  Ɍɨɦɭ ɡɦɿɧɚ ɬɚɪɢɮɭ ȯɋȼ ɬɚ ɛɚɡɢ ɣɨɝɨ ɫɬɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ
ɧɚɩɪɹɦɭɭɜ¶ɹɡɚɧɿɡɿɡɦɿɧɨɸɪɿɜɧɹɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀɩɥɚɬɢɜɤɪɚʀɧɿəɤɳɨɡɚɪɨɛɿɬɧɚɩɥɚɬɚ
ɡɪɨɫɬɚɽɚɛɚɡɚɫɬɹɝɧɟɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɢɯɜɧɟɫɤɿɜɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɧɟɡɦɿɧɧɨɸɰɟɧɟɦɢɧɭɱɟ
ɩɨɜɢɧɧɨɩɪɢɡɜɟɫɬɢɞɨɡɪɨɫɬɚɧɧɹɩɟɧɫɿʀ
ɍɜɢɩɚɞɤɭɡɩɨɞɚɬɤɚɦɢɬɚɤɨɝɨɜɡɚɽɦɧɨɝɨɡɜ¶ɹɡɤɭɬɚɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɧɟɿɫɧɭɽ
Ɍɨɦɭ ɫɬɚɜɤɚ ɩɨɞɚɬɤɭ ɬɚ ɛɚɡɚ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɶ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɟɥɢ
ɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ
ɞɟɪɠɚɜɨɸ
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ȯɋȼ ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɢɦ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɡ
ɪɿɡɧɢɦɪɿɜɧɟɦɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀɩɥɚɬɢɚɛɨɡɚɛɭɞɶɹɤɨɸɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɸɨɡɧɚɤɨɸ ȱɫɧɭɸɱɿ
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɢɧɹɬɤɢ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɧɚɣɤɪɚɳɿɣ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɬɨɦɭ ɜɠɟ ɩɪɨ
ɬɹɝɨɦ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɱɚɫɭ ɬɪɢɜɚɸɬɶ ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɳɨɞɨ ʀɯ ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ ɦɨɠɟ
ɫɥɭɠɢɬɢ ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɩɿɥɶɝɢ ɡɿ ɫɩɥɚɬɢ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ
ɫɿɥɶɝɨɫɩɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɞɥɹ ȯɋȼ ɧɟɩɪɢɩɭɫɬɢɦɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɭ ɚɛɨ
ɪɟɝɪɟɫɢɜɧɭ ɲɤɚɥɭ ɫɩɥɚɬɢ ɚɛɨ ɩɿɥɶɝɢ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɰɟ ɩɪɹɦɨ ɩɨɪɭɲɭɽ ɩɪɢɧɰɢɩ ɪɿɜ
ɧɨɫɬɿ ɩɪɚɜ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɨɫɿɛ ɬɚ ɧɚɩɪɹɦɭ ɜɿɞɛɢɜɚɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ³ɧɟɞɨɛɨɪɿ´ ɚɛɨ
³ɩɟɪɟɛɨɪɿ´ɩɪɚɜɧɚɩɟɧɫɿɣɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɿɞɧɨɫɧɨɿɧɲɢɯɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɪɢɡɢɤ ɜɬɪɚɬɢ ɡɚɪɨɛɿɬɤɭ ɹɤɢɣ ɜɥɚɫɧɟ ɣ ɫɬɪɚɯɭɽɬɶɫɹ ɜ ɩɟɧɫɿɣɧɿɣ
ɫɢɫɬɟɦɿ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɿɡɧɢɦ ɦɟɧɲɢɦ ɚɛɨ ɛɿɥɶɲɢɦ  ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɡɚɪɨɛɿɬ
ɧɨʀɩɥɚɬɢɌɨɛɬɨɫɬɭɩɿɧɶɪɢɡɢɤɭɠɨɞɧɢɦɱɢɧɨɦɧɟɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɪɨɡɦɿɪɭɡɚɪɨɛɿɬɤɭ
ɳɨɨɬɪɢɦɭɽɩɪɚɰɿɜɧɢɤ
ɇɚɬɨɦɿɫɬɶɩɿɞɱɚɫɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɩɨɞɚɬɤɿɜɞɨɜɨɥɿɩɨɲɢɪɟɧɨɸɽɩɪɚɤɬɢɤɚɞɢɮɟ
ɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɫɬɚɜɨɤ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɯ ɚɛɨ ɪɟɝɪɟɫɢɜɧɢɯ ɲɤɚɥ ɜɢɡ
ɧɚɱɟɧɧɹ ɛɚɡɢ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɿɥɶɝ ɬɚ ɩɪɟ
ɮɟɪɟɧɰɿɣɞɥɹɨɤɪɟɦɢɯɤɚɬɟɝɨɪɿɣɩɥɚɬɧɢɤɿɜɌɚɤɚɩɪɚɤɬɢɤɚɦɚɽɦɿɫɰɟɬɚɽɞɨɩɭɫɬɢ
ɦɨɸɨɫɤɿɥɶɤɢɧɟɜɩɥɢɜɚɽɧɚɨɛɫɹɝɩɪɚɜɳɨɧɚɛɭɜɚɸɬɶɫɹɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢ
Диференційований підхід до соціальних внесків в Україні
Основні положення, що визначають порядок збору ЄСВ на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, встановлені Законом України “Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (набув чинності
1 січня 2011р.). Цей внесок замінив собою чотири раніше існуючі обов’язкові державні соціальні збори: пенсійний, “безробіття”, соцстрах (лікарняні), “нещасний випадок”.
Починаючи з 2015р., впроваджений диференційований підхід до соціальних внесків.
Тобто існують загальна ставка ЄСВ і спеціальна. Розмір другої розраховується як
загальна ставка, помножена на коефіцієнти. До 1 січня 2016р. цей коефіцієнт – не більше
0,4, після – не більше 0,6.
Але зазначена ставка застосовується не автоматично, а за одночасного дотримання
роботодавцем трьох умов:
¾ загальна база нарахування єдиного внеску за місяць, за який нараховується
заробітна плата, повинна щонайменше на 20% перевищувати загальну
середньомісячну базу нарахування єдиного внеску платника за 2014р.;
¾ середній платіж на одну застраховану особу після застосування коефіцієнта
складатиме суму не менше середньомісячного платежу за 2014р.;
число
працівників підприємства збільшилося не більше ніж у 2 рази від середньо¾
місячного чмсла за 2014р.
З 1 січня 2016р. єдина ставка нарахування ЄСВ дорівнює 22% нарахованого
доходу. Виняток становить заробітна плата, яка нараховується працівникам-інвалідам.
Для цієї категорії працюючих ставка встановлена на рівні 8,41%. Пільгами також
користуються підприємства УТОГ та УТОС, де працють понад 50% інвалідів. Для
них ставка ЄСВ становить 5,3%.
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ɍ ɩɟɧɫɿɣɧɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɩɿɥɶɝɢ ɨɤɪɟɦɢɦ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɧɚɞɚɧɿ
ɜɢɧɹɬɤɨɜɨɡɚɪɚɯɭɧɨɤɭɬɢɫɤɭɿɧɲɢɯɤɚɬɟɝɨɪɿɣɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɯɨɫɿɛɚɛɨɤɨɦɩɟɧɫɨɜɚɧɿ
ɡɛɸɞɠɟɬɧɢɯɞɠɟɪɟɥ
ȯɋȼɬɚɩɨɞɚɬɤɢɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɪɿɡɧɨɝɨɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹɐɟɬɚɤɨɠɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɡ
ɬɢɦɳɨȯɋȼɧɨɫɢɬɶɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɥɶɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɚɩɨɞɚɬɨɤɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɜɿɞɲɤɨ
ɞɭɜɚɧɧɹ ɉɪɢɧɰɢɩɨɜɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɿ ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ
ɩɟɪɫɨɧɿɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɫɭɦ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɫɶ ɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɭɫɶɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭɬɪɭɞɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹȯɋȼɬɚɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹɨɛɥɿɤɭɩɟɧɫɿɣɧɢɯɩɪɚɜɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨ
ɤɪɚɳɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɽ ɽɞɢɧɨɸ ɮɭɧɤɰɿɽɸ ɹɤɭ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ ȼ ɛɿɥɶ
ɲɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɰɢɯ ɞɜɨɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɨɛ¶ɽɞɧɭɽɬɶɫɹ ɜ ɪɭɤɚɯ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɭəɤɳɨɬɚɤɢɯɮɨɧɞɿɜɞɟɤɿɥɶɤɚɬɨɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹɦɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹɹɤɩɪɚɜɢɥɨ
ɧɚɣɛɿɥɶɲɩɨɬɭɠɧɢɣɡɧɢɯɜɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦɭɚɫɩɟɤɬɿ
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɚɩɨɥɨɝɟɬɢ ɬɚɤɨʀ ɥɨɝɿɤɢ ɞɨɯɨɞɹɬɶ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɳɨ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ
ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɜɢɳɟ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ ɛɭɞɟ ɩɨɦɢɥɤɨɜɢɦ ɨɬɨɬɨɠɧɸɜɚɬɢ ȯɋȼ ɡɿ ɡɜɢɱɚɣ
ɧɢɦɢ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ ɩɥɚɬɟɠɚɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɬɟ ɣ ɿɧɲɟ ɹɤ ɽɞɢɧɢɣ ³ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɣ
ɬɹɝɚɪ´ȯɋȼ±ɰɟɩɟɧɫɿɣɧɿɩɪɚɜɚɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜɜɢɪɚɠɟɧɿɭɝɪɨɲɨɜɿɣɮɨɪɦɿɋɤɿɥɶɤɢ
ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɟɰɶ ɬɚ ɪɨɛɿɬɧɢɤ ɫɩɥɚɬɹɬɶ ɞɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɧɚ ɫɬɿɥɶɤɢ ɣ ɛɭɞɟ ɠɢɬɢ
ɪɨɛɿɬɧɢɤɭɫɬɚɪɨɫɬɿ
ɍɧɚɭɤɨɜɿɣɫɩɿɥɶɧɨɬɿɿɫɧɭɽɬɪɢɬɨɱɤɢɡɨɪɭɧɚɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭɩɪɢɪɨɞɭȯɋȼ
ȯɋȼɦɚɽɩɨɞɚɬɤɨɜɭɩɪɢɪɨɞɭ;
ȯɋȼɦɚɽɫɜɨɸɨɤɪɟɦɭɩɪɢɪɨɞɭɜɿɞɦɿɧɧɭɜɿɞɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ;
ȯɋȼ ɦɚɸɱɢ ɮɨɪɦɚɥɶɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɩɨɽɞɧɭɽ ɜ ɫɨɛɿ ɩɨɞɚɬɤɨɜɭ ɬɚ
ɧɟɩɨɞɚɬɤɨɜɭɩɪɢɪɨɞɭɛɭɞɭɱɢɩɥɚɬɟɠɟɦɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɟɜɧɢɯ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ ɭ ɩɪɚɜɨɜɿɣ ɩɪɢɪɨɞɿ ȯɋȼ ɬɚ
ɩɨɞɚɬɤɭ ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ ɩɥɚɬɧɢɤɚ ȯɋȼ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɩɥɚɬɟɠɚɦɢ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭɈɞɧɚɤɡɝɿɞɧɨɡɱɢɧɧɢɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦȯɋȼɧɟɧɚɥɟɠɢɬɶɞɨɫɢɫ
ɬɟɦɢ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ Ʉɨɲɬɢ ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɜɿɞ ɫɩɥɚɬɢ ȯɋȼ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɫɚɧɤɰɿɣ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɛɸɞɠɟɬɿɜ ɿɧɲɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɰɿɥɿ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɡɚɤɨɧɨ
ɞɚɜɫɬɜɨɦɩɪɨɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟɞɟɪɠɚɜɧɟɫɨɰɿɚɥɶɧɟɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ11.
Вплив розміру єдиного соціального внеску на бюджет пенсійного фонду
ɈɞɧɢɦɡɤɥɸɱɨɜɢɯɩɢɬɚɧɶɭɩɪɨɛɥɟɦɿɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɫɬɚɥɨɫɬɿɉɎɍɽɫɚɦɟɪɨɡɦɿɪ
ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɬɚɪɢɮɭ Ɋɨɡɦɿɪȯɋȼ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀɩɥɚɬɧɢɤɿɜ ɬɚ ɩɪɨɩɨɪɰɿʀ ɣɨɝɨ
ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɬɨɝɨ ɳɨ ɜɨɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɡɚɫɬɪɚɯɨ
ɜɚɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɫɬɪɚɯɨɜɿ ɜɢɩɥɚɬɢ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɭ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɡɟɪɜɭ ɤɨɲɬɿɜ ɞɥɹ
11

П.2 ст.8 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування” від 8 липня 2010р.
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ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɫɬɪɚɯɨɜɢɯɜɢɩɥɚɬɬɚɧɚɞɚɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɩɨɫɥɭɝɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɦɨɫɨ
ɛɚɦ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɿɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ɇɚɪɚɡɿȯɋȼɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɧɚɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɦɭɪɿɜɧɿ12ɿɞɥɹɩɟɪɟɜɚɠɧɨʀɛɿɥɶɲɨɫɬɿ
ɩɥɚɬɧɢɤɿɜ ɞɨɪɿɜɧɸɽ  ɞɨ ɛɚɡɢ ɣɨɝɨ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɉɪɨɬɟ ɞɨ ɪ ȯɋȼ ɜɫɬɚ
ɧɨɜɥɸɜɚɜɫɹ ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɛɚɡɢ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɤɥɚɫɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɢɡɢɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɞɨ ɹɤɢɯ ɜɿɞɧɟɫɟɧɨ ɩɥɚɬɧɢɤɿɜ ȯɋȼ
ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɞɿɜ ʀɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɤɨɥɢɜɚɜɫɹ ɭ ɦɟɠɚɯ  ±
 Ⱦɥɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ȯɋȼ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɜɫɹ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ  ɜɢɡɧɚɱɟ
ɧɨʀɛɚɡɢɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ13.
Деякі зміни податкової системи Україні, %
Було
Податок на доходи фізичних осіб
Єдиний соціальний внесок

15/20

14

43,2 (36,7 – 49,7)

Стало
1815
22

• сплачується роботодавцем

41

16

22

• сплачується працівником

3,6

0,0

Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɥɨɝɿɤɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɫɨɥɿɞɚɪɧɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɿɥɶɝ ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɟɧɧɹɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɦɨɠɟɛɭɬɢɨɩɢɫɚɧɚɧɚɫɬɭɩɧɢɦɱɢɧɨɦ
f = f {кпенс, кплатн, p1, p2, n}

(1)

ɞɟкпенс ±ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ
кплатн ±ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɥɚɬɧɢɤɿɜɫɬɪɚɯɨɜɢɯɜɧɟɫɤɿɜ
p1
±ɫɟɪɟɞɧɹɜɟɥɢɱɢɧɚɨɛ¶ɽɤɬɚɫɩɪɚɜɥɹɧɧɹɫɬɪɚɯɨɜɢɯɜɧɟɫɤɿɜ ɫɟɪɟɞɧɹɡɚɪɨɛɿɬɧɚ
ɩɥɚɬɚ 
p2
±ɫɟɪɟɞɧɹɩɟɧɫɿɹ
n
±ɫɬɪɚɯɨɜɢɣɜɧɟɫɨɤ ɡɛɿɪɧɚɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟɞɟɪɠɚɜɧɟɩɟɧɫɿɣɧɟɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
12

Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування”
від 8 липня 2010р., ст.8, п.5.
13
Див., наприклад, редакцію Закону “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування” від 2 березня 2015р. – http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/ediniy-vnesok-nazagalnoobovyazkove-/zakoni-ukraini/63472.html.
14
15% на доходи, нижчі за 12 180 грн. (10 мінімальних заробітних плат), 20% на доходи, що перевищують
10 мінімальних заробітних плат, податкова пільга в розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати (1 218 грн.)
для заробітних плат, нижчих за 1,4 мінімальних.
15
Податкова пільга в розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати (1 378 грн.) для заробітних плат, що нижчі за
1,4 мінімальних.
16
Середне значення ставок більш ніж 70 різних податків.
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ɍɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɚɤɬɭɚɪɧɢɣɛɚɥɚɧɫɉɎɍɹɤɢɣɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ
ɫɨɥɿɞɚɪɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɧɚɫɬɭɩɧɢɦɱɢɧɨɦ
кплатн u p1 u n = кпенс u p2
(2)
Ⱥɛɨ
n=

(кпенс u p2)
(кплатн u p1)

(3)

əɤ ɜɢɞɧɨ ɡ   ɫɬɪɚɯɨɜɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɜɢɦɿɪɸɽɬɶɫɹ ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɞɨ
ɫɟɪɟɞɧɶɨʀɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀɩɥɚɬɢ
ȯɞɢɧɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɦɚɽ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɬɚ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɛɚɡɢ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ȯɋȼ ± ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɫɭɦɚ ɞɨɯɨɞɭ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ ɳɨ ɞɨɪɿɜɧɸɽ
 ɪɨɡɦɿɪɚɦ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɞɥɹ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɢɯ ɨɫɿɛ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɡɚɤɨ
ɧɨɦɧɚɹɤɭɧɚɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹɽɞɢɧɢɣɜɧɟɫɨɤɆɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣɫɬɪɚɯɨɜɢɣɜɧɟɫɨɤ±ɫɭɦɚ
ȯɋȼ ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨ ɹɤ ɞɨɛɭɬɨɤ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ
ɩɥɚɬɢ ɧɚ ɪɨɡɦɿɪ ɜɧɟɫɤɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɦ ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ ɡɚ ɹɤɢɣ ɧɚɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɞɨɯɿɞ  ɬɚ ɩɿɞɥɹɝɚɽ ɫɩɥɚɬɿ ɳɨɦɿɫɹɰɹ ɉɪɢ ɱɨɦɭ ɩɨɪɹɞɨɤ ɧɚɪɚɯɭ
ɜɚɧɧɹɬɚɫɩɥɚɬɢȯɋȼɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹɦɚɣɠɟɳɨɪɨɤɭ
Максимальні величини бази нарахування ЄСВ для фізичних осіб-підприємців

з 1 січня

2016р.

2017р.

34 450 грн. (1 378 u 25)

40 000 грн. (1 600 u 25)

з 1 травня

36 250 грн. (1 450 u 25)

42 100 грн. (1 684 u 25)

з 1 грудня

40 000 грн. (1 550 u 25)

44 050 грн. (1 762 u 25)

Ɂɝɿɞɧɨ ɡ Ɂɚɤɨɧɨɦ ³ɉɪɨ ɡɛɿɪ ɬɚ
ɨɛɥɿɤ ɽɞɢɧɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ´17 ɩɥɚɬɧɢɤɚɦɢ ȯɋȼ
ɽ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿ ɹɤɿ ɫɩɥɚɱɭɸɬɶ ɜɧɟ
ɫɨɤ ɡɚ ɧɚɣɦɚɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɡɚ
ɫɟɛɟ Ɍɟ ɳɨ ɨɛɨɜ¶ɹɡɨɤ ɳɨɞɨ ɫɩɥɚɬɢ
ȯɋȼ ɩɨɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɥɨɝɿɰɿ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɪɚɰɿɜ
ɧɢɤɩɪɢɧɨɫɢɬɶɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɸɤɨɪɢɫɬɶ
ɩɪɚɰɸɸɱɢ ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɚ ɡɚɜɬɪɚ ɜɿɧ
ɫɬɚɽ ɧɟɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɢɦ ɿ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɟɰɶ
ɦɚɽɩɨɞɛɚɬɢɩɪɨɧɶɨɝɨɌɚɤɚɡɚɝɚɥɨɦ
17

Ст.4 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування”.
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ɝɭɦɚɧɧɚ ɥɨɝɿɤɚ ɛɭɥɚ ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɚ ɳɟ ɡɚ ɱɚɫɿɜ ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɶɨɝɨ Ɋɢɦɭ ȼɟɬɟɪɚɧ
ɜɿɞɫɥɭɠɢɜɲɢ ɧɚɥɟɠɧɟ ɜ ɥɟɝɿɨɧɿ ɡɚɥɢɲɚɸɱɢ ɫɥɭɠɛɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɜ ɜɿɞ ɞɟɪɠɚɜɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɭ ɞɿɥɹɧɤɭ ɡ ɯɚɬɨɸ ɨɥɢɜɤɨɜɢɣ ɝɚɣɨɤ ɫɬɚɞɨ ɤɿɡ ɬɚ ɞɟɫɹɬɨɤ ɪɚɛɿɜ ɉɿɫɥɹ
ɰɶɨɝɨɞɨɤɿɧɰɹɠɢɬɬɹɜɿɧɦɿɝɧɟɬɭɪɛɭɜɚɬɢɫɶɩɪɨɯɥɿɛɧɚɫɭɳɧɢɣ18.
ɉɨɪɹɞɨɤɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹɿɫɩɥɚɬɢȯɋȼɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɁɚɤɨɧɨɦɍɤɪɚʀɧɢ
³ɉɪɨ ɡɛɿɪ ɬɚ ɨɛɥɿɤ ɽɞɢɧɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ´19 ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ± ɉɨɞɚɬɤɨɜɢɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ
ɩɪɢɣɧɹɬɢɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɪɝɚɧɭɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀɜɥɚɞɢɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɬɚɪɟɚɥɿɡɭɽɞɟɪɠɚɜɧɭɩɨɞɚɬ
ɤɨɜɭɿɦɢɬɧɭɩɨɥɿɬɢɤɭ
ȯɋȼɧɟɽɨɞɧɨɪɿɞɧɢɦɩɥɚɬɟɠɟɦɁɪɫɭɦɚȯɋȼɪɨɡɩɨɞɿɥɹɽɬɶɫɹɧɚ
• ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟɞɟɪɠɚɜɧɟɫɨɰɿɚɥɶɧɟɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹɧɚɜɢɩɚɞɨɤɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ±
 ±ɭɪ 
• ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟɞɟɪɠɚɜɧɟɫɨɰɿɚɥɶɧɟɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɬɢɦɱɚɫɨɜɨɸ
ɜɬɪɚɬɨɸ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɬɪɚɯɭ
ɜɚɧɧɹɜɿɞɧɟɳɚɫɧɨɝɨɜɢɩɚɞɤɭɧɚɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿɬɚɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ
ɹɤɿɫɩɪɢɱɢɧɢɥɢɜɬɪɚɬɭɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ± ±ɭɪ 
• ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟɞɟɪɠɚɜɧɟɩɟɧɫɿɣɧɟɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɨɥɿɞɚɪɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ ±
 ±ɭɪ 20,21.
18

Історія розвитку пенсійного забезпечення в Російській імперії, до складу якої входила і більша частина
території сучасної України, починається з видання 6 грудня 1827р. царського указу про пенсії. Оскільки ці
пенсії були досить скромними, тодішній уряд започаткував утворення емеритальних (“емеритура” – вислуга
років) пенсійних кас різними відомствами. Про це свідчить, зокрема, затверджений у 1886р. російським
імператором Олександром III “Устав эмеритальныхъ касс служащихь гражданскаго ведомства”.
Але особи, які служили в земствах, а це були вчителі, лікарі та інші категорії службовців, не мали
до середини 1860-х років жодних привілеїв, у т.ч. й пенсій. Щоб утримати їх на службі, земства вирішили взяти на себе зобов’язання щодо пенсійного забезпечення таких працівників за умови, що останні
вислужать встановлений мінімум років, як це робилося стосовно державних службовців. Детальніше
див.: Науменкова С.В. Недержавне пенсійне забезпечення в Україні. – К. : Знання, 201. – 66 с.
За радянських часів держава була єдиним роботодавцем. Тому в різні періоди пенсії виплачувались
за рахунок коштів різної економічної природи, але переважно за рахунок коштів державного бюджету та
відрахувань з фонду заробітної плати підприємств (ставка відрахувань становила від 4% до 12%, залежно
від сфери діяльності). Отже, пенсійне забезпечення в СРСР було фактично безкоштовним для працівників.
Детальніше див.: Пенсии в СССР: социальные реформы 1917-1990гг. – http://pfr.pba.su/Content/Read/55.

19

Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”
від 8 липня 2010р.

20

Крім ЄСВ за військовослужбовців, в якого інші пропорції за рахунок відсутності внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності.

21

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження пропорцій розподілу єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 26 листопада 2014р.
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Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɭ
ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɨɪɝɚɧ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɮɨɪ
ɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɚɯ
ɬɪɭɞɨɜɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɡɚɯɢɫɬɭ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɡɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɽɸ ɰɟɧɬɪɚɥɶ
ɧɨɝɨɨɪɝɚɧɭɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀɜɥɚɞɢɳɨɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɭɽɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɬɚɪɟɚɥɿɡɭɽɞɟɪɠɚɜɧɭ
ɩɨɞɚɬɤɨɜɭ ɿ ɦɢɬɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɩɪɚɜɥɿɧɶ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨ
ɜɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭ
ɜɚɧɧɹ ɩɨɞɚɽ ɭɡɝɨɞɠɟɧɿ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɞɿɚɥɨɝɭ ɡɦɿɧɢ ɪɨɡɦɿɪɭ ɽɞɢɧɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ ɞɥɹ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ʀɯ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞ
ȼɟɪɯɨɜɧɨʀɊɚɞɢɍɤɪɚʀɧɢɬɚɩɪɨɩɨɪɰɿʀɪɨɡɩɨɞɿɥɭɡɚɜɢɞɚɦɢɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨ
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ʀɯ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ Ʉɚɛɿɧɟɬɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ
ɍɤɪɚʀɧɢ22.
Ɉɫɬɚɧɧɿ ɡɦɿɧɢ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɽɞɢɧɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟ
ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɛɭɥɨ ɡɪɨɛɥɟɧɨ  ɛɟɪɟɡɧɹ ɪ Ɍɚɤ Ʉɚɛɿɧɟɬ
Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɦɟɧɲɢɜ ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɽɞɢɧɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ ɞɥɹ Ɏɨɧɞɭ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɢɩɚɞɨɤ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɦɚɣɠɟ
ɧɚ ɬɪɟɬɢɧɭ ȼɿɞɬɟɩɟɪ ɜɿɞɫɨɬɨɤ ȯɋȼ ɳɨ ɧɚɩɪɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɨɰɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ
ɜɢɩɚɞɨɤ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢɦɟ  ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ  ɫɿɱɧɹ ɪ ±   ɫɨɰ
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɸ ɜɬɪɚɬɨɸ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɨɰɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ɜɿɞɧɟɳɚɫɧɨɝɨɜɢɩɚɞɤɭɧɚɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ± ɫɬɚɧɨɦɧɚɫɿɱɧɹɪ± 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɞɨ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɧɚɞɯɨɞɢɬɢɦɟ  ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ  ɫɿɱɧɹ ɪ ±
 23 ɉɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɳɨ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɞɚɫɬɶɫɹ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨ
ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɧɚ  ɦɥɪɞ ɝɪɧ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɪ ɚ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ȯɋȼ ɛɸɞɠɟɬɢ ɮɨɧɞɿɜ ɫɨɰɫɬɪɚɯɭ ɡɚɥɢɲɚɬɶɫɹ ɧɚ ɬɨɦɭ ɠ
ɪɿɜɧɿ
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɪ ɩɪɨɩɨɪɰɿʀ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ȯɋȼ ɦɿɠ ɜɢɞɚɦɢ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɄɆɍ
ɮɚɤɬɢɱɧɨɜɪɭɱɧɨɦɭɪɟɠɢɦɿ
Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ ɿɡ ɩɟɪɟɞɚɱɟɸ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ  ɠɨɜɬɧɹ ɪ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɡ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ȯɋȼ ɜɿɞ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɮɿɫɤɚɥɶɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ
ȾɎɋ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹɩɟɜɧɟɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹɩɥɚɬɿɠɧɨʀɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢɫɬɪɚɯɭɜɚɥɶɧɢɤɿɜɿɡɣɨɝɨ
ɫɩɥɚɬɢ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ȯɋȼ ɿ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɢ
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɣɨɝɨ ɨɛɫɹɝɿɜ Ɍɚɤ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɪɪ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɛɨɪɝɭ
ɡɿɫɩɥɚɬɢȯɋȼɡɪɿɫɧɚɿɫɬɚɧɨɦɧɚɫɿɱɧɹɪɫɬɚɧɨɜɢɜɦɥɪɞɝɪɧɡɧɢɯ
ɦɥɪɞɝɪɧ±ɱɚɫɬɢɧɚȯɋȼɳɨɧɚɞɯɨɞɢɬɶɞɨɉɎɍ
22

Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”
від 8 липня 2010р., ст.8, п.28.
23
Постанова Кабінету Міністрів “Про затвердження пропорцій розподілу єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 19 липня 20174р.
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ɍ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɜɥɚɫɧɢɯ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ
ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ  ɰɢɯ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ȯɋȼ ȯɋȼ ɧɟ ɽ
ɽɞɢɧɢɦɞɠɟɪɟɥɨɦɜɥɚɫɧɢɯɤɨɲɬɿɜɉɎɍ ɞɟɬɚɥɶɧɨɭɊɨɡɞɿɥɿ ).
Частина ЄСВ у власних надходженнях Пенсійного фонду України
2013р.

2014р.

2015р.

2016р.

2017р.

Власні надходження
(млн. грн.)

168 622,7

166 928,0

172 457,2

109 967,9

141 853,1

Частина ЄСВ,
розподілена на
пенсійне страхування
(млн. грн.)

164 284,7

160 518,7

166 082,0

105 371,1

136 274,1

97,6

96,4

96,5

96,3

96,4

Частина ЄСВ у власних
надходженнях ПФУ, %

ɋɟɪɣɨɡɧɟɡɪɨɫɬɚɧɧɹɞɟɮɿɰɢɬɭɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨɮɨɧɞɭɡɪɡɨɤɪɟɦɚɡɧɢɠɟɧɧɹ
ɱɚɫɬɤɢɜɥɚɫɧɢɯɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟɫɚɦɟɡɿɡɧɢɠɟɧɧɹɦɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨȯɋȼɌɚɤ
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɭɪɦɚɣɠɟɜɞɜɿɱɿɪɨɡɦɿɪɭɽɞɢɧɨɝɨɜɧɟɫɤɭɧɚɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟ
ɞɟɪɠɚɜɧɟɫɨɰɿɚɥɶɧɟɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹɞɨɿɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹɣɨɝɨɭɬɪɢɦɚɧɶɿɡɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ
ɩɥɚɬɢ ɞɨɯɨɞɭ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɯɨɫɿɛɩɪɨɜɟɞɟɧɟɡɦɟɬɨɸɥɟɝɚɥɿɡɚɰɿʀɬɿɧɶɨɜɨʀɡɚɣɧɹ
ɬɨɫɬɿɬɚɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀɩɥɚɬɢɩɪɢɡɜɟɥɨɞɨɧɟɞɨɨɬɪɢɦɚɧɧɹɛɸɞɠɟɬɨɦɉɎɍɡɚɣɨɝɨɪɨɡ
ɪɚɯɭɧɤɚɦɢ  ɦɥɪɞ ɝɪɧ ɭ ɬɱ  ɦɥɪɞ ɝɪɧ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɭɬɪɢɦɚɧɶ
ɿɡɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀɩɥɚɬɢɇɚɡɦɟɧɲɟɧɧɹɫɭɦɜɥɚɫɧɢɯɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶɉɎɍɬɚɤɨɠɜɩɥɢɧɭɥɢ
ɩɿɥɶɝɢɡɿɫɩɥɚɬɢȯɋȼ ɦɥɪɞɝɪɧ ɿɡɧɢɠɟɧɧɹɍɪɹɞɨɦɭɥɸɬɨɦɭɪɱɚɫɬɤɢ
ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ȯɋȼ ɧɚ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɡ  ɞɨ
 ɪɨɡɦɿɪɹɤɨʀɛɭɥɨɡɛɿɥɶɲɟɧɨɥɢɲɟɡɫɿɱɧɹɪ ɞɨ 24.
Порівняльний бюджетний баланс Пенсійного фонду в разі умовного
збереження у 2016р. тарифу ЄСВ на рівні 2015р. (37,17%)25

¾ У 2015р.: ставка ЄСВ – 37,17% ФОП, частка ЄСВ на пенсійне страхування –
89,3877%.
¾ У 2016р.: розмір ЄСВ – 22%, частка ЄСВ на пенсійне страхування – 79,6506%.
За умови збереження розміру ЄСВ на рівні 2015р. власні доходи Пенсійного
фонду розрахунково зросли б на 96,4 млрд. грн. і становили 208,1 млрд. грн.,
що забезпечило б зменшення на відповідну суму коштів державного бюджету
для покриття дефіциту ПФУ та перевищення доходів над видатками Фонду в
сумі 14,7 млрд.грн.
24

Про результати аналізу причин утворення дефіциту бюджету Пенсійного фонду та його покриття за рахунок
коштів державного бюджету. Рішення Рахункова палата № 10-2 від 25 квітня 2017р. – http://www.ac-rada.gov.
ua/doccatalog/document/16751713/R_RP_10-2_2017.pdf?subportal=main
25
Дані ПФУ – www.pfu.gov.ua/pfu/doccatalog/document?id=277050.
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Втрати від зниження ставки ЄСВ у 2016р.

Фонд оплати праці (ФОП)
млн.грн.
600

млн.грн.
600

.0

13

+1

500

500

400

400

300
200

300

581,0
468,0

0

+38,2

200

100

100

2015р.

0

2016р.

втрати -9
6,4

165,4
2015р.

203,6
107,1
37,17%

22%

2016р.

2016р.

Фактичне виконання бюджету
ДОХОДИ
(без урахування коштів
державного бюджету
на покриття дефіциту)

172,4 млрд.грн.

ВИДАТКИ

253,5 млрд.грн.

ДЕФІЦИТ

81,7 млрд.грн.

Виконання бюджету ПФУ в умовах “старого” розміру та
пропорцій розподілу ЄСВ (розрахунково)
ДОХОДИ

270,6 млрд.грн.

ВИДАТКИ

253,5 млрд.грн.

ПЕРЕВИЩЕННЯ ДОХОДІВ
НАД ВИДАТКАМИ

14,7 млрд.грн.
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Ɂ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦɢ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɬɚɪɢɮɭ ɞɥɹ ɛɸɞɠɟɬɭ
ɉɎɍ ɩɨɝɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ Ɍɚɤ ɡɚ ɫɥɨɜɚɦɢ
ɝɨɥɨɜɢ ɦɿɫɿʀ ɆȼɎ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɚɧ Ɋɨɞɟɧɚ ɩɿɫɥɹ ɪɿɡɤɨɝɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɫɬɚɜɤɢ ȯɋȼ ɭ
ɪ ɫɭɬɬɽɜɨɝɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɿɡ ɫɩɥɚɬɨɸ ɰɶɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ ɧɟ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ
ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɦɚɥɨ ɦɿɫɰɟ ɪɿɡɤɟ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɋɢɫɬɟɦɚ ɧɟ
ɫɬɢɦɭɥɸɽ ɫɩɥɚɱɭɜɚɬɢ ɜɧɟɫɤɢ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɟɦɚɽ ɠɨɞɧɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɫɩɥɚɱɟɧɢɦɢ
ɜɧɟɫɤɚɦɢ ɬɚ ɪɨɡɦɿɪɨɦ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɢɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɭ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭɩɿɞɫɭɦɤɭɩɿɫɥɹɜɢɯɨɞɭɧɚɩɟɧɫɿɸ26.
Оцінка рівня та ефективності податкового навантаження
у міжнародній класифікації
Ɍɚɤɟ ɡɧɚɱɧɟ ɛɟɡ ɩɟɪɟɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ± ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɟ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ȯɋȼ ɨɛɝɪɭɧɬɨ
ɜɭɜɚɥɨɫɶ ɧɟɩɨɫɢɥɶɧɢɦ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɧɚ ɛɿɡɧɟɫ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿ
ɥɟɞɶ ɡɜɨɞɹɬɶ ɤɿɧɰɿ ɡ ɤɿɧɰɹɦɢ ɿ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɶ Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɪɨɡ
ɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɞɟɹɤɢɯ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɫɬɚɜɤɢ ȯɋȼ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹ ɿ ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ
ȯɋȼ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɡɦɟɧɲɢɬɶ ɩɨɞɚɬɤɨɜɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ ɡ  ɞɨ
 ɿ ɡɪɨɛɢɬɶ ɤɪɚʀɧɭ ɛɿɥɶɲ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɸ27 ɉɟɪɟɞɛɚɱɚɥɨɫɶ ɳɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɫɬɚɜɤɢ
ȯɋȼ ɹɤɟ ɩɪɢɡɜɟɞɟ ɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɫɟɤɬɨɪɭ ɞɟɪɠɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɭɞɟ ɤɨɦɩɟɧ
ɫɨɜɚɧɨ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɿɧɲɢɯ ɡɦɿɧ ɭ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɫɬɪɭɤ
ɬɭɪɧɢɯɪɟɮɨɪɦɚɬɚɤɨɠɡɚɪɚɯɭɧɨɤɜɢɬɪɚɬɧɨʀɱɚɫɬɢɧɢɛɸɞɠɟɬɭɌɚɤɨɠɩɟɪɟɞɛɚɱɚ
ɥɨɫɶɳɨɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɹɤɿɨɬɪɢɦɚɥɢɞɨɞɚɬɤɨɜɿɪɟɫɭɪɫɢɜɧɚɫɥɿɞɨɤɛɿɥɶɲɧɢɡɶɤɨɝɨ
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹɡɦɨɠɭɬɶɩɿɞɜɢɳɢɬɢɡɚɪɨɛɿɬɧɭɩɥɚɬɭɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɬɢɦɫɚɦɢɦɩɿɞ
ɬɪɢɦɚɬɢɤɿɧɰɟɜɟɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɩɨɜɧɿɫɬɸɚɛɨɱɚɫɬɤɨɜɨɥɟɝɚɥɿɡɭɜɚɬɢ³ɫɿɪɿ´ɡɚɪɨɛɿɬɧɿ
ɩɥɚɬɢɩɨɜɟɪɧɭɜɲɢɱɚɫɬɢɧɭɪɟɫɭɪɫɿɜɞɨɛɸɞɠɟɬɭɡɛɢɬɤɨɜɿɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɡɦɨɠɭɬɶ
ɩɪɨɞɨɜɠɢɬɢɪɨɛɨɬɭɭɫɤɥɚɞɧɢɯɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɭɦɨɜɚɯɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɳɨɦɚɸɬɶɩɪɢ
ɛɭɬɨɤ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɪɟɫɭɪɫ ɏɨɱɚ ɧɚɜɿɬɶ ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɢ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ȯɋȼ
ɜɢɡɧɚɜɚɥɢ ɳɨ ɧɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɿɫɧɭɸɱɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɞɥɹ ɥɟɝɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ
ɩɥɚɬɢ ɰɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɛɭɞɟ ɞɨɜɝɢɦ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɞɨɜɿɪɢ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜ
ɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ³ɲɬɪɚɮɿɜ´ ɞɥɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɢɯ ɩɥɚɬ
³ɭɤɨɧɜɟɪɬɚɯ´
ɍ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɚɪɝɭɦɟɧɬɭ ɧɚɜɨɞɢɥɢɫɶ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɿɧɲɢɯ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧ
ɭ ɹɤɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɧɿɛɢɬɨ ɡɧɚɱɧɨ ɦɟɧɲɢɣ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦ Ɇɨɜɥɹɜ
ɭɪɚɡɿɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨɝɨɡɧɢɠɟɧɧɹȯɋȼɫɥɿɞɨɱɿɤɭɜɚɬɢ
• ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ ɳɨ ɩɨɬɹɝɧɟ ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɡɚɝɚɥɶɧɟ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
• ɞɟɬɿɧɿɡɚɰɿʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɢɯ ɩɥɚɬ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɡɦɟɧɲɢɬɶɫɹ ɬɿɧɶɨɜɢɣ ɫɟɤɬɨɪ
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢɬɚɪɨɡɩɨɱɧɟɬɶɫɹɩɪɨɰɟɫɞɟɬɿɧɿɡɚɰɿʀɛɿɡɧɟɫɭ
• ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɡɚɪɨɛɿɬɧɢɯɩɥɚɬɳɨɩɪɢɡɜɟɞɟɞɨɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɫɩɨɠɢɜɱɨɝɨɩɨɩɢɬɭ
26
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ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɣ ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɨɩɢɫɭɜɚɜɫɹ ɥɨɝɿɤɨɸ ɡɚ ɹɤɨɸ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ȯɋȼ
ɹɤɢɣ ɩɨɪɿɜɹɧɨ ɡ ɧɚɲɢɦ ɦɟɧɲɟ ɜ ȯɜɪɨɩɿ  ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɛ ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹɦ ɫɩɪɹɦɭ
ɜɚɬɢ ɝɪɨɲɿ ɳɨ ɜɢɜɿɥɶɧɹɬɶɫɹ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬ
ɧɢɯ ɩɥɚɬ ɧɚɣɦɚɧɢɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɳɨ ɩɨɬɹɝɧɟ ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɲɜɢɞɤɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɟɤɨ
ɧɨɦɿɤɢɨɬɠɟɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɭɤɨɧɜɟɪɬɚɰɿɣɧɢɯɰɟɧɬɪɚɯɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɜɿɞɩɚɞɟ
ɐɹɥɿɧɿɣɧɚɥɨɝɿɤɚɦɿɫɬɢɥɚɜɫɨɛɿɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟɞɜɿɝɪɭɛɿɩɨɦɢɥɤɢ
 ɏɢɛɧɿɫɬɶ ɬɟɡɢ ɳɨɞɨ ɪɨɡɦɿɪɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɶ ɧɚ Ɂɚɯɨɞɿ Ɇɿɮ ɳɨɞɨ
ɡɚɜɢɫɨɤɨɝɨ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɛɿɡɧɟɫ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɤɪɚʀɧɚɦɢ
ɫɜɿɬɭ ɞɭɠɟ ɩɨɲɢɪɟɧɢɣ ɹɤ ɭ ɛɿɡɧɟɫɨɜɢɯ ɤɨɥɚɯ ɬɚɤ ɿ ɫɟɪɟɞ ɩɟɪɟɫɿɱɧɢɯ ɝɪɨɦɚ
ɞɹɧ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɞɨɜɨɥɿ ɱɚɫɬɨ ɥɭɧɚɽ ɬɟɡɚ ɳɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɮɨɧɞ
ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɱɢ ɧɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɡɚ ɤɪɚʀɧɢ ȯɋ ɇɚɫɩɪɚɜɞɿ ɰɟ ɧɟ ɬɚɤ ɬɚɛɥɢɰɹ
³Ɋɿɜɟɧɶ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɜɢɩɥɚɬɢ ɿɡ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ
ɈȿɋɊɬɚɜɍɤɪɚʀɧɿ´ɫ 
Ɍɟɧɞɟɧɰɿʀ ɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɿ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɩɪɚɰɸ ɤɚɩɿɬɚɥ ɿ ɤɿɧɰɟɜɟ
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɦɿɠɍɤɪɚʀɧɨɸɬɚɤɪɚʀɧɚɦɢɱɥɟɧɚɦɢȯɋɦɚɸɬɶɧɢɡɤɭɫɩɿɥɶɧɢɯɨɡɧɚɤ
Ɍɚɤ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɝɨ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜ ȯɋ ɹɤ ɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɡɧɚɽ ɩɪɚɰɹ
ɍ ɪɪ ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɫɬɚɜɤɚ ʀʀ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ
ɱɥɟɧɚɯ ȯɋ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ  ɳɨ ɛɭɥɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɢɦ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ
ɩɨ ɍɤɪɚʀɧɿ   ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɭ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɹɤ ɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜ ȯɋ
ɪɿɜɟɧɶ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿ ɡɚɥɢɲɚɜɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɫɬɚɛɿɥɶɧɢɦ ɪɨɡɪɢɜ ɦɿɠ ɣɨɝɨ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɸ ɬɚ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɸ ɫɬɚɜɤɚɦɢ ɫɬɚɧɨɜɢɜ ɦɟɧɲ 28 Ⱦɚɧɿ ȯɜɪɨɫɬɚɬɭ
ɫɜɿɞɱɚɬɶɳɨɩɨɞɚɬɨɤɧɚɩɪɚɰɸɭɤɪɚʀɧɚɯȯɋɦɚɽɬɟɧɞɟɧɰɿɸɞɨɡɧɢɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɹ
³ɉɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɩɪɚɰɸ ɭ ɞɟɹɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ´ ɫ  ɚɥɟ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɿ ɧɟ ɬɚɤ ɪɿɡɤɨ ɹɤ
ɰɟɛɭɥɨɡɪɨɛɥɟɧɨɜɍɤɪɚʀɧɿ
ɍ Ʉɨɧɰɟɩɰɿʀ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞɦɿɱɚɽɬɶɫɹ ɳɨ
³ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɩɨɞɚɬɤɨɜɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɫɭɦɚ ɜɫɿɯ ɡɚɪɩɥɚɬɧɢɯ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɞɨ ɜɫɿɯ ɡɚɪ
ɩɥɚɬɧɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ  ɧɚ ɡɚɪɩɥɚɬɧɿ ɞɨɯɨɞɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜ  ɪɚɡɢ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɜ ȯɋ´29
ɿɫɤɥɚɞɚɽɉɨɦɢɥɤɚɭɪɹɞɭɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭɳɨɉɇɎɈɿȯɋȼɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ
ɡɮɨɧɞɨɦɨɩɥɚɬɢɩɪɚɰɿɭɬɨɣɱɚɫɹɤɭɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣɦɟɬɨɞɢɰɿɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɿɩɥɚɬɟɠɿ
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹɡɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢɜɢɬɪɚɬɚɦɢɧɚɨɩɥɚɬɭɩɪɚɰɿ
əɤ ɦɨɠɧɚ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɮɨɧɞ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɚɠ
ɧɿɹɤ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɡɚɜɟɥɢɤɢɦ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ȯɋ ȼɨɧɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ
ɛɥɢɡɶɤɨ ɧɢɠɧɶɨʀ ɦɟɠɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ȱɧɲɚ ɫɩɪɚɜɚ ɳɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ȯɋ ɪɨɡ
ɩɨɞɿɥ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɦɿɠ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɦ ɿ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɟɦ ɧɟ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ
Ⱥɥɟ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟ ɫɥɿɞ ɡɚɛɭɜɚɬɢ ɳɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɱɚɫɬɤɚ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɭ ɜɢɩɭɫɤɭ
ɫɤɥɚɞɚɽ  ɬɨɞɿ ɹɤ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɋ ɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 30 ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɭɤɪɚʀɧ
ɫɶɤɿ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿ ɛɚɧɚɥɶɧɨ ɧɟ ɞɨɩɥɚɱɭɸɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɬɚ ɳɟ ɣ
ɫɤɚɪɠɚɬɶɫɹɧɚɡɚɜɢɫɨɤɟɩɨɞɚɬɤɨɜɟɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ
28

Фролова Н. Податкове навантаження на працю, капітал і кінцеве споживання в умовах дії податкового
кодексу України. “Економіка України”, 2014, – № 8 (633).
29
Концепція реформування податкової системи України. – http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_
id=247504310.
30
Див., наприклад: Коваль О. П. Перспективи впровадження загальнообов’язкової накопичувальної пенсійної
системи в Україні: вплив на економічну безпеку : монографія. – К. : НІСД, 2012. – 240 с.
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Податок на працю у деяких країнах, %
Tax wedge on labour cost
2005р.

2013р.

2015р.

ЄС

40,5

39,0

38,4

Країни зони євро

42,6

41,7

41,4

Бельгія

49,3

50,0

49,5

Болгарія

36,3

33,6

33,6

Чехія

42,0

39,4

39,9

Данія

38,9

36,5

34,3

Німеччина

47,3

45,1

45,3

Естонія

38,1

38,8

38,0

Ірландія

15,8

21,5

21,5

Греція

35,4

37,1

34,7

Іспанія

35,7

37,2

36,0

Франція

46,3

45,6

43,7

Хорватія



..

35,0

35,3

Італія

42,5

44,9

42,0

Кіпр

11,9

12,0

11,9

Латвія

41,8

43,1

41,9

Литва

42,6

39,5

39,2

Люксембург

28,7

30,1

31,1

Угорщина

43,1

49,0

49,0

Мальта

17,9

17,9

19,0

Нідерланди

41,6

32,3

31,0

Австрія

43,3

44,6

45,0

Польща

37,5

34,8

33,7

Португалія

32,1

35,2

36,2

Румунія

42,4

43,5

38,3

Словенія

41,8

38,5

38,6

Словаччина

34,8

38,5

38,8

Фінляндія

39,5

37,5

38,3

Швеція

46,6

40,9

40,7

Велика Британія

30,5

26,8

25,0

Ісландія

28,2

29,8

29,9

Норвегія

34,2

34,1

33,7

Швейцарія

18,9

19,4

19,5

Туреччина

41,9

35,4

36,1

Японія

26,5

30,3

30,8

США

27,6

29,4

29,5
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Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɬɚɜɤɢ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ ɩɨɤɚɡɚɜ ɳɨ ɫɬɚɜɤɢ ɨɩɨ
ɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɟɡɧɚɱɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɥɢ ɫɬɚɜɤɢ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɞɟɹ
ɤɢɯɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯɤɪɚʀɧɚɥɟɧɟɛɭɥɢɫɚɦɢɦɢɜɢɫɨɤɢɦɢɹɤɰɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɜɜɚɠɚɥɨɫɶ
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɭ ɪ ɫɟɪɟɞɧɶɨɡɜɚɠɟɧɚ ɫɬɚɜɤɚ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɶ ɧɚ ɮɨɧɞ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɭ
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɫɤɥɚɞɚɥɚ  ɚ ɧɟɩɪɹɦɚ ɫɬɚɜɤɚ ɨɩɨɞɚɬɤɭ
ɜɚɧɧɹɜɢɬɪɚɬɧɚɨɩɥɚɬɭɩɪɚɰɿ±31Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɰɟɣɩɨɤɚɡɧɢɤɭɪɩɟɪɟ
ɜɢɳɭɜɚɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɋ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ  ɿ ɧɟ ɛɭɜ ɫɚɦɢɦ
ɜɢɫɨɤɢɦ ɭ ȯɜɪɨɩɿ ɹɤ ɰɟ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɥɨɫɹ ɭ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɩɪɢɥɸɧɟɧɨʀ Ʉɚɛɿɧɟɬɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ32 Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɋ ɧɟɩɪɹɦɚ
ɫɬɚɜɤɚɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹɜɢɩɥɚɬɧɚɨɩɥɚɬɭɩɪɚɰɿɫɤɥɚɞɚɥɚ
Ɋɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɧɚɬɟɳɨɡɧɢɠɟɧɧɹɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɩɪɢ
ɡɜɟɞɟ ɞɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɬɿɧɶɨɜɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɛɭɥɨ ɧɟɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɡ ɰɢɦ ɧɚɪɚɡɿ ɩɨɝɨɞ
ɠɭɸɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɍɤɪɚʀɧɚ ɦɚɥɚ ɧɟ ɫɚɦɢɣ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ
ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɩɪɨɬɟ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɿɡ ɛɿɥɶɲɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɩɨɞɚɬɤɿɜ
ɱɚɫɬɤɚ ɬɿɧɶɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɧɢɠɱɚ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɍɤɪɚʀɧɨɸ Ɉɬɠɟ ɫɩɪɚɜɚ
ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɪɿɜɧɿ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɚɥɟ ɣ ɜ ɿɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɧɟɜɿɞɜɨɪɨɬɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿ
ɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ʀʀ ɪɨɡɦɿɪɭ ɡɚ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɡɚ ɫɩɥɚɬɭ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ
ɡɚɯɨɞɢ ɡ ɩɪɢɬɹɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɭɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɫɩɥɚɬɢ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɽ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɦɢɬɚɞɟɤɥɚɪɚɬɢɜɧɢɦɢɩɪɨɳɨɫɜɿɞɱɢɬɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ33.
Статистика судових рішень стосовно ухилення від сплати податків
Згідно з результатами пошуку у Єдиному державному реєстрі судових рішень34,
у 2016р. судами всього було узхвалено 53 вироки у провадженнях стосовно умисного ухилення від сплати податків (ст.112 Кримінального кодексу України). З яких
19 виправдувальних вироків, 22 обвинувальних і 12 вироків на підставі угод про
визнання винуватості35.
За даними офіційної статистики, розміщеної на сайті генеральної прокуратури
України36, у 2016р. всього було зареєстровано 1 098 кримінальних правопорушень
у вигляді ухилення від сплати податків. Своєю чергою частка прийнятих судами вироків стосовно загальної кількості кримінальних впроваджень у 2016р. порівняно з
2015р. майже не змінилася (4,8% у 2016р. та 3,9% у 2015р.).
31

Різниця середнього рівня податкової навантаження (СПН 38,6%) і непрямої ставки оподаткування (37,3%)
обумовлена тим, що при пизначенні СПН не враховується податкова соціальна пільга на дітей, а також податкові
пільги по НДФО, що передбачені ст.166 ПКУ.
32
Концепція реформування податкової системи України. – http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_
id=247504310.
33
Кримінальні провадження щодо ухилення від сплати податків у 2016р.: вироки, тенденція та статистика. –
http://kmp.ua/ua/analytics/infoletters/criminal-proceedings-for-tax-evasion-in-2016-verdicts-trends-and-statistics.
34
Єдиний державний реєстр судових рішень. – http://reyestr.court.gov.ua.
35
Офіційна статистика судов першої інстанції за друге півріччя 2016р., що міститься на офіційному порталі
органів судової влади в Україні, відсутня.
36
Генеральна прокуратура України. – http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=112657&libid=100820&c=
edit&_c=fo.
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ɉɿɞɯɿɞ ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɪɨɡ
ɜɢɬɤɭ ɈȿɋɊ  ɝɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɦɿɤɪɨɚɧɚɥɿɡɿ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ WD[
ZHGJH)37 ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɨɫɶɦɢ ɝɪɭɩ ɧɚɣɦɚɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀɯ
ɫɿɦɟɣɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɿɦ¶ʀ ɬɚ ɪɿɜɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɉɨɤɚɡɧɢɤ ɫɭɦɚɪɧɨɝɨ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ
ɬɹɝɚɪɹɧɚɞɨɯɨɞɢɝɪɨɦɚɞɹɧɡɚɪɿɜɧɟɦɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɧɚɬɪɭɞɨɜɿɞɨɯɨɞɢ
ɝɪɨɦɚɞɹɧ ȯɋ ɩɨɤɚɡɭɽ ɮɚɤɬɢɱɧɢɣ ³ɩɨɞɚɬɨɤ´ ɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɿ ɩɥɚɬɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɡ ɭɪɚɯɭ
ɜɚɧɧɹɦɪɿɡɧɢɯɜɢɞɿɜɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹɬɚɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɶɭɪɿɡɧɢɯɤɪɚʀɧɚɯ38Ɂɚɰɢɦɩɨɤɚɡ
ɧɢɤɨɦ ɩɟɪɲɟ ɦɿɫɰɟ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɪ ɩɨɫɿɞɚɥɚ Ȼɟɥɶɝɿɹ ɡ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɦ ɧɚɜɚɧ
ɬɚɠɟɧɧɹɦ  ɭ ɩ¶ɹɬɿɪɰɿ ɬɚɤɨɠ ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ   ɍɝɨɪɳɢɧɚ   Ɏɪɚɧɰɿɹ
  ɬɚ ȱɬɚɥɿɹ   ɍ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɋ ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɫɤɥɚɞɚɜ ɭ
ɪ  ɜɢɳɟ ɡɚ ɧɶɨɝɨ ɩɨɞɚɬɤɨɜɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɭ  ɤɪɚʀɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɚ ɦɚɥɚ
ɭɪɩɨɞɚɬɤɨɜɟɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɭɳɨɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɥɨɫɟɪɟɞɧɶɨɟɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ
ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɿ ɡɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ ɭ ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɫɩɢɫɤɭ ɩɨɪɹɞ ɡ ɉɨɪɬɭɝɚɥɿɽɸ ɬɚ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɨɸ
ɍ ɪ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɤɥɚɞɚɜ  ɳɨ ɜɠɟ ɧɚ  ɜɩ ɧɢɠɱɟ ɡɚ
ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɜ ȯɋ ɭ ɪ ɬɚ ɽ ɦɚɣɠɟ ɧɚɣɧɢɠɱɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɫɭɦɚɪ
ɧɨɝɨ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞ ɤɪɚʀɧ ȯɋ ɬɚɛɥɢɰɹ ³Ɋɿɜɟɧɶ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɜɢɩɥɚɬɢ ɿɡ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ɈȿɋɊ ɬɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ´
ɫ 
ɏɢɛɧɿɫɬɶɬɟɡɢɳɨɞɨɡɜ¶ɹɡɤɭɪɿɜɧɹȯɋȼɬɚɪɢɧɤɭɩɪɚɰɿɡɚɪɩɥɚɬɢəɤɿɩɟɪɟɞ
ɛɚɱɚɥɨɫɶɡɧɚɱɧɟɡɧɢɠɟɧɧɹɫɬɚɜɤɢȯɋȼɧɟɧɚɞɚɥɨɟɮɟɤɬɭ³ɛɪɭɬɢɡɚɰɿʀ´ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ
ɩɥɚɬɢɧɚɹɤɟɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢȻɿɥɶɲɿɫɬɶɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɛɟɡɭɦɨɜɧɨɧɟɜɫɿ ɧɟɫɩɪɹ
ɦɭɜɚɥɢ ɤɨɲɬɢ ɲɨ ɜɢɜɿɥɶɧɢɥɢɫɶ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɚɛɨ ɧɚ ɫɬɜɨ
ɪɟɧɧɹɧɨɜɢɯɪɨɛɨɱɢɯɦɿɫɰɶ39.
Ɂɚɝɚɥɨɦ ɫɬɭɩɿɧɶ ɟɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɿ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɫɬɚɜɤɨɸ ȯɋȼ ɬɚ ɪɢɧɤɨɦ ɩɪɚɰɿ
ɡɚɪɩɥɚɬɢ ɳɟ ɱɟɤɚɽ ɫɜɨʀɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ Ⱥɥɟ ɦɨɠɧɚ ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢ ɳɨ ɛɿɡɧɟɫ ɜɿɞ
ɦɨɜɢɬɶɫɹ ɜɿɞ ɡɚɪɩɥɚɬ ³ɭ ɤɨɧɜɟɪɬɚɯ´ ɥɢɲɟ ɬɨɞɿ ɤɨɥɢ ɰɟ ɣɨɦɭ ɛɭɞɟ ɜɢɝɿɞɧɨ ɐɟ
ɨɡɧɚɱɚɽɳɨɩɨɪɨɱɧɭɩɪɚɤɬɢɤɭɛɭɞɟɩɪɢɩɢɧɟɧɨɥɢɲɟɡɚɭɦɨɜɢɳɨɫɭɦɚɪɧɿɧɚɪɚɯɭ
ɜɚɧɧɹ ɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɬɚ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡ ɧɟʀ ɫɬɚɧɭɬɶ ɦɟɧɲɢɦɢ ɧɿɠ ɩɥɚɬɚ ɡɚ
³ɨɛɝɨɬɿɜɤɨɜɭɜɚɧɧɹ´ ɭɪɿɡɧɿɩɟɪɿɨɞɢɜɚɪɬɿɫɬɶɰɿɽʀɩɪɨɰɟɞɭɪɢɫɹɝɚɥɚɜɿɞɞɨ 
ɯɿɛɚ ɳɨ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɢɦ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹɦ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɿɞɫɬɚɜ ɞɥɹ ɧɟɩɨɪɨ
ɡɭɦɿɧɶ ɡ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɋɭɦɚɪɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ
ɧɚɬɚɤɨɦɭɧɢɡɶɤɨɦɭɪɿɜɧɿ  ɧɟɿɫɧɭɽɜɠɨɞɧɿɣɪɨɡɜɢɧɭɬɿɣɤɪɚʀɧɿɫɜɿɬɭ
ɇɚɬɨɦɿɫɬɶɪɿɡɤɟɡɧɢɠɟɧɧɹȯɋȼɡɚɜɞɚɥɨɜɚɠɤɨɝɨɭɞɚɪɭɩɨɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭɛɸɞɠɟɬɭ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɟɮɿɰɢɬ ɛɸɞɠɟɬɭ ɉɎɍ ɞɨɜɟɥɨɫɶ ɩɨɤɪɢɜɚɬɢ ɫɚɦɟ ɡɚ ɪɚɯɭ
ɧɨɤɞɟɪɠɛɸɞɠɟɬɭɌɚɤɫɭɦɚɜɥɚɫɧɢɯɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶɛɸɞɠɟɬɭɉɎɍɡɚɪɚɯɭɧɨɤɫɭɦɢ
ȯɋȼ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨɝɨ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
37

Methodology and limitations. – http://www.oecd.org/tax/tax-policy/taxing-wages-methodology-andlimitations-2017.pdf.
38
Цей показник також враховує фактор прогресивної шкали, те, що не всі сплачують максимальний
підсумковий податок на заробітну плату – в деяких країнах ставка може бути нижчою за податок на доходи.
39
Ткаченко Л. Солідарна пенсійна система: про справжні чинники неефективності / Л. Ткаченко // Дзеркало
тижня. – 2017. – №20. – 27 травня - 2 червня.
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Рівень податкового навантаження на виплати із заробітної плати
в країнах ОЕСР та в Україні, %39
(Comparison of total tax wedge As % of labour costs, OECD)
2013р.
Бельгія
Німеччина
Угорщина
Франція
Італія
Австрія
Фінляндія
Чехія
Швеція
Словенія
Латвія
Словаччина
Португалія
Греція
Іспанія
Естонія
Люксембург
Туреччина
Нідерланди
Данія
Норвегія
Польща
Ісландія
Японія
США
Канада
Велика Британія
Австралія
Ірландія
Південна Корея
Ізраїль
Швейцарія
Мексика
Нова Зеландія
Чілі
ОЕСР – средній показник
Україна

56
49
49
48
48
49
43
42
43
42
41
41
42
41
40
37
39
37
38
37
36
33
32
31
31
31
27
27
21
21
22
19
17
7
36
41

2016р.
(Total Tax wedge)
54,0
49,4
48,2
48,1
47,8
47,1
43,8
43,0
42,8
42,7
42,6
41,5
41,5
40,2
39,5
38,9
38,4
38,1
37,5
36,5
36,2
35,8
34,0
32,4
31,7
31,4
30,8
28,6
27,1
22,2
22,1
21,8
20,1
17,9
7,0
36,0
3440

40
OECD tax rates on labour income continued decreasing slowly in 2016. – http://www.oecd.org/newsroom/oecdtax-rates-on-labour-income-continued-decreasing-slowly-in-2016.htm.
41
Розрахунки по Україні зроблено, грунтуючись на середній валовій заробітній платні (перед сплатою податків) на місяць. За нові податкові збори загальні витрати на оплату праці (labor costs) дорівнюють
4 880 грн = 4 000 грн. + 22% ЕСВ*4 000 грн. Див.: Финальный расчет: сколько бюджет-2016 стоит для экономики Украины. – http://biz.liga.net/all/all/stati/3223073-finalnyy-raschet-skolko-byudzhet2016-stoit-dlya-ekonomikiukrainy.htm.
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 ФІНАНСОВІ,

СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɶ ɧɚ  ɦɥɪɞ ɝɪɧ ɡɿ  ɦɥɪɞ ɝɪɧ ɭ ɪ42 ɞɨ  ɦɥɪɞ ɝɪɧ
ɭ ɪ43  ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɫɭɦɚ ɤɨɲɬɿɜ ɞɟɪɠɛɸɞɠɟɬɭ ɜ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɯ ɛɸɞɠɟɬɭ
ɉɎɍ ɡɪɨɫɥɚ ɧɚ  ɦɥɪɞ ɝɪɧ ɡ  ɦɥɪɞ ɝɪɧ ɭ ɪ ɞɨ  ɦɥɪɞ ɝɪɧ
ɭɪ 
ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɱɚɫɬɢɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɡɚ ɧɚɣɦɚɧɢɯ ɩɪɚ
ɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɟɪɠɚɜɚ ɜɫɭɩɟɪɟɱ ɭɫɹɤɿɣ ɥɨɝɿɰɿ ɩɪɨɫɬɨ ɩɟɪɟɤɥɚɥɚ ɡ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɧɚ
ɫɟɛɟ ɡɚɜɞɚɜɲɢ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɜɟɥɢɤɨʀ ɲɤɨɞɢ ɿɧɲɢɦ ɫɬɚɬɬɹɦ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɞɟɪɠɛɸɞɠɟɬɭ
ɨɫɜɿɬɚɨɯɨɪɨɧɚɡɞɨɪɨɜ¶ɹɤɭɥɶɬɭɪɚɬɨɳɨ 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɧɚɣɤɪɚɳɨɸ ɫɜɿɬɨɜɨɸ ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹɽ
• ɪɟɫɭɪɫɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɹɤɿ ɽ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɪɟɡɟɪɜɨɜɚɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ
ɩɥɚɬɢ ɹɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɞɨɫɢɬɶ ɜɟɥɢɤɨɸ ɡɚ ɨɛɫɹɝɨɦ ± ɛɥɢɡɶɤɨ 
ɜɟɥɢɱɢɧɢɳɨɜɢɩɥɚɱɭɽɬɶɫɹɩɪɚɰɿɜɧɢɤɭ±ɿɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɜɢɞɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ ɿ ɩɟɪɿɨɞɿɜ ɜɢɩɥɚɬ ɩɨ ɧɢɦ ɞɥɹ ɩɟɧɫɿɣ ɰɟ ɤɿɥɶɤɚ ɞɟɫɹɬɢ
ɥɿɬɶ  ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɿɜɧɹ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ɩɟɧɫɿɣ ɬɚ ɞɨɩɨɦɨɝ ɞɨ
ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ  ɹɤɢɣ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɜ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿ  ɜɿɞ
ɫɟɪɟɞɧɶɨʀɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀɩɥɚɬɢɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ
• ɬɢɩɨɜɿ ɩɪɨɩɨɪɰɿʀ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɦɿɠ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜ
ɰɹɦɢ ɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɚ ɫɚɦɟ  ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɩɪɢɩɚɞɚɽ ɧɚ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɿ
 ± ɧɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ȼ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɞɟɪɠɚɜɚ ɞɨɬɭɽ ɞɟɹɤɿ ɜɢɞɢ ɫɨɰɿɚɥɶ
ɧɨɝɨɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ44.
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ ± ɩɟɪɲɚ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ
ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɞɥɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜɫɢɫɬɟɦɢɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹȼɨɧɚɜɢɡɧɚ
ɱɚɥɶɧɨɸɦɿɪɨɸɞɨɡɜɨɥɹɽɜɤɥɸɱɢɬɢɜɫɢɫɬɟɦɭɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ
ɪɟɫɭɪɫ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ Ɂɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɞɥɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ
ɬɚ ʀɯ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɿ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡɧɢɠɭɽ ɫɬɪɚɯɨɜɟ
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɧɚɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜɨɞɧɨɱɚɫɧɨɩɿɞɜɢɳɭɸɱɢɨɫɨɛɢɫɬɭɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɿɨɩɬɢɦɿɡɭɽɜɟɫɶɦɚɫɢɜɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɿɧɬɟɪɟɫɿɜɭɰɿɣɫɮɟɪɿ45.
Ⱥɥɟ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟɨɞɦɿɧɧɨ ɫɥɿɞ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɬɟ ɳɨ ɫɭɱɚɫɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɞɟɥɶ
ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɞɭɠɟ ɫɯɨɠɚ ɧɚ ɫɜɨɸ ɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɢɰɸ ɹɤɚ ɜɿɞɪɿɡɧɹ
ɥɚɫɹɜɿɞɡɚɯɿɞɧɨʀɦɨɞɟɥɿɧɢɡɤɨɸɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ
• ɪɨɡɦɿɪ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɛɭɜ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɬɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ
ɹɤɿɣɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɜɞɨɫɢɬɶɫɤɪɨɦɧɢɣɫɩɨɠɢɜɱɢɣɛɸɞɠɟɬɫɿɦ¶ʀ
42

Бюджет Пенсійного фонду України на 2015р., затверджений постановою КМУ №67 від 25 лютого 2015р.
Бюджет Пенсійного фонду України на 2016р., затверджений постановою КМУ №190 від 10 березня 2016р.
44
Роик В.Д. Концептуальные подходы совершенствования пенсионного и других видов социального
страхования в меняющемся мире социально-трудовых отношений. – http://docplayer.ru/35225393-Nauchnoissledovatelskiy-institut-truda-i-socialnogo-strahovaniya-ministerstva-zdravoohraneniya-i-socialnogo-razvitiyarossiyskoy-federacii.html.
45
Там само.
43
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• ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɜ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ ɛɪɚɬɢ
ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɩɟɧɫɿɣɧɨɦɭ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɿ ɚ ɬɨɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɥɨɫɹɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɸɦɿɪɨɸɡɚɪɚɯɭɧɨɤɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɭ
• ɧɢɡɶɤɢɣɪɿɜɟɧɶɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀɩɥɚɬɢɳɨɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɤɨɦɩɟɧɫɭɜɚɜɫɹɲɢɪɨɤɢɦɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯɮɨɧɞɿɜɫɩɨ
ɠɢɜɚɧɧɹ ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɥɨ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ ɨɫɜɿɬɿ ɨɯɨɪɨɧɿ
ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɮɿɡɢɱɧɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɿ ɫɩɨɪɬɿ ɬɨɳɨ  ɡɚɯɨɞɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɧɚ ɦɭɧɿɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ
ɚɬɚɤɨɠɞɟɪɠɚɜɧɢɦɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɦ ɿɞɨɬɭɜɚɧɧɹɦ ɰɿɧɧɚɛɿɥɶɲɿɫɬɶɬɨɜɚɪɿɜɞɥɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɿɠɢɬɥɨɜɨɤɨɦɭɧɚɥɶɧɿɩɨɫɥɭɝɢ
Ɉɬɠɟ ɜ ɋɊɋɊ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ
ɤɨɲɬɿɜɧɚɩɟɧɫɿɣɧɟɬɚɿɧɲɿɜɢɞɢɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹɇɚɪɚɡɿɜɍɤɪɚʀɧɿɩɟɪɲɿ
ɞɜɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɚɣɠɟ ɧɟ ɡɚɡɧɚɥɢ ɡɦɿɧɢ ɬɨɞɿ ɹɤ ɬɪɟɬɹ ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɧɚ  ɜɬɪɚ
ɱɟɧɚ ɜɡɚɝɚɥɿ Ɍɨɦɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɳɟ ɛɿɥɶɲ ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɟɧɟ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɱɚɫɚɦɢ
ɋɊɋɊ
ȼɢɯɨɞɨɦ ɡ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɥɢɲɟ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɚ ɡɦɿɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɨɩɥɚɬɢ
ɩɪɚɰɿɱɟɪɟɡɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹʀʀɫɭɬɬɽɜɨʀɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀɞɢɧɚɦɿɤɢɄɪɚɬɧɟɡɚɪɨɤɿɜ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɦɚɽ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɫɬɚɬɢ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɨɦ ɞɥɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɿ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɰɢɜɿɥɿɡɨɜɚɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜɬɱ±ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
Ⱥɪɨɡɦɿɪɬɚɤɨɝɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɜɚɠɥɢɜɨɝɨɩɨɤɚɡɧɢɤɚɹɤȯɋȼɦɚɽɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɶɪɨɡ
ɪɚɯɭɧɤɨɜɢɦɲɥɹɯɨɦɚɧɟɜɝɨɧɢɬɜɿɡɚɤɪɚɫɢɜɨɸɰɢɮɪɨɸ46.
Ɉɬɠɟɧɚɪɚɡɿɪɨɡɦɿɪȯɋȼɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɧɚɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɦɭɪɿɜɧɿɿɧɢɧɿɞɥɹɩɟɪɟ
ɜɚɠɧɨʀ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɩɥɚɬɧɢɤɿɜ ɞɨɪɿɜɧɸɽ  ɞɨ ɛɚɡɢ ɣɨɝɨ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɉɪɨɬɟ ɞɨ
ɪ ȯɋȼ ɤɨɥɢɜɚɜɫɹ ɭ ɦɟɠɚɯ  Ʉɚɪɞɢɧɚɥɶɧɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡ
ɧɢɤɚɩɿɞɫɢɥɢɥɨɬɢɫɤɧɚȾɟɪɠɚɜɧɢɣɛɸɞɠɟɬɍɤɪɚʀɧɢɡɚɜɞɚɜɲɢɬɢɦɫɚɦɢɦɜɟɥɢɤɨʀ
ɲɤɨɞɢ ɿɧɲɢɦ ɫɬɚɬɬɹɦ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɞɟɪɠɛɸɞɠɟɬɭ ɨɫɜɿɬɚ ɨɯɨɪɨɧɚ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ
ɬɨɳɨ 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɡɚɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɫɬɢɦɭɥɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɳɨɛ ɦɚɣɛɭɬɧɿ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɢ
ɪɨɡɭɦɿɥɢ ɹɤ ɜɨɧɢ ɡɚɪɨɛɥɹɸɬɶ ɫɜɨɸ ɩɟɧɫɿɸ ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɜ ɩɟɧɫɿɣɧɿɣ
ɫɮɟɪɿ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ ɉɨɫɬɿɣɧɿ ɨɛɿɰɹɧɤɢ ³ɬɭɪɛɨɬɢ ɩɪɨ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ´
ɡ ɛɨɤɭ ɜɥɚɞɢ ɦɨɠɭɬɶ ɩɨɪɨɞɠɭɜɚɬɢ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɿ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɦɚɣ
ɛɭɬɧɿɦ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɧɚɩɪɭɠɟɧɨɫɬɿ ɡ ɿɧɲɨɝɨ ± ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ
ɡɛɨɪɭ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɚɞɿɧɧɹ ɫɬɢɦɭɥɿɜ ɞɨ ʀɯ ɫɩɥɚɬɢ Ɍɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞ
ɧɢɦɽɞɭɠɟɪɟɬɟɥɶɧɢɣɩɿɞɯɿɞɡɚɹɤɨɝɨɬɭɪɛɨɬɚɩɪɨɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜɛɭɥɚɛɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɚ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɡɜ¶ɹɡɤɨɦ ɿɡ ɪɨɡɦɿɪɨɦ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɩɟɧɫɿʀ ɬɚ ɪɨɡɦɿɪɨɦ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ
ɜɧɟɫɤɿɜ
Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɪɢɡɢɤɨɦ ɫɬɚɥɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɽ ɧɟɫɬɚɱɚ
ɫɭɦɚɪɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɞɨ ɉɎɍ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɍ ɦɟɠɚɯ ɱɢɧɧɢɯ
ɡɚɤɨɧɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɳɨ ɫɤɥɚɥɚɫɹ ɰɟɣ ɪɢɡɢɤ ɽ
ɞɭɠɟɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɦ
46

“Все по 20”. Что на самом деле означает Минфиновский проект налоговой реформы для украинских
предпринимателей? – http://izvestia.kharkov.ua/tv-proekty/hi/1943/1201668.html.
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Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ɬɚɪɢɮɧɨɝɨ ɬɹɝɚɪɹ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ ɦɨɠɥɢɜɟ ɡɨɤɪɟɦɚ ɛɟɡ
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɥɶɧɨɝɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɟɧ
ɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɚɛɨ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɹ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɩɟɫɿɣ ɲɥɹɯɨɦ ɫɟɤɜɟɫɬɢɪɭ
ɜɚɧɧɹʀɯɿɧɞɟɤɫɚɰɿʀɌɨɦɭɩɟɪɲɡɚɜɫɟɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ
ɭɦɨɜɢɞɥɹɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɨɯɨɩɥɟɧɧɹɡɚɥɭɱɟɧɧɹɜɫɿɯɤɚɬɟɝɨɪɿɣɡɚɣɧɹɬɢɯɜɟɤɨɧɨɦɿɰɿ
ɞɨɫɢɫɬɟɦɢɫɩɥɚɬɢɫɬɪɚɯɨɜɢɯɜɧɟɫɤɿɜɧɚɩɨɜɧɨɰɿɧɧɢɯɭɦɨɜɚɯɞɥɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɝɿɞ
ɧɨɝɨɪɿɜɧɹɬɪɭɞɨɜɨʀɩɟɧɫɿʀɹɤɚɞɨɪɿɜɧɸɽɦɿɧɢɦɭɦɭɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɝɨɡɚɪɨɛɿɬɤɭ
7.2. ОПОДАТКУВАННЯ ПЕНСІЙ
³ɉɨɞɚɬɤɢ±ɰɟɰɿɧɚɹɤɭɦɢɩɥɚɬɢɦɨɡɚɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɠɢɬɢ
ɜɰɢɜɿɥɿɡɨɜɚɧɨɦɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ´
Ɉɥɿɜɟɪɏɨɥɦɫɫɬɚɪɲɢɣ (2OLYHU:HQGHOO+ROPHV)
ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɛɟɪɟɡɧɹ ɪ ɜɩɟɪɲɟ ɡɚ ɜɫɸ ɿɫɬɨɪɿɸ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ³ɜɢɫɨɤɢɯ ɩɟɧɫɿɣ´47 Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ³ɉɪɨ ɡɚɩɨɛɿ
ɝɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɞɥɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫ
ɬɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ´48ɲɥɹɯɨɦ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɉɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɛɭɥɨɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹɱɚɫɬɢɧɢɩɟɧɫɿʀɍɪɹɞɨɦɛɭɥɨɭɯɜɚɥɟɧɟɪɿɲɟɧɧɹ
ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪ ɦɚɽ ɨɛɢɪɚɬɢ ɜɢɯɨɞɢɬɢ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɱɢ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭ
ɸɱɢ ɥɢɲɟ ɡɚɪɩɥɚɬɭ ɚ ɬɚɤɨɠ ɳɨɞɨ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ ɪɨɡɦɿɪ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ
ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɦɨɬɢɜɭɸɱɢ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɬɢɦ ɳɨ ɫɬɚɧ ɫɩɪɚɜ ɛɸɞɠɟɬɭ
ɉɎɍɛɭɜɤɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɢɦ
Оподаткування пенсій
Станом на 1 січня 2015р., база оподаткування пенсій склала 3 654 грн, (у 2016р. –
4 134 грн.), що перевищує 3 мінімальних заробітних плати, за прогресивною ставкою
15-20%. Оподаткуванню підлягали 416 тис. пенсій щомісяця. Із зазначеної суми
стягувався військовий збір 1,4%. За результатом оподаткування пенсій до державного
та місцевих бюджетів за рік було спрямовано 1,1 млрд. грн. Особливий порядок виплати
пенсій дав можливість заощадити за 9 місяців 2015р. приблизно 2,9 млрд. грн.49
Нормативні аспекти оподаткування пенсій
 ɱɟɪɜɧɹ ɪ ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɩɪɢɣɧɹɥɚ Ɂɚɤɨɧ ³ɉɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ
ɉɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɳɨɞɨ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɜɿɞ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ´50.
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɜɧɨɫɹɬɶɫɹ ɡɦɿɧɢ ɞɨ ɉɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ
ɧɨɜɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɡɦɿɧɢ ɬɨɪɤɧɭɬɶɫɹ ɬɚɤɢɯ ɜɢɩɥɚɬ
ɫɭɦɢ ɩɟɧɫɿɣ ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɫɭɦɭ ʀʀ ɿɧɞɟɤɫɚɰɿʀ  ɨɬɪɢɦɭɜɚɧɢɯ ɡ ɉɎɍ ɱɢ ɛɸɞɠɟɬɭ
47

Підпункт 164.2.19 ст.164 Податкового кодексу України.
Закон України “Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного
зростання в Україні” від 27.03.2014р.
49
Звіт про роботу Пенсійного фонду України за 2015р. – http://pensia.ua/ua/gazeta/articles/item/1722-povnyizvit-roboty-pensiinoho-fondu-ukrainy-za-2015-rik.
50
Закон України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування
пенсій” від 2 червня 2016р. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1411-19.
48
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ɜɦɟɠɚɯɝɪɧɜɦɿɫɹɰɶ ɧɚɫɿɱɧɹɪ  ɪɨɡɦɿɪɿɜɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨɦɿɧɿ
ɦɭɦɭ ɞɥɹ ɧɟɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɢɯ ɨɫɿɛ  ɧɟ ɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɸɬɶɫɹ ³Ⱦɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɦɿɫɹɱɧɨɝɨ
ɪɿɱɧɨɝɨ  ɨɩɨɞɚɬɤɨɜɚɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ ɩɥɚɬɧɢɤɚ ɩɨɞɚɬɤɭ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɫɭɦɢ ɩɟɧɫɿɣ
ɜɤɥɸɱɚɸɱɢɫɭɦɭʀɯɿɧɞɟɤɫɚɰɿʀɧɚɪɚɯɨɜɚɧɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɡɚɤɨɧɭ ɚɛɨɳɨɦɿɫɹɱɧɨɝɨ
ɞɨɜɿɱɧɨɝɨ ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɧɢɯ ɩɥɚɬɧɢɤɨɦ ɩɨɞɚɬɤɭ ɡ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɭɍɤɪɚʀɧɢɱɢɛɸɞɠɟɬɭɡɝɿɞɧɨɿɡɡɚɤɨɧɨɦɹɤɳɨʀɯɪɨɡɦɿɪɩɟɪɟɜɢɳɭɽɪɨɡɦɿ
ɪɿɜ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɞɥɹ ɨɫɿɛ ɹɤɿ ɜɬɪɚɬɢɥɢ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɭ ɪɨɡ
ɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ  ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɧɚ  ɫɿɱɧɹ ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɪɨɤɭ ±
ɭɱɚɫɬɢɧɿɬɚɤɨɝɨɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹɚɬɚɤɨɠɩɟɧɫɿɣɡɿɧɨɡɟɦɧɢɯɞɠɟɪɟɥɹɤɳɨɡɝɿɞɧɨ
ɡ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ ɡɝɨɞɚ ɧɚ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɧɚɞɚɧɚ ȼɟɪɯɨɜɧɨɸ
Ɋɚɞɨɸ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚɤɿ ɩɟɧɫɿʀ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɸ ɱɢ ɧɟ ɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɸɬɶɫɹ
ɜɤɪɚʀɧɿʀɯɜɢɩɥɚɬɢ´51.
ɉɪɢɰɶɨɦɭɹɤɿɭɪɪɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɸɩɿɞɥɹɝɚɽɧɟɜɫɹɩɟɧɫɿɹɚɥɢɲɟ
ɫɭɦɚ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɬɨɛɬɨ ɡ  ɥɢɩɧɹ ɪ ɰɟ ɫɭɦɚ ɹɤɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ  ɝɪɧ 
ɋɬɚɜɤɚ ɩɨɞɚɬɤɭ ɹɤɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɞɥɹ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
52.
ɁɚɬɨɝɨɱɚɫɧɢɦɢɤɨɦɟɧɬɚɪɹɦɢɝɨɥɨɜɢɄɨɦɿɬɟɬɭȼɟɪɯɨɜɧɨʀɊɚɞɢɡɩɢɬɚɧɶɩɨɞɚɬ
ɤɨɜɨʀ ɬɚ ɦɢɬɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɜɢɩɥɚɬɭ ɩɟɧɫɿɣ ɩɪɚɰɸɸɱɢɦ ɩɟɧɫɿɨɧɟ
ɪɚɦ ɧɚɪɚɡɿ ɫɤɚɫɭɜɚɬɢ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɚɞɠɟ ɰɟ ɫɬɜɨɪɢɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ
ɧɚ ɉɟɧɫɿɣɧɢɣ ɮɨɧɞ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ  ɦɥɪɞ ɝɪɧ ɚɥɟ ɩɪɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɛɸɞɠɟɬɭ ɧɚ
ɪ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɨɫɶ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɧɢɠɭɸɱɨɝɨ
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚɞɨɩɟɧɫɿɣɹɤɿɜɠɟɛɭɞɭɬɶɜɢɩɥɚɱɭɜɚɬɢɫɹɡɫɿɱɧɹɪɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦ
ɍɪɹɞ ɡɧɚɣɲɨɜ ɮɨɪɦɚɥɶɧɟ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɱɨɦɭ ɦɿɡɟɪɧɿ ɩɟɧɫɿʀ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɣ ɧɚɞɚɥɿ
ɜɢɩɥɚɱɭɜɚɬɢɜɧɟɩɨɜɧɨɦɭɪɨɡɦɿɪɿ
Хронологія законодавчих змін у частині оподаткування пенсій в Україні
Дата

Закон

27 березня 2014р. Про запобігання фінансовій катастрофі53

Поріг, після якого пенсії
оподатковуються
10 000 грн. на місяць

Ставка
податку, %
15

28 грудня 2014р.

Про внесення змін до Податкового
3 розміри мінімальної
кодексу України та деяких законодавчих
заробітної плати
актів України щодо податкової реформи54

15

2 червня 2016р.

Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо звільнення від
оподаткування пенсій55

18

10 розмірів прожиткового
мінімуму для осіб, які
втратили працездатність

51

Закон України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування
пенсій” від 2 червня 2016р., п.164.2.19.
52
Профільний комітет ВР пропонував встановити ставку 80% для оподаткування високих пенсій, однак
депутати не підтримали таку поправку.
53
Закон України “Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного
зростання в Україні” від 27 березня 2014р.
54
Закон України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України
щодо податкової реформи” від 28 грудня 2014р.
55
Закон України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування
пенсій” від 2 червня 2016р.
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Ⱥɧɚɥɿɡ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨʀ ɦɟɬɭɲɧɿ ɧɚɜɤɨɥɨ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɞɿɣɬɢ
ɬɪɶɨɯɜɢɫɧɨɜɤɿɜ
Ⱥɧɿ ɫɟɪɟɞ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɰɿɜ ɚɧɿ ɫɟɪɟɞ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɧɟ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚ ɽɞɢɧɚ
ɬɨɱɤɚ ɡɨɪɭ ɳɨɞɨ ɨɞɢɧɢɰɿ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɩɨɪɨɝɭ ɩɿɫɥɹ ɹɤɨɝɨ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɨɩɨɞɚɬ
ɤɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦɭ ɜɢɦɿɪɿ ɝɪɢɜɧɟɜɟ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ  ɱɢ ɭ ɩɪɢɜ¶ɹɡɰɿ
ɞɨɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚɡɚɪɨɛɿɬɧɚɩɥɚɬɚɱɢɩɪɨɠɢɬɤɨɜɢɣɦɿɧɿɦɭɦ 
ɇɟɦɚɽɩɨɡɢɰɿʀɫɬɨɫɨɜɧɨɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨɪɨɡɦɿɪɭɛɚɡɢɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹɨɫɤɿɥɶɤɢ
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɪ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɥɚ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɦɭ
ɦɿɧɿɦɭɦɭ
ɇɟɦɚɽ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ɩɨɞɚɬɤɭ
ɧɚ ɩɟɧɫɿʀ  ɱɢ   Ɂ ɜɟɥɢɤɨɸ ɱɚɫɬɤɨɸ ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɦɨɠɧɚ ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢ ɳɨ
ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɚɫɬɚɜɤɚɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɧɚɜɦɚɧɧɹ
Ɉɤɪɟɦɨ ɫɥɿɞ ɡɪɨɛɢɬɢ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɬɨɦɭ ɳɨ ɫɚɦɚ ɿɞɟɹ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ
ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɰɿɜ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɬɚɤɨɸ ɳɨ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ
Ɂɨɤɪɟɦɚ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɳɨ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ ɩɨɪɭɲɭɽ ɫɿɦ ɫɬɚɬɟɣ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ
ɍɤɪɚʀɧɢɁɚɤɨɧ³ɉɪɨɩɟɧɫɿɣɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ´ɬɚɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɩɚɤɬɢɬɚɤɨɧɜɟɧɰɿʀɹɤɿ
ɽɱɚɫɬɢɧɨɸɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɍɤɪɚʀɧɢ56.
Ɍɚɤ ɫɬ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɝɚɪɚɧɬɭɽ ɳɨ ³ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɿ ɩɪɚɜɚ ɿ ɫɜɨɛɨɞɢ
ɝɚɪɚɧɬɭɸɬɶɫɹ ɿ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɫɤɚɫɨɜɚɧɿ´ ³ɩɪɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɧɨɜɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ ɚɛɨ
ɜɧɟɫɟɧɧɿɡɦɿɧɞɨɱɢɧɧɢɯɡɚɤɨɧɿɜɧɟɞɨɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹɡɜɭɠɟɧɧɹɡɦɿɫɬɭɬɚɨɛɫɹɝɭɿɫɧɭ
ɸɱɢɯɩɪɚɜɿɫɜɨɛɨɞ´ɚ³ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɦɚɸɬɶɪɿɜɧɿɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɿɩɪɚɜɚɿɫɜɨɛɨɞɢɬɚ
ɽ ɪɿɜɧɢɦɢ ɩɟɪɟɞ ɡɚɤɨɧɨɦ´ ɐɟ ɨɡɧɚɱɚɽ ɳɨ ɞɟɪɠɚɜɚ ɡɚ ɠɨɞɧɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɨɤɪɿɦ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯɫɬɄɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢ ɧɟɦɨɠɟɡɜɭɡɢɬɢɡɦɟɧɲɢɬɢɱɢɫɤɚɫɭɜɚɬɢ
ɭɠɟɿɫɧɭɸɱɿɭɥɸɞɢɧɢɩɪɚɜɚɭɬɱɩɪɚɜɨɧɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɭɩɨɜɧɨɦɭɨɛɫɹɡɿɩɪɢɡɧɚ
ɱɟɧɨʀ ɩɟɧɫɿʀ ɉɪɨɬɟ ɩɨɪɭɲɭɸɱɢ ɜɤɚɡɚɧɿ ɫɬɚɬɬɿ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɢɥɨɫɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɬɨɛɬɨ ɬɢɯ ɯɬɨ ɧɚɛɭɜɚɽ ɜɿɞ
ɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɩɿɫɥɹ ɧɚɛɭɬɬɹ ɡɚɤɨɧɨɦ ɱɢɧɧɨɫɬɿ  ɚ ɣ ɧɚ ɨɫɿɛ ɹɤɿ ɜɠɟ ɛɭɥɢ
ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɚɦɢɞɨɩɪɢɣɧɹɬɬɹɡɚɤɨɧɭ
ɏɨɱɚ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɤɨɦɟɧɬɚɪɹɦɢ Ƚɨɥɨɜɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɟɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ⱥɩɚɪɚɬɭ
ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ³ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɰɢɬɨɜɚɧɢɯ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯ ɧɨɪɦ ɩɿɞ ɱɚɫ ɟɤɨɧɨ
ɦɿɱɧɨʀ ɤɪɢɡɢ ɩɟɜɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɨɲɢɪɸɜɚ
ɬɢɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɨɤɪɟɦɿ ɜɟɪɫɬɜɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɦɚɽ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ ɞɨ ɜɧɟɫɤɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɜ
ɮɨɧɞɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɫɥɿɞ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɿ ɬɟ ɳɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɩɨɜɢɧɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɣɨɝɨ ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ
ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɩɟɪɟɞɨɜɫɿɦ ɬɚɤɢɦ ɩɪɚɜɨɦ ɹɤ
ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɨɫɬɿəɤɡɚɫɜɿɞɱɭɽɩɪɚɤɬɢɤɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹɝɪɨɦɚɞɹɧɞɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯɫɭɞɿɜ
ɳɨɞɨ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɧɚ ɜɢɩɥɚɬɭ ɩɟɧɫɿɣ ɨɫɬɚɧɧɿ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɜɢɡɧɚɜɚɥɢ
ɡɚɩɟɧɫɿɨɧɟɪɚɦɢɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɨɫɬɿɧɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɭɦɢɩɟɧɫɿɣ´57.
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Див., наприклад, “Оподаткування пенсій грубо порушує Конституцію України – експерт”. – http://www.
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292 

ОЦІНКА ФАКТОРНОГО ВПЛИВУ СКЛАДОВИХ ПЕНСІОНУВАННЯ В УКРАЇНІ 

ȿɤɫɩɟɪɬɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɳɨ ɤɪɿɦ  ɫɬɚɬɬɿ ɝɪɭɛɨ ɩɨɪɭɲɭɽɬɶɫɹ ɳɟ ɲɿɫɬɶ ɫɬɚ
ɬɟɣ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɬɚɬɬɿ      ɬɚ   ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ
ɹɤɿ ɩɿɫɥɹ ɪɚɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɫɬɚɥɢ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɚ ɫɚɦɟ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɩɚɤɬ ɩɪɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɩɪɚɜɚ 
ɪɨɤɭ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɯɚɪɬɿɹ ɪ Ʉɨɧɜɟɧɰɿɹ ɩɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ ɿ
ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɯɫɜɨɛɨɞɪɨɤɭ58.
Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ ɧɚɪɚɡɿ ɦɚɽ ɦɿɫɰɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɚ ɤɨɥɿɡɿɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɱɚɫɬɢɧɢ 
ɫɬɚɬɬɿ  Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ³ɉɪɨ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ´ ɩɟɧɫɿʀ ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɸɇɚɞɭɦɤɭɟɤɫɩɟɪɬɿɜ³ɐɹɧɨɪɦɚɡɚɤɨɧɭɽɱɢɧɧɨɸɿɡɧɟɸɧɿɹɤɧɟ
ɭɡɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹɁɚɤɨɧɍɤɪɚʀɧɢ³ɉɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɉɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨɤɨɞɟɤɫɭɍɤɪɚʀɧɢ
ɬɚɞɟɹɤɢɯɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯɚɤɬɿɜɍɤɪɚʀɧɢɳɨɞɨɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀɪɟɮɨɪɦɢ´59.
Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨɳɨɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɥɨɫɶɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɸɩɿɞɬɪɢɦ
ɤɨɸ ɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɤɨɥɚɯ Ɍɚɤ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɤɜɿɬɧɹ ɪ ɝɪɭɩɚ ɡ  ɧɚɪɨɞɧɢɯ
ɞɟɩɭɬɚɬɿɜɡɜɟɪɧɭɥɚɫɹɞɨɄɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨɋɭɞɭɡɩɨɞɚɧɧɹɦɩɪɨɧɟɡɚɤɨɧɧɿɫɬɶɨɩɨ
ɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ ɪɨɡɦɿɪ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɬɪɢ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿ ɡɚɪɩɥɚɬɢ60 ȼ ɩɨɞɚɧɧɿ
ɰɿɥɤɨɦ ɫɥɭɲɧɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɳɨ ³« ɥɸɞɢ ɤɨɬɪɿ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɜɫɟ ɠɢɬɬɹ ɚ ɰɟ ±
 ɪɨɤɿɜ ɳɨɛ ɡɚɪɨɛɢɬɢ ɫɨɛɿ ɧɚ ɜɢɫɨɤɭ ɩɟɧɫɿɸ ɜɠɟ ɡɪɨɛɢɥɢ ɭɫɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ
ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɿɡ ɫɜɨɽʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɞɨ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ȼɢɦɚɝɚɬɢ ɭ ɧɢɯ
ɫɩɥɚɱɭɜɚɬɢ ɳɟ ɹɤɢɣɫɶ ɩɨɞɚɬɨɤ ɡ ɬɨɝɨ ɡɚ ɳɨ ɜɨɧɢ ɜɠɟ ɫɩɥɚɬɢɥɢ ± ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ
ɐɟ ɩɨɞɜɿɣɧɟ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ «! ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɿɜɟɥɸɽ ɛɚɠɚɧɧɹ
ɥɸɞɢɧɢɜɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭɩɪɚɰɸɜɚɬɢɿɡɥɟɝɚɥɶɧɨɸɜɢɫɨɤɨɸɡɚɪɩɥɚɬɨɸɿɪɨɛɢɬɢɜɿɞ
ɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɚɞɠɟ ɜɨɧɚ ɧɟ ɡɦɨɠɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɨɛɿ ɧɚɥɟɠɧɭ
ɩɟɧɫɿɸɚɞɨɤɿɧɰɹɫɜɨʀɯɞɧɿɜɛɭɞɟɡɦɭɲɟɧɚɩɥɚɬɢɬɢɩɨɞɚɬɤɢ´
Ɉɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ ɨɱɿɤɭɜɚɧɨ ɡɭɫɬɪɿɥɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɭ ɪɟɚɤɰɿɸ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ
Ɂɨɤɪɟɦɚ ɉɚɪɬɿɹ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɜɟɪɧɭɥɚɫɶ ɞɨ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɿ ɫɩɟɰɿ
ɚɥɶɧɢɦ ɥɢɫɬɨɦ ɜ ɹɤɨɦɭ ɩɪɨɫɢɥɚ ³« ɧɟɝɚɣɧɨ ɫɤɚɫɭɜɚɬɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɩɟɧɫɿʀ ɩɨɧɚɞ
  ɝɪɧ ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ ɩɨɫɢɥɢɬɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɪɨɡɤɿɲ ɡɨɤɪɟɦɚ ɹɯɬɢ ɞɨɪɨɝɿ ɦɨɬɨ
ɰɢɤɥɢɬɨɳɨ´61.
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɧɚɪɚɡɿ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɡ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹɦ ɩɟɧɫɿɣ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ
ɱɢɧɨɦ ɡɚɣɲɥɚ ɭ ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɣ ɤɭɬ ɇɚɝɚɞɚɽɦɨ ɳɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɟɧ
ɫɿʀ ɪɨɡɦɿɪ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ  ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɞɥɹ ɨɫɿɛ ɹɤɿ
ɜɬɪɚɬɢɥɢ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ ɬɚɤɨɝɨ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɩɭɧɤɬɨɦ  ɫɬ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ³ɉɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ
58
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59
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ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ´62³Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣɪɨɡɦɿɪɩɟɧɫɿʀ ɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɧɚɞɛɚɜɨɤɩɿɞɜɢɳɟɧɶ
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɩɟɧɫɿʀ ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɝɪɨɲɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɟɧɫɿʀ ɡɚ ɨɫɨɛɥɢɜɿ ɡɚɫɥɭɝɢ ɩɟɪɟɞ
ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɿɧɞɟɤɫɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɞɨɩɥɚɬ ɞɨ ɩɟɧɫɿʀ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ɤɪɿɦ ɞɨɩɥɚɬɢ ɞɨ ɧɚɞɛɚɜɨɤ ɨɤɪɟɦɢɦ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦ ɨɫɿɛ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɿ ɡɚɫɥɭɝɢ
ɩɟɪɟɞ Ȼɚɬɶɤɿɜɳɢɧɨɸ  ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɞɟɫɹɬɢ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɢɯ ɦɿɧɿɦɭɦɿɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯɞɥɹɨɫɿɛɹɤɿɜɬɪɚɬɢɥɢɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ´
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɧɚɪɚɡɿ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɽɬɶɫɹ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɧɚ
³ɫɬɚɪɢɯ´ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɬɨɞɿ ɹɤ ɩɟɧɫɿʀ ³ɧɨɜɢɯ´ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɱɟɪɟɡ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɜɢɳɟ
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɩɿɞɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹɧɟɩɿɞɩɚɞɚɸɬɶ
ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ ɨɤɪɟɦɨ ɫɥɿɞ ɡɭɩɢɧɢɬɢɫɶ ɳɟ ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ
ɧɸɚɧɫɿ Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɱɚɫɬɢɧɨɸ  ɫɬ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ³ɉɪɨ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟ
ɱɟɧɧɹ´63 ³ɍ ɩɟɪɿɨɞ ɪɨɛɨɬɢ ɨɫɨɛɢ «! ɧɚ ɿɧɲɢɯ ɩɨɫɚɞɚɯɪɨɛɨɬɚɯ ɧɟ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ
ɫɥɭɠɛɢ ± ɩɪɢɦ ɚɜɬɨɪɚ  ɩɟɧɫɿʀ ɪɨɡɦɿɪ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ  ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɩɪɨɠɢɬ
ɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɞɥɹ ɨɫɿɛ ɹɤɿ ɜɬɪɚɬɢɥɢ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɢɩɥɚ
ɱɭɸɬɶɫɹ ɜ ɪɨɡɦɿɪɿ  ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ ɚɥɟ ɧɟ ɦɟɧɲɟ  ɜɿɞɫɨɬ
ɤɿɜ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɞɥɹ ɨɫɿɛ ɹɤɿ ɜɬɪɚɬɢɥɢ
ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ´
Ɍɚɤɟ ɫɜɨɽɪɿɞɧɟ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɧɚɜɪɹɞ ɱɢ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɩɨɞɚɬɤɨɦ ɯɨɱɚ ɛ ɬɨɦɭ
ɳɨ ɜɨɧɨ ɩɪɨɩɢɫɚɧɟ ɧɟ ɜ ɉɨɞɚɬɤɨɜɨɦɭ ɤɨɞɟɤɫɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɚ ɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɿ
ɍɬɿɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɰɿɽʀ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨʀ ɧɨɪɦɢ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɩɟɪɟɫɿɱɧɨɝɨ
ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ ɧɿɱɢɦ ɧɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɩɨɞɚɬɤɭ ȼ ɣɨɝɨ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ  ɪɨɡɭ
ɦɿɧɧɿɞɟɪɠɚɜɚ ɚɧɟɉɎɍ ɩɪɨɫɬɨɧɟɞɨɩɥɚɱɭɽɱɚɫɬɢɧɭɡɚɤɨɧɧɨɡɚɪɨɛɥɟɧɨʀɩɟɧɫɿʀ
ɉɥɭɬɚɧɢɧɚ ɳɨɞɨ  ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ ɩɪɚɰɸɸɱɢɦ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɚɦ ɦɚɽ ɦɿɫɰɟ
ɜɝɨɥɨɜɚɯɨɫɿɛɹɤɢɦɡɚɮɚɯɨɦɧɚɥɟɠɢɬɶɪɨɡɛɢɪɚɬɢɫɶɭɩɨɞɿɛɧɢɯɪɟɱɚɯ64.
Економічні складові аспекти оподаткування пенсій
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ ɫɥɿɞ ɬɚɤɨɠ ɦɚɬɢ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɫɤɥɚ
ɞɨɜɭ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ Ⱦɨɪɟɱɧɨ ɧɚɝɚɞɚɬɢ ɳɨ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿ ɽ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ
ɫɤɥɚɞɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɹɤɿɣ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɝɚɥɨɦ ɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɧɟɡɧɚɱɧɚ ɭɜɚɝɚ ɇɟ
ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɿɫɬɶ ɿ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ ɧɢɡɤɢ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ
ɬɢɦɧɟɦɟɧɲɧɚʀɯɨɫɧɨɜɿɜɡɚɯɿɞɧɿɣɬɟɨɪɿʀɬɚɩɪɚɤɬɢɰɿɡɪɨɛɥɟɧɨɱɢɫɟɥɶɧɿɜɢɫɧɨ
ɜɤɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɛɚɠɚɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿ65 ɇɚ ɠɚɥɶ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ
ɜɫɿɡɰɢɯɜɢɫɧɨɜɤɿɜɩɪɢɣɧɹɬɿɞɨɭɜɚɝɢɭɩɪɨɰɟɫɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɬɚɪɨɡɜɢɬɤɭɫɢɫɬɟɦɢ
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹɩɪɚɰɿɜɍɤɪɚʀɧɿ
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɦɿɫɿʀɩɨɞɚɬɤɿɜɜɬɿɥɸɽɬɶɫɹɭɩɨɞɚɬɤɨɜɿɣɫɢɫɬɟɦɿɞɟɪɠɚɜɢɬɚ
ɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹɡɝɿɞɧɨɡɛɚɡɨɜɢɦɢɩɪɚɜɢɥɚɦɢɬɚɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢɬɟɨɪɿʀɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ
62
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ɐɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɜɟɤɬɨɪ
ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɬɚɡɚɤɥɚɞɚɸɬɶɨɫɧɨɜɢɪɨɡɛɭɞɨɜɢɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀɫɢɫɬɟɦɢ
ɉɟɪɟɥɿɤ ɛɚɡɨɜɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɮɨɪɦɭɜɚɜɫɹ ɬɚ ɡɦɿɧɸ
ɜɚɜɫɹɭɩɪɨɞɨɜɠɭɫɶɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭɪɨɡɜɢɬɤɭɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɬɚɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀɬɟɨɪɿʀɿɧɚɪɚɡɿ
ɹɤɳɨɩɿɞɫɭɦɭɜɚɬɢɧɚɣɛɿɥɶɲɜɿɞɨɦɿɿɞɟʀɜɠɟɧɚɪɚɯɨɜɭɽɞɟɤɿɥɶɤɚɞɟɫɹɬɤɿɜ66ɉɪɨɬɟ
ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɛɚɡɨɜɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹɜɤɥɸɱɚɸɬɶ
¾ɉɪɢɧɰɢɩɢɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɁɝɿɞɧɨɡɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɸɡɚɯɿɞɧɨɸɩɨɞɚɬ
ɤɨɜɨɸ ɬɟɨɪɿɽɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɳɨ ɩɨɞɚɬɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ
ɦɚɬɢ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɨɛɬɨ ɧɟ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɡɧɚɱɧɢɯ
ɜɢɤɪɢɜɥɟɧɶɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɩɨɜɟɞɿɧɤɢɬɚɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɡɰɢɦɜɬɪɚɬɞɨɛɪɨɛɭɬɭɍɡɜ¶ɹɡɤɭ
ɡ ɰɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɨɞɿ ɬɪɚɤɬɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɩɪɢɧɰɢɩ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɞɚɬ
ɤɿɜɬɚɨɡɧɚɱɚɽɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿɸɜɬɪɚɬɞɨɛɪɨɛɭɬɭɳɨɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɩɨɞɚɬɤɚɦɢ
¾ɉɪɢɧɰɢɩ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ Ʌɸɞɢ ɹɤɿ ɫɩɨɠɢɜɚɸɬɶ ɨɞɧɚɤɨɜɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɥɚɝ
ɳɨɧɚɞɚɸɬɶɫɹɞɟɪɠɚɜɨɸɩɨɜɢɧɧɿɫɩɥɚɱɭɜɚɬɢɪɿɜɧɿɫɭɦɢɩɨɞɚɬɤɿɜɚɬɿɯɬɨɫɩɨɠɢ
ɜɚɽɛɿɥɶɲɭɤɿɥɶɤɿɫɬɶɛɥɚɝɩɨɜɢɧɧɿɫɩɥɚɱɭɜɚɬɢɛɿɥɶɲɟɁɦɟɧɲɟɧɧɹɦɚɣɧɨɜɨʀɧɟɪɿɜ
ɧɨɫɬɿ ɩɿɫɥɹ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɢɦ ɿ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɰɿɥɟɣ
ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢ
¾Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɞɨ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɽ
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɬɚ ɿɧɲɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ
ɮɨɧɞɢɡɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦɢɜɢɬɪɚɬɚɦɢȱɫɧɭɸɱɿɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿɩɪɚɜɢɥɚɩɨɜɢɧɧɿɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɭɜɚɬɢɡɛɿɪɩɟɜɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɩɨɞɚɬɤɿɜɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɞɥɹɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨɧɚɞɚɧɧɹɞɟɪ
ɠɚɜɨɸ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɛɥɚɝ ɡ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦɢ ɬɪɚɧɫɚɤɰɿɣɧɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ Ⱦɨɫɹɝɧɟɧɧɸ
ɰɿɽʀɦɟɬɢɫɩɪɢɹɽɩɪɨɫɬɨɬɚɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯɧɨɪɦɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨɡɚɤɨɧɨ
ɞɚɜɫɬɜɚɬɚɣɨɝɨɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ
ɇɚ ɠɚɥɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɜɢɡɧɚɸɬɶ ɳɨ ɫɭɱɚɫɧɭ ɡɚɯɿɞɧɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ
ɩɪɚɰɿ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɧɚɩɪɹɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɩɪɚɤɬɢɱ
ɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɨɩɟɪɲɟ ɧɟɦɚɽ ɽɞɢɧɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɡ ɧɢɡɤɢ
ɩɪɨɛɥɟɦ ɿ ɩɨɞɪɭɝɟ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɪɹɞɭ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɹɤɿ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɰɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɩɨɞɚɬɤɨ
ɜɨɝɨɬɪɭɞɨɜɨɝɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɬɚɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯɩɪɚɜɢɥɳɨɪɟɝɭɥɸ
ɸɬɶɜɿɞɧɨɫɢɧɢɦɿɠɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɦɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɟɦɬɚɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ 
Ɍɚɤ ɧɚ ɧɟɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ ɡɜɟɪɬɚɸɬɶ ɭɜɚɝɭ ɟɤɫɩɟɪɬɢ
9R[8NUDLQH67Ɂɫɭɬɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɬɨɱɤɢɡɨɪɭɜɨɧɢɧɚɜɨɞɹɬɶɬɚɤɿɚɪɝɭɦɟɧɬɢ
Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭɳɨɭɪɹɞɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɽɬɭɪɨɛɨɱɭɫɢɥɭɹɤɚɦɚɽɧɢɡɶɤɭ
ɟɥɚɫɬɢɱɧɿɫɬɶ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɩɪɚɰɿ (ODVWLFLW\ RI ODERU VXSSO\  ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɿ ɦɚɥɨ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɭɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ȼ ɿɧɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɦɨɠɟ
66
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ɫɬɚɬɢ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɛɟɡ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɧɚɯɨɞɠɟɧɶ
Ɏɚɯɿɜɰɿ 9R[8NUDLQH ɧɚɜɨɞɹɬɶ ɩɪɢɤɥɚɞ ɋɩɨɥɭɱɟɧɢɯ ɒɬɚɬɿɜ ɞɟ ɟɥɚɫɬɢɱɧɿɫɬɶ
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɩɪɚɰɿ ɞɥɹ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɩɟɪɟɞɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ  ɪɨɤɿɜ  ɭ  ɪɚɡɢ
ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɞɥɹ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɿɤɭ68 ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɟɧɫɿɨɧɟ
ɪɚɦ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɚ ɜɿɞɧɨɫɧɚ ɜɢɫɨɤɚ ɜɨɥɚɬɢɥɶɧɿɫɬɶ ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɿɫɬɶ  ɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ
ɪɿɲɟɧɶ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɚɛɨ ɧɿ ɟɤɫɬɟɧɫɢɜɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ  ɿ ɹɤɳɨ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ± ɬɨ ɫɤɿɥɶɤɢ
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɚɫɤɥɚɞɨɜɚ 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ,QVWLWXWH IRU 5HVHDUFK RQ
/DERU DQG (PSOR\PHQW 8& /RV $QJHOHV)69 ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ
ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨɟɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɿȼɢɯɨɞɹɱɢɡɰɶɨɝɨɩɨɞɚɬɤɨɜɚɫɬɚɜɤɚɞɥɹɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜɦɚɽ
ɛɭɬɢɧɢɡɶɤɨɸ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɞɚɧɿ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɳɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɦɚɸɬɶ ɛɿɥɶɲ ɧɢɡɶɤɿ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ70 ɬɨɛɬɨ ɦɟɧɲɟ ɲɚɧɫɿɜ ɡɧɚɣɬɢ ɪɨɛɨɬɭ
ɩɿɫɥɹɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɞɢɜɊɨɡɞɿɥ ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸɦɨɜɨɸɰɟɨɡɧɚɱɚɽɳɨɰɿɧɚɜɢɯɨɞɭ
ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɡ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɜ ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨ
ɤɨɜɿ ɜɢɝɨɞɢ ɜɿɞ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɜɿɞ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɤɭ ɩɪɚɰɸ
ɸɱɢɯɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ
ɇɟɞɨɥɿɤɨɦ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɩɨɞɚɬɤɭ ɽ ɬɟ ɳɨ ɜɿɧ ɞɟɦɨɬɢɜɭɽ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɩɪɚɰɸ
ɜɚɬɢ Ɍɟɨɪɿɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ71 ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ ɳɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɨɞɚɬɤɢ
ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɞɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɰɶɨɝɨ
ɩɪɢɧɰɢɩɭɜɍɤɪɚʀɧɿɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣɩɨɞɚɬɨɤɩɨɱɚɥɢɭɬɪɢɦɭɜɚɬɢɡɩɟɧɫɿʀɚɧɟɡɞɨɞɚɬ
ɤɨɜɨɝɨ ɡɚɪɨɛɿɬɤɭ ɩɪɢɱɨɦɭ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɨɡɦɿɪɭ ɰɶɨɝɨ ɡɚɪɨɛɿɬɤɭ əɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ
ɝɪɚɧɢɱɧɚ ɩɨɞɚɬɤɨɜɚ ɫɬɚɜɤɚ ɞɥɹ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɚ ɹɤɢɣ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽ ɩɪɨ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨɡɚɪɨɛɿɬɤɭɽɞɭɠɟɜɢɫɨɤɨɸɨɫɤɿɥɶɤɢɩɟɧɫɿɨɧɟɪɜɬɪɚɱɚɽɱɚɫɬɢɧɭɫɜɨɽʀ
ɩɟɧɫɿʀɬɚɩɨɜɢɧɟɧɫɩɥɚɱɭɜɚɬɢɩɨɞɚɬɨɤɧɚɞɨɯɨɞɢɮɿɡɢɱɧɢɯɨɫɿɛ
ȾɚɧɿȾɟɪɠɫɬɚɬɭɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɳɨɞɢɧɚɦɿɤɚɪɢɧɤɭɩɪɚɰɿɡɪɟɚɝɭɜɚɥɚɧɚɡɚɩɪɨ
ɜɚɞɠɟɧɟɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹɩɟɧɫɿɣɌɚɤɱɚɫɬɤɚɪɨɛɨɱɨʀɫɢɥɢɫɟɪɟɞɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɚɤɬɢɜ
ɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɠɿɧɨɤ ɬɚ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɜɿɤɨɦ  ɪɨɤɿɜ ɿ ɭ ɪ ɿ ɭ ɪ ɫɤɥɚ
ɞɚɥɚɱɚɫɬɤɚɠɿɧɨɤɿɱɨɥɨɜɿɤɿɜɜɿɤɨɦɪɨɤɿɜɭɪɫɤɥɚɞɚɥɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
 ɿ  ɚ ʀɯ ɱɚɫɬɤɚ ɩɿɫɥɹ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ ɭ ɪ
ɫɤɨɪɨɬɢɥɚɫɹ ɜ  ɪɚɡɭ ± ɡ  ɞɨ  ɫɤɥɚɞɚɽ  ɞɥɹ ɠɿɧɨɤ ɿ 
ɞɥɹ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ Ȼɿɥɶɲ ɧɿɠ ɭ  ɪɚɡɢ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɸɞɟɣ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɜ ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɡ  ɭ
ɪ ɞɨ  ɭ ɪ ɬɚɛɥɢɰɹ ³Ɋɿɜɟɧɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɡɚ ɫɬɚɬɬɸ ɜɿɤɨɜɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ ɬɚ ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ´  ɍ ɪ ɰɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ
ɩɪɨɞɨɜɠɭɽɬɶɫɹ
68

Reichling F. C.Whalen Review of Estimates of the Frisch Elasticity of Labor Supply. Macroeconomic Analysis
Division Congressional Budget. October 2012. – https://www.cbo.gov/sites/default/files/cbofiles/attachments/
10-25-2012-Frisch_Elasticity_of_Labor_Supply.pdf.
69
The Elasticity of Labor Supply to the Firm Over the Business Cycle. Institute for Research on Labor and
Employment UC Los Angeles. 2012. – http://www.frbsf.org/economic-research/files/Depew_S%C3%B8rensen.pdf.
70
Philip L. Rones. The labor market problems of older workers. – https://www.bls.gov/opub/mlr/1983/05/art1
full.pdf.
71
Оптимальное налогообложение. Энциклопедия по экономике. – http://economy-ru.info/info/179706/,
Стиглиц Д. Экономика общественного сектора, 1997.
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Ɍɟɠ ɫɚɦɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɪɿɜɧɹ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɤɨɥɢ ɱɚɫɬɤɚ ɨɫɿɛ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɭ
ɪɫɤɨɪɨɬɢɥɚɫɹɧɟɡɧɚɱɧɢɦɱɢɧɨɦɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɪɩɪɨɬɟɱɚɫɬɤɚɨɫɿɛɩɨɯɢ
ɥɨɝɨɜɿɤɭɫɤɨɪɨɬɢɥɚɫɹɫɭɬɬɽɜɨ ɬɚɛɥɢɰɹ³Ɋɿɜɟɧɶɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿɧɚɫɟɥɟɧɧɹɡɚɫɬɚɬɬɸ
ɜɿɤɨɜɢɦɢɝɪɭɩɚɦɢɬɚɦɿɫɰɟɦɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ´ 
Рівень економічної активності населення за статтю,
віковими групами та місцем проживання72
у середньому за період, % загального числа населення відповідної вікової групи
Всього

у т.ч. за віковими групами, років
15–24

25–29

30–39

40–49

50–59

60–70

Працездатного
віку*

2013р.
Все
населення

65,0

39,3

80,8

85,2

85,8

67,1

23,8

73,1

жінки

58,9

34,0

70,2

78,8

84,0

60,9

21,4

68,5

чоловіки

71,6

44,4

91,0

91,7

87,8

74,9

27,5

77,6

міста

63,4

35,8

81,5

86,2

85,8

64,5

16,5

72,8

сіла

68,5

46,5

78,7

82,6

85,9

73,7

41,0

73,8

2015р.
у т.ч. за віковими групами, років
15–24

25–29

30–34

35–39

40–49

50–59

60–70

Працездатного
віку*

62,4

36,3

80,8

82,3

85,2

85,0

65,9

14,5

71,5

жінки

56,2

31,8

70,7

73,3

80,5

83,7

59,1

12,2

66,5

чоловіки

69,2

40,6

90,5

91,2

90,1

86,5

74,1

17,9

76,7

міста

63,1

33,5

83,4

84,3

87,1

86,6

66,2

13,1

72,9

сіла

60,8

41,2

75,3

76,9

81,0

81,9

65,1

17,5

68,8
Працездатного
віку*

Всього
Все
населення**

2016р.
Всього

у т.ч. за віковими групами, років
15–24

25–29

30–34

35–39

40–49

50–59

60–70

62,2

35,1

79,0

82,0

85,2

84,7

67,3

14,3

71,1

жінки

55,9

31,0

67,7

72,7

79,9

82,9

61,0

12,3

65,4

чоловіки

69,1

38,9

89,9

91,1

90,6

86,7

75,1

17,3

77,0

міста

62,8

31,6

80,8

84,2

87,1

86,3

68,0

12,9

72,3

сіла

60,9

41,2

75,4

76,1

80,9

81,5

65,9

17,5

68,5

Все
населення***

* Жінки віком 15-56 років, чоловіки віком 15-59 років.
** Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим.
*** Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м.Севастополя та частини зони проведення АТО.
72

Рівень економічної активності населення за статтю, віковими групами та місцем проживання у
2013р., 2015р., 2016р. див. відповідно: – http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2015/rp/eans/eans_u/rean_rik15_u.
htmhttp://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/rp/eans/eans_u/rean_rik13_u.htm;
http://ukrstat.gov.ua/operativ/
operativ2015/rp/eans/eans_u/rean_rik15_u.htm; http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/rp/eans/eans_u/
rean_rik16_u.htm.
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 ФІНАНСОВІ,

СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Рівень зайнятості населення за статтю,
віковими групами та місцем проживання73
у середньому за період, % загального числа населення відповідної вікової групи
Всього

у т.ч. за віковими групами, років
15–24

25–29

30–39

40–49

50–59

60–70

Працездатного
віку*

2013р.
Все
населення

60,3

32,5

73,8

79,8

80,5

63,8

23,8

67,4

жінки

55,3

28,5

65,0

74,0

79,6

58,2

21,4

63,8

65,9

36,3

82,2

85,6

81,5

70,6

27,5

71,1

міста

чоловіки

58,9

28,9

74,5

80,9

80,9

61,3

16,5

67,3

сіла

63,5

39,7

71,7

76,9

79,6

69,8

41,0

67,8

2015р.

Все
населення**
жінки
чоловіки

у т.ч. за віковими групами, років
15–24

25–29

30–34

35–39

40–49

50–59

60–70

Працездатного
віку*

56,7

28,2

71,8

74,3

79,1

78,6

61,7

14,5

64,7

51,7

24,8

63,1

67,1

75,1

77,8

56,4

12,2

60,9

Всього

62,2

31,3

80,1

81,3

83,1

79,4

68,2

17,9

68,7

міста

57,4

25,6

74,4

76,4

80,5

80,0

62,1

13,1

66,0

сіла

55,1

32,7

66,3

68,6

75,7

75,7

60,9

17,5

62,0
Працездатного
віку*

2016р.
Всього

у т.ч. за віковими групами, років
15–24

25–29

30–34

35–39

40–49

50–59

60–70

Все
населення**

56,3

27,0

69,8

74,7

78,4

78,2

62,4

14,3

64,2

жінки

51,6

24,4

60,8

67,2

74,3

77,7

57,8

12,3

60,2

чоловіки

61,6

29,6

78,4

81,9

82,5

78,8

68,1

17,3

68,4

міста

57,0

24,1

71,5

77,0

80,0

79,6

63,2

12,9

65,5

сіла

54,9

32,1

66,3

68,5

74,5

75,5

60,9

17,5

61,6

* Жінки віком 15-56 років, чоловіки віком 15-59 років.
** Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м.Севастополя та частини зони проведення АТО.
73

Рівень зайнятості населення за статтю, віковими групами та місцем проживання у 2013р., 2015р, 2016р.
див. відповідно: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/rp/eans/eans_u/rzn_rik13_u.htm; http://ukrstat.gov.ua/
operativ/operativ2015/rp/eans/eans_u/rzn_rik15_u.htm; http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/rp/eans/
eans_u/rzn_rik16_u.htm.
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Рівень зайнятості населення віком 50-70 років, %

60,9

61,7

61,9

63,4
59,4

61,7

62,4

50-59 років
24,1

2010р.

24,1

2011р.

24,0

2012р.

60,8

60,6

60-70 років

23,9

2013р.

15,5

14,5

2014р.

2015р.

14,3
2016р.

13,8

13,9

I кв.
2016р.

I кв.
2017р.

ɉɨɫɬɚɪɿɧɧɹ ɫɤɨɪɨɱɭɽ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɫɬɜɨɪɸɽ ɬɢɫɤ ɧɚ ɉɎɍ
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɪɚɰɸɸɱɢɣ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɞɨɯɨɞɢ ɉɎɍ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɬɨɝɨ ɳɨ
ɣɨɝɨɡɚɪɨɛɿɬɧɚɩɥɚɬɚɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɽɬɶɫɹɬɚɡɧɟʀɫɩɥɚɱɭɽɬɶɫɹȯɋȼɋɬɚɧɨɦɧɚɤɿɧɟɰɶ
ɪɜɨɪɝɚɧɚɯɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɮɨɧɞɭɛɭɥɨɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨɦɥɧɩɪɚɰɸɸɱɢɯɩɟɧ
ɫɿɨɧɟɪɿɜɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɩɪɚɰɸɸɱɢɣɩɟɧɫɿɨɧɟɪɡɧɢɠɭɽɬɢɫɤɧɚɫɢɫɬɟɦɭɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɨɫɤɿɥɶɤɢɩɿɞɬɪɢɦɭɽɫɚɦɫɟɛɟɉɨɱɢɧɚɸɱɢɡɤɜɿɬɧɹɪɤɨɥɢɡɚɤɨɧɨ
ɞɚɜɱɟ ɛɭɥɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɜɢɩɥɚɬɭ ɩɟɧɫɿɣ ɩɪɚɰɸɸɱɢɦ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɚɦ
ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨɬɡɜ³ɤɨɪɢɝɭɸɱɢɣɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ´ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɩɪɚɰɸɸɱɢɯɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ
ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɶɌɚɤɧɚɱɚɫɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɬɚɤɨɝɨɩɨɪɹɞɤɭɩɪɚɰɸɸɱɢɦɢɛɭɥɨɬɢɫ
ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜɞɨɤɿɧɰɹɪɨɤɭʀɯɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɡɦɟɧɲɢɥɚɫɶɞɨɬɢɫ
Чисельність працюючих пенсіонерів, які отримують пенсії в органах ПФУ, осіб
2010р.

2 804 507

2012р.

3 078 766

2013р.

3 035 315

2014р.

3 043 205

2015р.
2016р.

2 666 242
2 354 876
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Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɢɣɩɨɞɚɬɨɤɧɚɩɪɚɰɸɸɱɢɯɦɨɠɟɫɩɨɧɭɤɚɬɢɞɨɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨʀɧɟɡɚɪɟɽɫ
ɬɪɨɜɚɧɨʀɩɪɚɰɿɳɨɩɪɢɡɜɟɞɟɞɨɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɬɿɧɶɨɜɨɝɨɫɟɤɬɨɪɭ
Ɉɛɝɪɭɧɬɨɜɭɸɱɢɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹɩɟɧɫɿɣɜɢɫɨɤɨɩɨɫɚɞɨɜɿɧɚɝɨɥɨɲɭ
ɸɬɶɳɨɬɚɤɚɩɪɚɤɬɢɤɚɽɡɜɢɱɧɨɸɞɥɹɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯɤɪɚʀɧ74ɇɚɫɩɪɚɜɞɿɰɟɧɟɡɨɜɫɿɦ
ɬɚɤɄɨɠɧɚɤɪɚʀɧɚɹɤɩɪɚɜɢɥɨɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɜɥɚɫɧɿɩɪɚɜɢɥɚɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹɩɟɧɫɿɣ
ɍɛɚɝɚɬɶɨɯɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯɤɪɚʀɧɚɯ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɭɇɿɦɟɱɱɢɧɿ ɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɽɬɶɫɹɬɿɥɶɤɢ
ɬɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɟɧɫɿʀ ɹɤɚ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɞɨɯɿɞ Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɩɟɧɫɿɹ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ
ɡ ɛɟɡɞɨɯɿɞɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɳɨ ɜɢɩɥɚɱɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɜɧɟɫɤɿɜ ɡɪɨɛ
ɥɟɧɢɯ ɪɚɧɿɲɟ ɬɨ ɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɬɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɹɤɚ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ
ɜɿɞɫɨɬɤɿɜɧɚɚɤɭɦɭɥɶɨɜɚɧɿɜɧɟɫɤɢ75.
ɍ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧ ɈȿɋɊ ɿɫɧɭɽ ɩɿɥɶɝɨɜɢɣ ɪɟɠɢɦ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɶ ɳɨ ɡɚɨɯɨɱɭɽ ɥɸɞɟɣ ɜɿɞɤɥɚɞɚɬɢ ɝɪɨɲɿ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɬɨɝɨ
ɹɤɭ ɫɭɦɭ ɥɸɞɢɧɚ ɦɚɥɚ ɛ ɡɟɤɨɧɨɦɢɬɢ ɧɚ ɩɨɞɚɬɤɚɯ ɿɧɜɟɫɬɭɸɱɢ ɭ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɿ ɩɟɧ
ɫɿɣɧɿ ɩɥɚɧɢ ɡɚɦɿɫɬɶ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɭ
ɸɬɶ ɳɨ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɡɛɟɪɟɠɟɧɶ ɞɿɣɫɧɨ ɧɚɞɚɽ ɩɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ
ɉɪɨɬɟɡɚɝɚɥɶɧɢɣɪɨɡɦɿɪɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯɩɟɪɟɜɚɝɽɪɿɡɧɢɦɎɿɤɫɨɜɚɧɿɫɭɛɫɢɞɿʀɿɫɩɿɜɪɨɡ
ɦɿɪɧɿɜɧɟɫɤɢɦɨɠɭɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹɹɤɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟɧɚɞɚɧɧɹɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯɩɟɪɟ
ɜɚɝɥɸɞɹɦɡɧɢɡɶɤɢɦɪɿɜɧɟɦɞɨɯɨɞɿɜɚɛɨɞɥɹɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯɩɟɪɟɜɚɝɡɚ
ɲɤɚɥɨɸ ɞɨɯɨɞɿɜ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɦɨɠɭɬɶ ɫɬɚɬɢ ɫɬɢɦɭɥɨɦ ɞɥɹ
ɛɿɥɶɲɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɢɯɡɛɟɪɟɠɟɧɶɩɪɨɬɟɧɟɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɭɜɟɥɢɤɢɯɪɨɡɦɿɪɚɯɉɪɨɫɬɿ
ɬɚɩɪɨɡɨɪɿɩɪɚɜɢɥɚɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹɦɨɠɭɬɶɩɿɞɜɢɳɢɬɢɞɨɜɿɪɭɥɸɞɟɣɬɚɞɨɩɨɦɨɝɬɢ
ɡɚɥɭɱɢɬɢɛɿɥɶɲɟɛɚɠɚɸɱɢɯɞɨɩɪɨɝɪɚɦɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ76.
Оподаткування пенсій в Росії
У Росії пенсія може акумулюватися або в державному пенсійному фонді (згідно
з договором про добровільне страхування накопичувальної частини) або недержавному77.
Відповідно до Податкового кодексу РФ78 (п.1.7 ст.208) пенсії визнаються доходом, при цьому цей вид доходу підлягає оподаткуванню за ставкою 13% (п.1 ст.224
ПК РФ).
Пенсії державного забезпечення не підлягають оподаткуванню ПДФО
(п.2 ст.217 ПК РФ), за винятком виплат за існування у фізичної особи добровільного страхування накопичувальної частини пенсії. Пенсії недержавного забезпечення підлягають оподаткуванню ПНФО (п.2 ст.213 ПК РФ).
74

Див., наприклад, Яресько называет налогообложение пенсий европейским стандартом. – http://www.
ukrinform.ua/rus/news/yaresko_nazivaet_nalogooblogenie_pensiy_evropeyskim_standartom_1702636.
75
Налогообложение пенсии. – http://www.web-globus.de/articles/nalogooblozhenie_pensii.
76
OECD Multilingual Summaries. OECD Pensions Outlook 2016.
77
Дія державного пенсійного страхування регулюються ФЗ “Про державне пенсійне забезпечення” та ФЗ
“Про страхові пенсії”. недержавне пенсійне забезпечення регулюється відповідно до ФЗ “Про недержавні
пенсійні фонди”. в межах Податкового Кодексу РФ порядок оподаткування пенсій державних та недержавних
фондів має різну специфіку.
78
Налоговый кодекс (НК РФ). Налоги и право. – http://nalogcodex.ru.
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ɍɞɟɹɤɢɯɤɪɚʀɧɚɯɩɟɧɫɿʀɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɸɬɶɫɹɡɨɜɫɿɦ79.
Ɉɞɧɚɤɭɬɢɯɜɢɩɚɞɤɚɯɤɨɥɢɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹɩɟɧɫɿɣɜɫɟɠɬɚɤɢɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɽɬɶɫɹ
ɰɟ ɩɨɜɢɧɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɧɟ ɪɚɩɬɨɜɨ ɚ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɭ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ ɜɿɞ
ɩɨɜɿɞɧɢɣɡɚɤɨɧɛɭɥɨɩɪɢɣɧɹɬɨɭɪɚɩɟɪɟɯɿɞɧɢɣɩɟɪɿɨɞɬɪɢɜɚɬɢɦɟɞɨɪ80
ȼɜɚɠɚɽɬɶɫɹɳɨɥɸɞɢɦɚɸɬɶɡɜɢɤɧɭɬɢɬɚɩɨɫɬɭɩɨɜɨɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢɫɶɞɨɧɨɜɢɯɩɪɚɜɢɥ
Оподаткування пенсій в Німеччині
З 1 січня 2005р. в Німеччині було запроваджено нове законодавство стосовно
оподаткування пенсій, згідно з яким спочатку 50% суми пенсій не буде оподатковуватися.
У Німеччині утримується податок з доходу з частини пенсії, що приносить дохід, величина якої встановлюється законодавчо (до 31 грудня 2004р. при виході на пенсію у
60 років ця частка складала 32%, в 65 років – 27% суми пенсії).
Внаслідок того, що пенсія вважається такою, що складається з бездохідної частини,
що сплачується за принципом повернення раніше сплачених внесків, оподатковується
тільки та частина, що формується за рахунок відсотку на рахунках, за внески що
акумулюються.81
Оскільки на практиці розмір більшості пенсій є нижчим за опопдатковуваний мінімум, податки платять лише ті, хто отримує дві пенсії (вдови або вдовці) або разом з
пенсією отримують ще й постійних дохід. Це може бути пенсія чиновників, доходи
від роботи, капіталу, здачі майна в оренду тощо. Пенсія чиновників класифікується як
дохід від трудової діяльності службовця та оподатковується від всієї суми. Страхова
сума, що не підлягає оподаткуванню, зменшується на базу оподаткування. Для цього
упродовж своєї трудової діяльності чиновник не здійснює внесків на фінансування
своєї майбутньої пенсії. Пенсійні внески найманих працівників оподатковуються
лише з половини заробітку, який належить до оподаткування. Саме тому законодавчо
передбачена не оподатковувана страхова сума. Окрім сплати податків, пенсіонери в
Німеччині зобов’язані сплачувати внески до фонду обов’язкового медичного страхування поряд з працюючими громадянами.
Поінформований про свої права пенсіонер у Німеччині взмозі утримувати певну
частку своїх доходів, на яку поширюються податкові пільги.
Пільговими пунктами є:
¾ Основна частка доходів, звільнена від податків (Grundfreibetrag), складає €7 664
на рік для однієї особи та €15 328 на рік для сімейної пари.

79

Хольцман Р. Обеспеченная старость в XXI веке. Пенсионные системы и реформы в международной
перспективе / Р. Хольцман, Р. Хинц, Всемирный банк. – 2005г. – 200с.
80
Налогообложение пенсий прошло через бундестаг. – http://www.dw.com/ru/налогообложение-пенсийпрошло-через-бундестаг/a-1185780.
81
Neues Steuerrecht für Versicherte und Rentner, BfA, 2004, p.5-6; Versicherte und Rentner: Informationen zum
Steuerrecht. – https://www.deutsche-rentenversicherung.de/cae/servlet/contentblob/232702/publicationFile/51616/
versicherte_und_rentner_info_zum_steuerrecht.pdf.
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¾ Витрати, пов’язані з отриманням доходів (Werbungskostenpauschbetrag). Їх
існування визнається не тільки у працюючих, але й у пенсіонерів, які мають право
претендувати на звільнення від податків частки своїх доходів у розмірі €102 на рік.
¾ Витрати, зумовлені захворюванням пенсіонера: до 40% їх фактичного рівня, але
не більше €3 900 на рік.
¾ Витрати за основними видами страхування: медичне страхування, страхування
по догляду, автомобільне страхування (Pkw-Haftpflichtversicherung), витрати на
страхування життя, несчастних випадків, страхування відповідальності (Familienh
aftpflichtversicherung). Звільнюються від податків витрати у сумі €4 402 на рік для
однієї особи і €8 804 для сімейної пари. Якщо витрати перевищують цей рівень,
то звільняється від оподаткування 50% реальних витрат, якщо вони перевищують
€1 334 на рік для однієї особи і €2 668 на рік для сімейної пари.
¾ Витрати на лікування та лікарські засоби в розмірі від 4% до 6% річного доходу
(чим вище дохід, тим нижче відсоток).
За оцінками уряду Німеччини, близько ¾ пенсіонерів не будуть сплачувати податки,
тому що упродовж тривалого періоду (35 років) це не зачіпатиме більшість сьогоднішніх
пенсіонерів, які отримують низькі або середні пенсії, розхміри яких не перевищують
€1 575.
Протилежно до цього внески до пенсійної системи з боку працівників почнуть
поступово виводити з-під оподаткування. Так, якщо у 2005р. вільними від оподаткування були 60% суми внесків на цілі пенсійного страхування за умови, що вони не
перевищують €20 тис. на рік, то з кожним наступним роком ця величина збільшуватиметься на 2%, і до 2025р. досягне 100%82.
ɍɬɿɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɜɿɞɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɞɪɭɝɢɣ ɩɥɚɧ ɜɿɞɧɨɫɧɨ
ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨɚɫɩɟɤɬɭɰɿɽʀɧɨɪɦɢɇɟɫɟɤɪɟɬɳɨɩɟɧɫɿɨɧɟɪɢɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨɩɪɚɰɸɸɬɶ
ɧɟ ɜɿɞ ɯɨɪɨɲɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɚ ɳɨɛ ɡɚɪɨɛɢɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɝɪɨɲɿ ɞɨ ɠɟɛɪɚɰɶɤɨʀ ɩɟɧɫɿʀ Ɂɚ
ɳɨɣɨɬɪɢɦɭɸɬɶɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟɩɨɤɚɪɚɧɧɹɧɿɛɢɬɨɜɿɞɧɿɦɚɸɱɢɪɨɛɨɱɿɦɿɫɰɹɭɦɨɥɨɞɿ
ɋɬɨɫɨɜɧɨ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ ɧɚɫɬɭɩɧɟ ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɩɪɢɣɧɹɬɨʀɩɪɚɤɬɢɤɢɩɟɧɫɿɣɧɿɜɢɩɥɚɬɢɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹɞɨɯɨɞɚɦɢɦɚɣɛɭɬɧɿɯɩɟɪɿɨɞɿɜɿ
ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɸ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɚɛɨ ɭ ɱɚɫ ɫɩɥɚɬɢ ɜɧɟɫɤɿɜ ɚɛɨ ɧɚ
ɦɨɦɟɧɬ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɩɥɚɬ ɍ ɧɟɮɨɧɞɨɜɚɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɜɧɟɫɤɢ ɹɤ ɩɪɚ
ɜɢɥɨ ɡɜɿɥɶɧɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ ɹɤ ɜɢɩɥɚɬɢ ɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɸɬɶɫɹ
ɩɨɜɧɿɫɬɸȻɿɥɶɲɿɫɬɶɤɪɚʀɧɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹɫɚɦɟɬɚɤɨʀɦɨɞɟɥɿ83.
ɇɚɪɚɡɿɩɟɧɫɿɣɧɿɜɧɟɫɤɢ ɬɨɛɬɨȯɋȼ ɜɍɤɪɚʀɧɿɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɸɬɶɫɹɁɚɧɚɜɟɞɟ
ɧɨɸ ɜɢɳɟ ɩɨɲɢɪɟɧɨɸ ɭ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɹɯ ɥɿɧɿɣɧɨɸ ɥɨɝɿɤɨɸ ɩɟɧɫɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ
82

Налогообложение пенсии. – http://www.web-globus.de/articles/nalogooblozhenie_pensii.
Реформування пенсійної системи України https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c
d=1&ved=0ahUKEwiptsjnzsHUAhVH1hQKHQSSADQQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.imf.org%2F~%2Fmedia
%2FFiles%2FCountries%2FResRep%2FUKR%2F042517-reforming-ukraine-pension-system.ashx&usg=AFQjCNFqJf
VcFb6Q3zaBBM6ggF7exTK46Q&cad=rja.
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ɦɚɸɬɶ ɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɬɢɫɶ Ɂ ɰɢɦ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɛ
ɩɨɝɨɞɢɬɢɫɶ ɹɤɳɨ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ
ɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɍɤɪɚʀɧɿɚɫɚɦɟ
• ɤɨɥɨɫɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɪɢɜ ɦɿɠ ɩɟɧɫɿɹɦɢ ɜ
ɍɤɪɚʀɧɿɇɚɪɚɡɿɧɚɥɿɱɭɽɬɶɫɹɬɢɫɩɟɧ
ɫɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɨɬɪɢɦɭɸɬɶɛɿɥɶɲɟɝɪɧ
ȱɡ ɧɢɯ  ɬɢɫ ɨɫɿɛ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨ
 ɬɢɫ ɝɪɧ ɿ ɞɨ  ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ±
ɩɨɧɚɞ  ɬɢɫɝɪɧ Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɩɟɧɫɿɹ
ɫɹɝɚɽɬɢɫɝɪɧ84;
• ɦɿɡɟɪɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɩɟɧɫɿʀ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨʀ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɩɨɧɚɞɦɥɧɭɤɪɚʀɧɰɿɜɦɚɸɬɶɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨ
ɜɢɣɛɚɡɨɜɢɣɪɨɡɦɿɪɩɟɧɫɿʀɦɟɧɲɟɡɚɩɪɨɠɢɬɤɨɜɢɣɦɿɧɿɦɭɦ85.
ɉɿɞɫɭɦɨɜɭɸɱɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ ɦɨɠɧɚ ɞɿɣɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɯɨɱɚ ɧɨɪɦɚ ɳɨɞɨ ɨɩɨɞɚɬɤɭ
ɜɚɧɧɹ ɡɚɜɢɫɨɤɢɯ ɩɟɧɫɿɣ ɽ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɫɩɿɪɧɨɸ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜ
ɧɨɫɬɿ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɱɢɧɧɢɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɨɩɨɞɚɬ
ɤɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ ɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɸɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɡɚɜɢɫɨɤɿ ɩɟɧɫɿʀ ɪɨɡɦɿɪ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ
ɪɨɡɦɿɪɿɜɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨɦɿɧɿɦɭɦɭɞɥɹɨɫɿɛɹɤɿɜɬɪɚɬɢɥɢɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɽɨɩɬɢ
ɦɚɥɶɧɢɦɞɥɹɫɭɱɚɫɧɨɝɨɟɬɚɩɭɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɍɤɪɚʀɧɢ
Ⱦɨɧɟɞɚɜɧɚɜɍɤɪɚʀɧɿɿɫɧɭɜɚɥɨɞɜɚɜɢɞɢɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɶɡɩɟɧɫɿʀ
ɉɨɞɚɬɨɤ ɇɚɪɚɡɿ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɦɿɫɹɱɧɨɝɨ ɪɿɱɧɨɝɨ  ɨɩɨɞɚɬɤɨɜɚɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ
ɩɥɚɬɧɢɤɚ ɩɨɞɚɬɤɭ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɫɭɦɢ ɩɟɧɫɿɣ ɹɤɳɨ ʀɯ ɪɨɡɦɿɪ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ
 ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɞɥɹ ɨɫɿɛ ɹɤɿ ɜɬɪɚɬɢɥɢ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ
ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ  ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɧɚ  ɫɿɱɧɹ ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ
ɪɨɤɭɭɱɚɫɬɢɧɿɬɚɤɨɝɨɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ
 ɍɬɪɢɦɚɧɧɹ ɍ ɩɟɪɿɨɞ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɚɰɸɸɱɨɝɨ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɚ ɧɚ ɩɨɫɚɞɚɯɪɨɛɨɬɚɯ
ɧɟ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ  ɩɟɧɫɿʀ ɪɨɡɦɿɪ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ  ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ
ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɞɥɹ ɨɫɿɛ ɹɤɿ ɜɬɪɚɬɢɥɢ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɢɩɥɚɱɭ
ɸɬɶɫɹ ɜ ɪɨɡɦɿɪɿ  ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ ɚɥɟ ɧɟ ɦɟɧɲɟ  ɩɪɨɠɢɬɤɨ
ɜɨɝɨɦɿɧɿɦɭɦɭɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨɞɥɹɨɫɿɛɹɤɿɜɬɪɚɬɢɥɢɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ
ɇɨɪɦɚɳɨɞɨɭɬɪɢɦɚɧɧɹɡɩɟɧɫɿɣɰɿɥɤɨɦɫɥɭɲɧɨɫɤɚɫɨɜɚɧɚ86ɹɤɬɚɤɚɳɨɫɭɩɟɪɟ
ɱɢɬɶɩɪɢɧɰɢɩɭɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ

84
Найвищу виплату отримує Герой України. – https://tsn.ua/groshi/maksimalna-pensiya-v-ukrayini-stanovit-58tisyach-griven-ministr-socpolitiki-916227.html.
85
У 2017р. мінімальна пенсія збільшиться на 300 гривень. – http://24tv.ua/u_2017_rotsi_minimalna_pensiya_
zbilshitsya_na_300_griven_n754070.
86
Підпункт 2 п.1 Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення
пенсій” від 3 жовтня 2017р.
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7.3. ПЕНСІЙНИЙ ВІК ТА ДЕМОГРАФІЧНИЙ ФАКТОР
РОЗВИТКУ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ
ɉɟɧɫɿɣɧɢɣɜɿɤ±ɨɞɢɧɡɝɨɥɨɜɧɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢȼɿɧɽɜɚɝɨɦɢɦ
ɮɚɤɬɨɪɨɦɳɨɜɢɡɧɚɱɚɽɜɿɤɜɢɯɨɞɭɧɚɩɟɧɫɿɸɚɛɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɪɨɛɨɬɢɞɨɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɩɟɧɫɿɸ ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ± ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɤɥɚɞɧɢɣ ɡ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɟɥɟɦɟɧɬ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ əɤ ɩɨɤɚɡɭɽ ɞɨɫɜɿɞ ɪɟɮɨɪ
ɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɭ ɛɭɞɶ
ɹɤɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ȼɿɧ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɩɟɜɧɢɦ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɨɦ ɫɬɭɩɟɧɹ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶ
ɫɬɜɿ87 Ⱥ ɡɚ ɱɚɫɿɜ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɫɤɥɚɞɧɨʀ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚ
ɰɿʀ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɬɚɥɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ
ɬɨɦɭɳɨɜɿɤɽɜɚɠɥɢɜɢɦɱɢɧɧɢɤɨɦɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɜɫɿɽʀɫɢɫɬɟɦɢɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɬɚ ɨɫɿɛ ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɭ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿɬɚɫɭɬɬɽɜɨɜɩɥɢɜɚɽɧɚɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿɫɬɶɛɸɞɠɟɬɭɉɎɍ
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɽ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɟɧ
ɫɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭɬɚɣɨɝɨɪɟɚɥɶɧɿɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɢȼɍɤɪɚʀɧɿɧɚɜɢɦɨɝɭɆȼɎ
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɦɨɞɟɥɸɜɚɬɢɫɹ ɭ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹɯ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɍɤɪɚʀɧɢɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɧɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶʀʀɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɉɿɞ ɱɚɫ ɨɰɿɧɤɢ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɬɚ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ
ɝɨɥɨɜɧɚ ɭɜɚɝɚ ɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɿ ɬɡɜ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ
ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ ɤɪɚʀɧɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɿ ɧɚ ɭɦɨɜɢ ³ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɿɡɧɟɫɭ´ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶ
ɧɿɣ ɞɭɦɰɿ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɧɚɜ¶ɹɡɭɽɬɶɫɹ ɚɤɫɿɨɦɚ ɩɪɨ ɧɟɩɪɢɩɭɫɬɢɦɢɣ ɨɛ¶ɽɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɹɤɢɣɩɪɨɜɨɤɭɽɩɨɬɨɱɧɢɣɞɟɮɿɰɢɬɛɸɞɠɟɬɭɉɎɍ
ɿ ɣɨɝɨ ɧɟɩɿɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ³ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɡɚɝɪɨɡɢ´ ³Ɂɚɝɪɨɡɢ´
ɜɢɬɿɤɚɸɬɶ ɡɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɧɚ ɬɥɿ ɜɿɞɫɬɚɜɚɧɧɹ ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɡɧɢɠɟɧɧɹ
ɬɟɦɩɿɜɧɚɪɨɞɠɭɜɚɧɨɫɬɿ
Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɤɪɢɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ³ɡɚɝɪɨɡɢ´ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɹɤɨʀ ɦɚɽ
ɫɬɚɬɢ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɱɟɪɟɡ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɧɚɪɨɞɠɭɜɚɧɨɫɬɿ ɿ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɳɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨ ɿɡ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ
ʀɯ ɠɢɬɬɹ ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɥɿɧɿɣɧɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɧɚ ɩɟɧɫɿʀ
ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɧɢɯ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɫɬɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɳɨ ɜ ɭɦɨɜɚɯ
ɫɨɥɿɞɚɪɧɨɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɹɤɚ ɮɿɧɚɧɫɭɽɬɶɫɹ ɡ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɧɚɞɯɨɞ
ɠɟɧɶ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɤɪɢɡɚ ɧɟɦɢɧɭɱɟ ɩɪɢɡɜɟɞɟ ɚɛɨ ɞɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ
ɧɚɫɬɪɚɯɭɜɚɥɶɧɢɤɿɜ ɚɛɨɞɟɪɠɚɜɧɢɣɛɸɞɠɟɬ ɚɛɨɞɨɡɧɢɠɟɧɧɹɩɟɧɫɿɣɞɨɧɟɩɪɢɣ
ɧɹɬɧɨɧɢɡɶɤɨɝɨɪɿɜɧɹ
Ɂɚ ɱɚɫɿɜ ɋɊɋɊ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ ɛɭɜ ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɧɢɠɱɢɯ ɭ ɫɜɿɬɿ ɬɚ ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɜ
ɪɨɤɿɜɞɥɹɱɨɥɨɜɿɤɿɜɬɚɪɨɤɿɜɞɥɹɠɿɧɨɤɌɚɤɢɣɜɿɞɧɨɫɧɨɧɢɡɶɤɢɣɪɿɜɟɧɶɬɪɚɤ
ɬɭɜɚɜɫɹɹɤɨɞɢɧɡɝɨɥɨɜɧɢɯɡɞɨɛɭɬɤɿɜɫɨɰɿɚɥɿɡɦɭɚɨɬɠɟɧɟɩɿɞɥɹɝɚɜɩɟɪɟɝɥɹɞɭ
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А.В. Скоробагатько Закон України “Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи”: досягнення чи проблеми? – Актуальні проблеми держави і права, 2012р. – http://www.apdp.in.ua/
v68/41.pdf.
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ɓɟɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹɬɨɦɭɧɚɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɬɟɦɢɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭɧɚɤɥɚ
ɞɚɥɨɫɶ ɫɜɨɽɪɿɞɧɟ ɬɚɛɭ ɿɞɟʀ ɳɨɞɨ ɣɨɝɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɲɭɱɟ ɜɿɞɤɢɞɚɥɢɫɶ ɐɿɥɤɨɦ
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɜɜɚɠɚɥɨɫɶ ɳɨ ɰɟɣ ɤɪɨɤ ɛɭɞɟ ɧɟɩɨɩɭɥɹɪɧɢɦ ɫɟɪɟɞ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɣ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜɿɞɲɬɨɜɯɧɟ ɜɿɞ ɩɪɚɜɥɹɱɨʀ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɢɥɢ ɫɢɦɩɚɬɿʀ ɟɥɟɤɬɨɪɚɬɭ
Ⱦɟɮɿɰɢɬɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɜɨɥɿɜɞɚɥɨɫɭɫɿɞɢɜɡɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɸɦɨɬɢɜɚɰɿɽɸɩɟɪɟɫɿɱɧɨɝɨ
ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ
Ɂɝɨɞɨɦ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɞɟɳɨ ɡɦɿɧɢɥɚɫɶ ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɨɫɟɧɢ ɪ ɩɪɢɣ
ɧɹɥɚ ɡɚɤɨɧ ɹɤɢɣ ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɜ ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɞɥɹ ɠɿɧɨɤ
ɞɨ  ɪɨɤɿɜ88 ɐɟ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ ɡɧɢɡɢɥɨ ɧɚɩɪɭɠɟɧɿɫɬɶ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɉɪɨɬɟ
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɣ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɩɪɨɝɧɨɡ ɧɟ ɡɚɥɢɲɚɽ ɠɨɞɧɨɝɨ ɫɭɦɧɿɜɭ ɳɨɞɨ ɬɨɝɨ
ɳɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɯ ɪɨɤɿɜ ɬɟɦɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ
ɫɬɚɜɢɬɢɦɟɬɶɫɹɧɚɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɦɭ
ɋɥɿɞɡɚɡɧɚɱɢɬɢɳɨɍɤɪɚʀɧɚɧɟɽɭɧɿɤɚɥɶɧɨɸɭɩɪɚɝɧɟɧɧɿɭɫɭɧɭɬɢɩɟɧɫɿɣɧɿɧɟɝɚ
ɪɚɡɞɢ ɭ ɬɚɤɢɣ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɩɪɨɫɬɢɣ ɫɩɨɫɿɛ Ɂ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɩɨɫɬɚɪɿɧɧɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɫɬɢɤɚɸɬɶɫɹɡɚɩɨɨɞɢɧɨɤɢɦɢɜɢɧɹɬɤɚɦɢɭɫɿɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿɤɪɚʀɧɢ
ɍɬɿɦ ɰɟ ɧɟ ɡɧɢɠɭɽ ɝɨɫɬɪɨɬɭ ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɧɚɲɨʀ ɤɪɚʀɧɢ Ɂɚɪɭɛɿɠɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ
ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦ ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ Ɋɚɡɨɦ ɡ
ɬɢɦɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚɫɩɟɰɢɮɿɤɚɩɨɪɨɞɠɭɽɧɸɚɧɫɢɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿɞɥɹɧɚɲɨʀɤɪɚʀɧɢ89.
Ɂɧɚɲɨʀɬɨɱɤɢɡɨɪɭɜɩɿɞɯɨɞɚɯɞɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭɡɚɪɭɛɿɠɧɢɣɞɨɫɜɿɞ
ɧɟɦɨɠɟɣɧɟɩɨɜɢɧɟɧɛɭɬɢɩɪɹɦɨɩɟɪɟɧɟɫɟɧɢɣɧɚɜɿɬɱɢɡɧɹɧɟɩɿɞɝɪɭɧɬɹɇɚɜɩɚɤɢ
ɜɿɧɦɚɽɛɭɬɢɤɪɢɬɢɱɧɨɨɫɦɢɫɥɟɧɢɣɬɚɚɞɚɩɬɨɜɚɧɢɣɞɨɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɪɟɚɥɿɣ
ɑɢɧɧɟɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɍɤɪɚʀɧɢɧɟɦɿɫɬɢɬɶɩɪɹɦɨɝɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɬɟɪɦɿɧɭ³ɩɟɧɫɿɣ
ɧɢɣɜɿɤ´ɨɛɦɟɠɭɸɱɢɫɶɥɢɲɟɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɢɦɢɞɟɮɿɧɿɰɿɹɦɢɚɫɚɦɟ
• ³«ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ ɞɥɹ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɬɚ ɠɿɧɨɤ ɩɪɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɹɤɨɝɨ ɨɫɨɛɚ ɦɚɽ
ɩɪɚɜɨɧɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɢɯɜɢɩɥɚɬ´ ɱɫɬ 90;
• ³«ɨɫɨɛɢ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿʀ ɡɚ ɜɿɤɨɦ ɩɿɫɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɿɤɭ
ɪɨɤɿɜɬɚɧɚɹɜɧɨɫɬɿɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨɫɬɚɠɭɧɟɦɟɧɲɟɪɨɤɿɜ´ ɱɫɬ 91.
Ɉɬɠɟ ɜɜɚɠɚɬɢɦɟɦɨ ɳɨ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ ± ɰɟ ɜɿɤ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ
ɞɟɪɠɚɜɨɸɩɨɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿɹɤɨɝɨɜɿɧɦɨɠɟɩɪɟɬɟɧɞɭɜɚɬɢɧɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɩɟɧɫɿʀ
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Закон України “Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи” від
8 липня 2011р. – Голос України, 13.09.2011р., №169.
89
Наприклад, існують принципові розбіжності в структурі потреб різних вікових категорій пенсіонерів. Якщо
“молоді” пенсіонери відчувають нагальну потребу у грошових коштах, то “старі” більш гостро потребують
інституційних послуг соціального характеру (охорона здоров’я, ліки, послуги догляду). Тобто монетарні підходи
до вирішення проблеми сусідять з немонетарними формами підтримки літніх осіб протягом пенсійного життя.
Отже, проблема з пенсійного рівня зміщується в область загально-соціального устрою держави.
90
Закон “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 9 липня 2003р.
91
Там само.
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ɉɨɩɪɢ ɭɞɚɜɚɧɭ ɩɪɨɫɬɨɬɭ ɫɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦ
ɧɢɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɧɢɡɤɭ ɜɤɪɚɣ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɯɨɱɚ ɣ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɨɱɟɜɢɞɧɢɯ
ɜɩɥɢɜɿɜ ɹɤɿ ɭɦɨɜɧɨ ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɬɪɢ ɝɪɭɩɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɬɚ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ
ȼɩɥɢɜɢɧɚɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭɫɮɟɪɭ
Ⱥ Ɇɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ
ɩɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɛɿɨɝɪɚɮɿʀ ɥɸɞɢɧɢ ɚ ɨɬɠɟ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɩɨɪɿɜ
ɧɹɧɨ ɡ ɞɨɯɨɞɚɦɢ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɚ ɐɿɥɤɨɦ ɥɨɝɿɱɧɨ ɳɨ ɛɿɥɶɲɿ ɞɨɯɨɞɢ ɩɪɹɦɨ ɩɿɞɜɢɳɭ
ɸɬɶ ɪɿɜɟɧɶ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɳɨ ɡɚ ɩɟɜɧɢɯ ɭɦɨɜ ɦɨɠɟ ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ
ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɶ Ⱥ ɰɟ ɫɜɨɽɸ ɱɟɪɝɨɸ ɦɨɠɟ ɩɨɬɹɝɧɭɬɢ ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶ
ɧɨʀ ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɨʀ ɫɬɚɜɤɢ ɬɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ȱɧɲɢɦɢ
ɫɥɨɜɚɦɢ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɜɢɡɧɚɱɚ
ɽɬɶɫɹɞɢɧɚɦɿɤɨɸɨɫɧɨɜɧɢɯɮɚɤɬɨɪɿɜ±ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɬɚɤɚɩɿɬɚɥɭ
Ȼ  Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɉɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɞɿɽɜɢɯ ɪɟɝɭ
ɥɹɬɨɪɿɜ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɪɹɦɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɩɨɩɢɬ ɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ ɪɨɛɨɱɨʀ
ɫɢɥɢɚɨɬɠɟɜɢɫɬɭɩɚɽɹɤɪɟɝɭɥɹɬɨɪɨɞɧɨɝɨɡɮɚɤɬɨɪɿɜɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɌɚɤɢɣɜɩɥɢɜ
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɱɟɪɟɡ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɜɿɤɭ ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ
ɳɨɦɨɠɟɦɚɬɢɹɤɫɬɢɦɭɥɸɸɱɢɣɬɚɤɿɞɟɫɬɢɦɭɥɸɸɱɢɣ ɩɪɢɝɧɿɱɭɸɱɢɣ ɞɥɹɟɤɨɧɨ
ɦɿɤɢ ɜɩɥɢɜ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱ
ɧɨʀɫɢɬɭɚɰɿʀ
ɇɚɬɨɦɿɫɬɶɡɧɢɠɟɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭɦɚɬɢɦɟɩɪɹɦɨɩɪɨɬɢɥɟɠɧɢɣɟɮɟɤɬɬɨɛɬɨ
ɡɦɟɧɲɭɜɚɬɢɦɟɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸɪɨɛɨɱɨʀɫɢɥɢ92.
Ɍɚɤɨɠ ɩɨɲɢɪɟɧɨɸ ɽ ɞɭɦɤɚ ɳɨ ɪɚɧɧɿɣ ɜɢɯɿɞ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɡɜɿɥɶɧɹɽ ɪɨɛɨɱɿ
ɦɿɫɰɹ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɿ ɉɪɨɬɟ ɡ ɬɚɤɢɦ ɜɢɫɧɨɜɤɨɦ ɧɟ ɡɝɨɞɧɿ ɜɿɞɨɦɿ ɮɚɯɿɜɰɿ ɇȻɚɪɪ ɿ
ɉȾɚɣɦɨɧɞɫ 93.
ȼɩɥɢɜɢɧɚɫɨɰɿɚɥɶɧɭɫɮɟɪɭ
Ⱥ Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɑɟɪɟɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɩɿɥɶɝ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ  ɞɥɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ
ɞɟɪɠɚɜɚ ɦɚɽ ɡɦɨɝɭ ɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢ ɬɪɭɞɨɜɭ ɦɿɝɪɚɰɿɸ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɹɤ ɭ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɦɭ
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɞɨ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɡɿ ɫɤɥɚɞɧɢɦɢ ɤɥɿɦɚɬɢɱ
ɧɢɦɢɭɦɨɜɚɦɢɹɤɛɭɥɨɡɚɱɚɫɿɜɋɊɋɊ ɬɚɤɿɜɦɿɠɝɚɥɭɡɟɜɨɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɜɢɯɨɞɹɱɢ
ɡɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ
92

У сучасних реаліях наслідки зниження пенсійного віку можна аналізувати лише у суто теоретичному
аспекті. Але не слід забувати, що, по-перше, історії пенсійних систем відомі подібні випадки (наприклад,
Болівія – 2010р., див. http://www.ng.ru/economics/2010-11-18/4_bolivia.html, Франція – 2012р., див.
http://ua.comments.ua/print/?175810). По-друге, ще донедавна лунали обіцянки певних політичних сил
відмінити пенсійну реформу 2011р. (принаймні, в частині пенсійного віку для жінок) Див., наприклад,
http://bin.ua/top/136881-pensionnuyu-reformu-predlozhili-otmenit.html. Щоправда, такі обіцянки з часом лунають все рідше. Тому ми теоретично не виключаємо такої можливості, хоча й усвідомлюємо, що ймовірність
такого кроку фактично дорівнює нулю.
93
Barr Nicholas, Diamond Peter. Reforming pensions: principles, analytical errors and policy directions. International
social security review. 62(2), pp. 5-29, 2009. – https://economics.mit.edu/files/4025.
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Ȼ ȼɩɥɢɜ ɧɚ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɞɥɹ ɠɿɧɨɤ
ɡɚ ɩɟɜɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɦɨɠɟ ɬɹɝɧɭɬɢ ɡɚ ɫɨɛɨɸ ³ɩɨɧɚɞɧɨɪɦɚ
ɬɢɜɧɟ´ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɇɚɪɚɡɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɠɿɧɤɢ ɹɤɿ ɜɢɣɲɥɢ
ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɮɭɧɤɰɿɸ ɛɚɛɭɫɶ ± ³ɩɪɚɰɸɸɬɶ´ ɡɚ ɞɢɬɹɱɿ ɫɚɞɤɢ
ɝɪɭɩɢ ɩɨɞɨɜɠɟɧɨɝɨ ɞɧɹ ɬɚɛɨɪɢ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɬɨɳɨ ɇɟɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɟ ɧɚɞɦɿɪɧɟ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɞɥɹ ɠɿɧɨɤ ɫɬɜɨɪɸɽ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɟɪɟɩɨɧɢ ɩɿɞ ɱɚɫ
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦɨɥɨɞɢɦɢɫɿɦ¶ɹɦɢɪɿɲɟɧɶɳɨɞɨɱɢɫɥɚɞɿɬɟɣ
ȼ ɉɨɫɥɚɛɥɟɧɧɹɩɨɫɢɥɟɧɧɹɬɢɫɤɭɧɚɿɧɲɿɫɤɥɚɞɨɜɿɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɁɨɤɪɟɦɚ
ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɭ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɡɚ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɩɟɧɫɿɸ ɡɚ ɜɿɤɨɦ ɫɩɨɧɭɤɚɽ ɨɫɿɛ ɩɟɪɟɞɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɹɤɿ
ɦɚɸɬɶɩɪɨɛɥɟɦɢɡɿɡɞɨɪɨɜ¶ɹɦɡɜɟɪɬɚɬɢɫɶɡɚɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɩɟɧɫɿʀɩɨɿɧɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿ
Ɉɬɠɟ ɡɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɩɨɛɿɱɧɢɦ ɟɮɟɤɬɨɦ ɫɬɚɽ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɿɫɬɶ ɫɤɨ
ɪɨɱɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɸ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɡɚ
ɜɿɤɨɦɬɚɧɚɜɩɚɤɢ
ȼɩɥɢɜɢɧɚɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɭɫɮɟɪɭ
Ⱥ ɉɨɫɥɚɛɥɟɧɧɹɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɬɢɫɤɭ ɧɚ ɫɥɭɠɛɭ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɇɚɪɚɡɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ
ɩɨɲɭɤ ɪɨɛɨɬɢ ɨɫɨɛɚɦɢ ɩɟɪɟɞɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɽ ɜɟɥɶɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɢɦ ȯɞɢɧɢɦ
ɜɢɯɨɞɨɦ ɞɥɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɬɚɤɢɯ ɨɫɿɛ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɫɥɭɠɛɿ
ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿɍɪɚɡɿɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭɰɹɬɟɧɞɟɧɰɿɹɥɢɲɟɩɨɫɢɥɢɬɶɫɹ
Ȼ ɉɨɫɥɚɛɥɟɧɧɹɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɬɢɫɤɭ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɫɥɭɠɛɢ ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɱɟɪɟɡ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɩɨɝɿɪɲɭɽ ɫɬɚɬɤɢ ɩɟɜɧɨʀ
ɱɚɫɬɢɧɢ ɨɫɿɛ ɩɟɪɟɞɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɡɨɤɪɟɦɚ ɦɚɥɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɧɢɡɶɤɨɨɩɥɚɱɭ
ɜɚɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ȼɬɪɚɬɚ ɞɨɯɨɞɭ ɬɚɤɢɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɜɿɥɶ
ɧɟɧɧɹɬɹɝɧɟɡɚɫɨɛɨɸɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɜɢɩɚɞɤɿɜɡɜɟɪɧɟɧɧɹɞɨɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɫɥɭɠɛ
ɈɤɪɟɦɨɫɥɿɞɜɿɞɦɿɬɢɬɢɞɜɚɜɩɥɢɜɢɹɤɿɧɟɭɜɿɣɲɥɢɞɨɧɚɜɟɞɟɧɨɝɨɩɟɪɟɥɿɤɭȾɨ
ɝɪɭɩɢ ɜɩɥɢɜɿɜ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɫɮɟɪɭ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɬɿɧɶɨ
ɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ Ⱦɨ ɝɪɭɩɢ ɜɩɥɢɜɿɜ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɫɮɟɪɭ ± ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɬɪɭɞɨɜɭ ɦɨɬɢ
ɜɚɰɿɸɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ȱɫɧɭɜɚɧɧɹ ɰɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ ɩɪɨɞɢɤɬɨɜɚɧɟ ɧɚɫɬɭɩɧɨɸ ɥɨɝɿɤɨɸ Ɇɨɠɧɚ ɩɪɢɩɭɫ
ɬɢɬɢɳɨɧɟɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɟɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭɪɚɡɨɦɿɡɜɟɥɢɤɨɸɤɿɥɶɤɿɫɬɸ
ɧɟɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɩɿɥɶɝ ɫɩɨɧɭɤɚɽ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɚɤɬɢɜɧɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɐɟ ɫɜɨɽɸ ɱɟɪɝɨɸ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɡɪɨɫɬɚɧ
ɧɹɦɱɚɫɬɤɢɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢɚɨɬɠɟɧɟɞɨɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɦɩɨɞɚɬɤɿɜɞɨɞɟɪɠɚɜ
ɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɏɨɱɚ ɰɟɣ ɩɪɢɱɢɧɧɨɧɚɫɥɿɞɤɨɜɢɣ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɣɩɿɞɫɭɦɧɿɜ
Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɬɪɭɞɨɜɭ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɩɪɢɩɭɫ
ɬɢɬɢ ɳɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɡɧɟɜɿɪɟɧɿ ɭ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɬɱ ɜ ɩɪɚ
ɜɢɥɶɧɨɫɬɿɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭɩɨɡɛɭɜɚɸɬɶɫɹɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀɦɨɬɢɜɚɰɿʀɞɥɹɩɿɞ
ɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ ɬɨɳɨ
ɇɚɬɨɦɿɫɬɶɿɧɲɚɥɨɝɿɤɚɞɢɤɬɭɽɳɨɧɚɜɩɚɤɢɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭɽɜɩɥɚɧɿ
ɬɪɭɞɨɜɨʀɦɨɬɢɜɚɰɿʀɧɚɫɟɥɟɧɧɹɫɬɢɦɭɥɸɸɱɢɦɮɚɤɬɨɪɨɦ
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ɇɚɪɚɡɿɨɫɬɚɬɨɱɧɟɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɩɢɬɚɧɶɨɰɿɧɤɢɰɢɯɞɜɨɯɜɩɥɢɜɿɜɩɨɬɪɟɛɭɽɩɨɞɚɥɶ
ɲɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɌɨɦɭɦɢɨɛɦɟɠɭɽɦɨɫɹɥɢɲɟɡɝɚɞɤɨɸɩɪɨɧɢɯɫɜɿɞɨɦɨɭɧɢɤɚɸɱɢ
ɨɰɿɧɨɱɧɢɯɫɭɞɠɟɧɶ
ɍ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ ɩɨɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɿ
ɜɢɞɢ±ɮɿɤɫɨɜɚɧɢɣɬɚɧɟɮɿɤɫɨɜɚɧɢɣ ɞɿɚɝɪɚɦɚ³ȼɢɞɢɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭ´ 
Ɏɿɤɫɨɜɚɧɢɣ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ ɐɟɣ ɜɢɞ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɞɜɨɯ ɩɿɞ
ɜɢɞɿɜ ɛɟɡɭɦɨɜɧɢɣ ɮɿɤɫɨɜɚɧɢɣ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ ɬɚ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ ɩɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɸ
ɹɤɨɝɨ ɨɫɨɛɚ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɚɥɟ ɜɢɧɹɬɤɨɜɨ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɩɟɜɧɨʀ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ
ɭɦɨɜ
Види пенсійного віку
Безумовний
фіксований
Трудовий стаж

ФІКСОВАНИЙ
Фіксований
з умовою

Стаж сплати внесків
Стаж перебування в країні
Майновий стан

ПЕНСІЙНИЙ ВІК
Прив’язаний
до віку

Двостороння прив’язка

Прив’язаний
до іншого
параметра

Сума пенсійних накопичень

Одностороння прив’язка

НЕФІКСОВАНИЙ

Стаж роботи за спеціальністю

Ȼɟɡɭɦɨɜɧɨɮɿɤɫɨɜɚɧɢɣɩɟɧɫɿɣɧɢɣɜɿɤɉɟɧɫɿɹɩɪɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɭɩɪɢ
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿɧɢɦɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭɬɚɧɟɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɛɭɞɶɹɤɢɯɿɧɲɢɯɭɦɨɜɇɚɪɚɡɿ
ɰɟɣ ɜɢɞ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɞɨɜɨɥɿ ɪɿɞɤɨ ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ Ȼɥɢɡɶɤɨɝɨ
ɋɯɨɞɭɬɚɉɿɜɞɟɧɧɨɋɯɿɞɧɨʀȺɡɿʀɍɞɟɹɤɢɯɜɢɩɚɞɤɚɯɹɤɧɚɩɪɢɤɥɚɞɜɍɤɪɚʀɧɿɩɟɧ
ɫɿɹ ɩɪɢ ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ ɮɿɤɫɨɜɚɧɨɦɭ ɩɟɧɫɿɣɧɨɦɭ ɜɿɰɿ ɦɚɽ ɫɬɚɬɭɫ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ94.
ȼɿɧɲɢɯɤɪɚʀɧɚɯɬɚɤɚɩɟɧɫɿɹɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟɦɚɽɫɬɚɬɭɫɞɟɦɨɝɪɚɧɬɭ95.
Ɏɿɤɫɨɜɚɧɢɣ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɉɪɢ ɣɨɝɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɝɪɨ
ɦɚɞɹɧɢɧɧɚɛɭɜɚɽɩɪɚɜɚɧɚɩɟɧɫɿɸɡɚɧɚɹɜɧɨɫɬɿɩɟɜɧɨʀɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀɭɦɨɜɢȼɹɤɨɫɬɿ
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɢɯ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɱɨɬɢɪɢ ɚ ɫɚɦɟ
ɬɪɭɞɨɜɢɣ ɫɬɚɠ ɫɬɚɠ ɫɩɥɚɬɢ ɜɧɟɫɤɿɜ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɜɤɪɚʀɧɿɬɚɦɚɣɧɨɜɢɣɫɬɚɧɥɸɞɢɧɢ
94
Закон України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам” від
18 травня 2004р.
95
Хольцман Р. Обеспеченная старость в ХХІ веке. Пенсионные системы и реформы в международной
перспективе. – Всемирный банк, 2005; Gora M. & E. Palmer, Shifting Perspectives in Pensions. IZA Discussion
Paper, №1369, October, 2004.
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ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɫɬɚɠɭ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɭɦɨɜɢ ɩɪɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɜɢɧɹɬ
ɤɨɜɨ ɜ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɢɯ ɫɨɥɿɞɚɪɧɢɯ  ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɤɪɚʀɧ ɞɟ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɪɚɯɭ
ɜɚɧɧɿ ɧɟ ɧɚɛɭɜ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɫɬɪɚɯɨɜɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɍ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ
ɦɨɠɧɚ ɧɚɜɟɫɬɢ ɞɟɹɤɿ ɤɪɚʀɧɢ ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ȼɿɪɦɟɧɿɹ Ʉɢɪɝɢɡɫɬɚɧ
Ɍɭɪɤɦɟɧɿɫɬɚɧ 
Ⱦɨ ɰɿɽʀ ɠ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɩɿɥɶɝɨɜɿ ɩɟɧɫɿʀ ɜ ɭɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɭ ɬɱ
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɩɟɧɫɿʀ ɡɚ ɫɩɢɫɤɚɦɢ ʋ ɬɚ ʋ ɩɟɧɫɿʀ ɬɪɚɤɬɨɪɢɫɬɿɜ
ɦɚɲɢɧɿɫɬɿɜɞɨɹɪɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨɝɨɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɬɚɿɧɲɢɯɨɫɿɛɜɢɡɧɚɱɟ
ɧɢɯɫɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ³ɉɪɨɩɟɧɫɿɣɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ´96).
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɬɚɠɭ ɫɩɥɚɬɢ ɜɧɟɫɤɿɜ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɽ
ɡɧɚɱɧɨ ɩɨɲɢɪɟɧɿɲɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ȼɨɧɚ ɬɚɤɨɠ ɽ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɞɥɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɢɯ ɩɟɧ
ɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɪɨɬɟ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ɞɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɚɛɨ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ
ɡɚɞɟɤɥɚɪɨɜɚɧɨ ɫɬɪɚɯɨɜɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɜ ɬɱ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ
ɉɟɪɟɜɚɠɧɚɛɿɥɶɲɿɫɬɶɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜɩɿɞɩɚɞɚɸɬɶɫɚɦɟɩɿɞɰɸɤɚɬɟɝɨɪɿɸ97.
Ɏɚɤɬ ɫɩɥɚɬɢ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɞɨ ɉɎɍ ɽ ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿʀ
ɨɫɨɛɚɦɢ ɹɤɿ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɫɬɚɠɭ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɰɟ ɨɫɨɛɢ ɹɤɿ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɨɸɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸɡɚɫɧɨɜɚɧɨɸɧɚɨɫɨɛɢɫɬɿɣɜɥɚɫɧɨɫɬɿɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢ
ɬɚ ɜɢɧɹɬɤɨɜɨ ʀʀ ɩɪɚɰɿ ɚɛɨ ɱɥɟɧɢ ɬɜɨɪɱɢɯ ɫɩɿɥɨɤ ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɲɿ ɬɜɨɪɱɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ
ɹɤɿɧɟɽɱɥɟɧɚɦɢɬɚɤɢɯɫɩɿɥɨɤ ɫɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ³ɉɪɨɩɟɧɫɿɣɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ´98).
ɍɹɤɨɫɬɿɩɪɢɤɥɚɞɿɜɦɨɠɧɚɧɚɜɟɫɬɢɇɿɦɟɱɱɢɧɭɎɪɚɧɰɿɸɋɒȺ99ɍɞɟɹɤɢɯɤɪɚʀ
ɧɚɯ ɨɛɢɞɜɿ ɭɦɨɜɢ ɬɪɭɞɨɜɢɣ ɫɬɚɠ ɬɚ ɫɬɚɠ ɫɩɥɚɬɢ ɜɧɟɫɤɿɜ  ɿɫɧɭɸɬɶ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ
ɌɚɤɞɥɹɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀɩɟɧɫɿʀɭȼɟɥɢɤɿɣȻɪɢɬɚɧɿʀɩɨɬɪɿɛɧɨɦɚɬɢɧɟɦɟɧɲɟ
ɨɞɧɨɝɨɪɨɤɭɮɚɤɬɢɱɧɨʀɫɩɥɚɬɢɜɧɟɫɤɿɜɬɚɩɟɜɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɪɨɤɿɜɬɪɭɞɨɜɨɝɨɫɬɚɠɭ100.
Ɍɟɪɦɿɧɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɜɤɪɚʀɧɿɽɯɨɱɚɧɟɲɢɪɨɤɨɚɥɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɩɨɲɢɪɟɧɨɸɭɦɨ
ɜɨɸ ɞɥɹ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿʀ Ɍɚɤ ɞɥɹ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɩɟɧɫɿʀ ɩɪɢ ɞɨɫɹɝ
ɧɟɧɧɿ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɨɫɨɛɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɪɨɠɢɬɢ ɜ Ⱦɚɧɿʀ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɬɪɶɨɯ ɪɨɤɿɜ
ɚɜɇɿɞɟɪɥɚɧɞɚɯ±ɥɢɲɟɪɿɤ101.
Ɇɚɣɧɨɜɢɣ ɫɬɚɧ ɥɸɞɢɧɢ ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɧɚɣɦɟɧɲ ɩɨɲɢɪɟɧɢɯ ɭɦɨɜ ȼɨɧɚ ɡɭɫɬɪɿ
ɱɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ɞɟ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ
³ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɧɭɠɞɟɧɧɨɫɬɿ´ ɉɪɢɤɥɚɞɚɦɢ ɦɨɠɭɬɶ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ Ƚɨɧɤɨɧɝ
ɱɢ Ⱥɜɫɬɪɚɥɿɹ102 ɍ ɰɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɨɫɨɛɚ ɹɤɚ ɞɨɫɹɝɥɚ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɩɿɞɞɚɽɬɶɫɹ
96

Закон України “Про пенсійне забезпечення” від 5 листопада 1991р.
Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 9 липня 2003р.
98
Закон України “Про пенсійне забезпечення” від 5 листопада 1991р.
99
Пенсійне забезпечення: міжнародний досвід. Проект USAID, лютий 2011р. – http://pension.kiev.ua/files/
pensprovision_international_experience_feb2011_ua.pdf.
100
Там само.
101
Там само.
102
Эстель Джеймс. Многоуровневые пенсионные системы: сходства и различия. – http://www.actuaries.ru/lib/
detail.php?ID=2068.
97
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³ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ ɧɭɠɞɟɧɧɨɫɬɿ´ ɡɚ ɛɚɠɚɧɧɹɦ  ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɣ ɨɪɝɚɧ
ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɦɚɣɧɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚ ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɶ
ɪɭɯɨɦɟ ɦɚɣɧɨ ɞɟɩɨɡɢɬɧɿ ɪɚɯɭɧɤɢ ɰɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ ɿɧɲɿ ɚɤɬɢɜɢ  ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ
ɹɤɨʀ ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɳɨɞɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿʀ ɬɚ ʀʀ ɪɨɡɦɿɪɭ
ɉɪɨɬɟɡɚɝɚɥɶɧɚɫɜɿɬɨɜɚɬɟɧɞɟɧɰɿɹɩɨɥɹɝɚɽɭɩɨɫɬɭɩɨɜɨɦɭɜɿɞɯɨɞɿɜɿɞɰɿɽʀɩɪɚɤɬɢɤɢ
Ɂɚɝɚɥɨɦɫɥɿɞɡɚɡɧɚɱɢɬɢɳɨɜɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɿɣɫɢɫɬɟɦɿɤɨɠɧɨʀɤɪɚʀɧɢɹɤɩɪɚɜɢɥɨ
ɿɫɧɭɽɞɟɤɿɥɶɤɚɜɢɞɿɜɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭɣɍɤɪɚʀɧɚɧɟɽɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹɦɌɚɤɜɍɤɪɚʀɧɿ
ɫɭɫɿɞɹɬɶ ɬɜɟɪɞɨ ɮɿɤɫɨɜɚɧɢɣ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ ɬɚ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ ɭɦɨ
ɜɚɦɢ ɳɨɞɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɫɬɚɠɭ ɬɚ ɫɬɚɠɭ ɫɩɥɚɬɢ ɜɧɟɫɤɿɜ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ɇɟɮɿɤɫɨɜɚɧɢɣ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɞɜɨɯ ɩɿɞɜɢɞɿɜ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ
ɩɪɢɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɞɨ ɮɿɤɫɨɜɚɧɨɝɨ ɬɚ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ ɩɪɢɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɞɨ ɛɭɞɶɹɤɨɝɨ ɿɧɲɨɝɨ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɭ
 ɇɟɮɿɤɫɨɜɚɧɢɣ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ ɭ ɩɪɢɜ¶ɹɡɰɿ ɞɨ ɮɿɤɫɨɜɚɧɨɝɨ ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɮɿɤ
ɫɨɜɚɧɨɝɨ ɰɟɣ ɩɿɞɜɢɞ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɜ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ
ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɉɪɢɜ¶ɹɡɤɚ ɧɟɮɿɤɫɨɜɚɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɞɨ ɮɿɤɫɨɜɚɧɨɝɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ
ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸɱɢɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ
ɇɚɣɤɪɚɳɢɦ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɩɪɢɜ¶ɹɡɤɢ ɽ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɚ ɩɟɧɫɿɹ ɡ ɫɢɫ
ɬɟɦɢȱȱȱɪɿɜɧɹɜɍɤɪɚʀɧɿɁɝɿɞɧɨɡɱɫɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ³ɉɪɨɧɟɞɟɪɠɚɜɧɟɩɟɧ
ɫɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ´ ³ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɭɱɚɫɧɢɤɨɦ ɮɨɧɞɭ ɦɨɠɟ
ɛɭɬɢ ɦɟɧɲɢɦ ɚɛɨ ɛɿɥɶɲɢɦ ɜɿɞ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɹɤɢɣ ɧɚɞɚɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɡɚ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɦɞɟɪɠɚɜɧɢɦɩɟɧɫɿɣɧɢɦɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɚɥɟɧɟɛɿɥɶɲɟɧɿɠɧɚ
ɪɨɤɿɜɹɤɳɨɿɧɲɟɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɡɚɤɨɧɚɦɢ´ 103.
ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɫɚɦɨ
ɫɬɿɣɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɞɚɬɭ ɩɨɱɚɬɤɭ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿʀ ɡ ȱȱȱ ɪɿɜɧɹ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɱɢ ɭ ɜɿɰɿ
ɜɿɧɬɟɪɜɚɥɿɦɿɠɬɚɪɨɤɚɦɢ
Ɉɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɹ ɩɪɢɜ¶ɹɡɤɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɹɤ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɸ ɬɚɤ ɣ ɦɚɤɫɢ
ɦɚɥɶɧɨɸ ɍɬɿɦ ɜɢɩɚɞɤɢ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɩɪɢɜ¶ɹɡɤɢ ɧɚɦ ɧɟɜɿɞɨɦɿ
ɚʀʀɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶɜɢɤɥɢɤɚɽɜɟɥɢɤɿɫɭɦɧɿɜɢ
 ɇɟɮɿɤɫɨɜɚɧɢɣ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ ɩɪɢɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɞɨ ɛɭɞɶɹɤɨɝɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɭ ɜɿɞɦɿɧ
ɧɨɝɨɜɿɞɮɿɤɫɨɜɚɧɨɝɨɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭȼɹɤɨɫɬɿɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ
ɸɬɶɫɹɞɜɚɫɭɦɚɩɟɧɫɿɣɧɢɯɧɚɤɨɩɢɱɟɧɶɬɚɫɬɚɠɪɨɛɨɬɢ
əɤ ɜɢɩɥɢɜɚɽ ɡ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɫɭɦɚ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɶ ɽ ɩɿɞ
ɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿʀ ɜɢɧɹɬɤɨɜɨ ɜ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ
ɌɚɤɭɞɟɹɤɢɯɤɪɚʀɧɚɯɉɿɜɞɟɧɧɨɋɯɿɞɧɨʀȺɡɿʀɬɚɇɨɜɿɣɁɟɥɚɧɞɿʀɨɫɨɛɚɹɤɚɦɚɽɩɟɜ
ɧɢɣɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣɪɿɜɟɧɶɧɚɤɨɩɢɱɟɧɶɦɨɠɟɩɪɢɞɛɚɬɢɚɧɭʀɬɟɬɧɟɡɚɥɟɠɧɨ
ɜɿɞɫɜɨɝɨɜɿɤɭ
ɉɪɢɜ¶ɹɡɤɚ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɞɨ ɫɬɚɠɭ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɜɩɚɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɜɢɧɹɬɤɨɜɨ
ɞɥɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɢɯ ɫɢɫɬɟɦ Ƚɪɨɦɚɞɹɧɢɧ ɧɚɛɭɜɚɽ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ
103
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ɫɜɨɝɨ ɜɿɤɭ ɜɿɞɩɪɚɰɸɜɚɜɲɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɭ ɡɚɤɨ
ɧɨɦ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨɤɿɜ ɧɚ ɩɟɜɧɢɯ ɩɨɫɚɞɚɯ ɱɢ ɭ
ɩɟɜɧɿɣ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɿɧɤɨɥɢ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɩɟɧɫɿʀ
ɡɚ ɜɢɫɥɭɝɭ ɪɨɤɿɜ  ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ
ɡɚɣɧɹɬɿ ɩɨɜɧɢɣ ɪɨɛɨɱɢɣ ɞɟɧɶ ɧɚ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ
ɿ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɝɿɪɧɢɱɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ ɡ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ
ɜɭɝɿɥɥɹ ɫɥɚɧɰɸ ɪɭɞɢ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɯ
ɤɨɩɚɥɢɧ ɧɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɲɚɯɬ ɿ ɪɭɞɧɢɤɿɜ ɬɚ
ɜ ɦɟɬɚɥɭɪɝɿʀ ± ɡɚ ɫɩɢɫɤɨɦ ɪɨɛɿɬ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣ
ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɜɚɧɢɦɄɚɛɿɧɟɬɨɦɆɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢ
ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɿɤɭ
ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɛɭɥɢ ɡɚɣɧɹɬɿ ɧɚ ɰɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ ɧɟ
ɦɟɧɲɟɪɨɤɿɜɚɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢɩɪɨɜɿɞɧɢɯɩɪɨ
ɮɟɫɿɣɧɚɰɢɯɪɨɛɨɬɚɯ ɪɨɛɿɬɧɢɤɢɨɱɢɫɧɨɝɨɜɢɛɨɸɩɪɨɯɿɞɧɢɤɢɜɢɛɿɣɧɢɤɢɧɚɜɿɞ
ɛɿɣɧɢɯɦɨɥɨɬɤɚɯɦɚɲɢɧɿɫɬɢɝɿɪɧɢɱɢɯɜɢɣɦɚɥɶɧɢɯɦɚɲɢɧɬɚɿɧɲɿ ɡɚɭɦɨɜɢɹɤɳɨ
ɜɨɧɢɛɭɥɢɡɚɣɧɹɬɿɧɚɰɢɯɪɨɛɨɬɚɯɧɟɦɟɧɲɟɪɨɤɿɜ104.
Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɥɶɨɬɧɨɝɨ ɿ ɥɶɨɬɧɨɜɢɩɪɨɛɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɦɚɸɬɶ
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɿɤɭ ɡɚ ɜɢɫɥɭɝɢ ɪɨɤɿɜ ɧɟ ɦɟɧɲɟ  ɪɨɤɿɜ ɭ ɱɨɥɨ
ɜɿɤɿɜ ɿ ɧɟ ɦɟɧɲɟ  ɪɨɤɿɜ ɭ ɠɿɧɨɤ ɉɨɜɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ
ɫɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ³ɉɪɨɩɟɧɫɿɣɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ´
Ɉɬɠɟɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢɜɢɤɥɚɞɟɧɟɦɨɠɧɚɡɪɨɛɢɬɢɩɟɜɧɿɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ
ɇɚɪɚɡɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɿɫɧɭɽ ɪɨɡɦɚʀɬɬɹ ɜɢɞɿɜ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɹɤɿ ɦɢɪɧɨ ɫɭɫɿɞɹɬɶ
ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɋɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɳɨ ɥɸɞɢɧɚ ɦɨɠɟ ɜɢɛɢɪɚɬɢ ɦɿɠ ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚ
ɜɢɞɚɦɢɩɟɧɫɿɣɚɞɠɟɱɢɧɧɟɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɰɟɞɨɡɜɨɥɹɽ
ɋɢɬɭɚɰɿɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɟ ɽ ɭɧɿɤɚɥɶɧɨɸ Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɫɩɪɚɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣ
ɞɥɹɛɿɥɶɲɨɫɬɿɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯɤɪɚʀɧɹɤɿɿɫɬɨɪɢɱɧɨɛɭɥɢɩɿɨɧɟɪɚɦɢɭɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɊɿɡɧɿɜɢɞɢɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭɡ¶ɹɜɥɹɥɢɫɶɩɨɫɬɭɩɨɜɨɦɿɪɨɸ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɨɯɨɩɥɟɧɧɹɪɿɡɧɢɯɤɚɬɟɝɨɪɿɣɧɚɫɟɥɟɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɨɸɫɢɫɬɟɦɨɸ
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɿɫɧɭɜɚɧɧɹɪɿɡɧɢɯɜɢɞɿɜɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ
• ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɨɸ ɩɪɢɪɨɞɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɡɚɝɚɥɨɦ ɬɚ ɩɟɧ
ɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɡɨɤɪɟɦɚ
• ɿɫɧɭɜɚɧɧɹɦɪɿɡɧɢɯɬɢɩɿɜɩɟɧɫɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɿɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɿ 
• ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɨɫɚɞɚɯ ɬɚ
ɩɪɨɮɟɫɿɹɯ
Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭ ɫɜɿɬɿ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɞɿɣɬɢ ɜɢɫ
ɧɨɜɤɭɳɨɡɚɱɚɫɿɜʀɯɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞɞɨɭɜɚɝɢɛɪɚɥɢɫɹɧɟɫɨɰɿɚɥɶɧɿɤɪɢ
ɬɟɪɿʀ ɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɢ Ɍɨɦɭ ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɭɫɬɚɪɨɫɬɿɩɨɱɢɧɚɥɨɫɶɡɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɜɢɫɨɤɢɯɜɿɤɨɜɢɯɪɭɛɟɠɿɜɪɨɤɿɜɭɇɿɦɟɱɱɢɧɿ
104

Ст.14 Закону України “Про пенсійне забезпечення” від 5 листопада 1991р.
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ɬɚ ȼɟɥɢɤɿɣ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ  ɪɨɤɿɜ ɭ ɋɒȺ ɬɚ Ɏɪɚɧɰɿʀ ɐɟ ɠɨɞɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɧɟ ɜɿɞ
ɩɨɜɿɞɚɥɨɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɪɟɚɥɿɹɦɬɢɯɱɚɫɿɜ±ɧɟɛɿɥɶɲɟɩɨɥɨɜɢɧɢɱɨɥɨɜɿɤɿɜɞɨɠɢ
ɜɚɥɨɞɨɪɨɤɿɜɚɞɨ±ɳɟɦɟɧɲɟ105.
Відповідно до ст.15 Конвенції МОП 1967р. “Про допомоги по інвалідності, старості
та у разі втрати годувальника”106 вік для призначення пенсій не повинен перевищувати 65 років, а право встановлювати більш високий віковий ценз надається компетентному державному органу. Отже, 65 років у цьому випадку передбачається як міжнародний стандарт пенсійного віку.
ɉɪɨɬɟ ɡɝɨɞɨɦ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɿɫɬɨɪɢɤɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱ
ɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɥɢɫɶ ɪɿɡɧɿ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɫɯɟɦɢ ɜɢɡɧɚ
ɱɚɜɫɹ ɨɮɿɰɿɣɧɢɣ ɬɚ ɮɚɤɬɢɱɧɢɣ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ ɪɪ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɢɣ ɜɿɤ ɞɥɹ ɠɿɧɨɤ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɫɤɥɚɞɚɜ  ɪɨɤɿɜ  ɤɪɚʀɧ  ɬɚ  ɪɨɤɿɜ  ɤɪɚʀɧ 
ɇɚɣɦɟɧɲɢɣ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ ɫɬɚɧɨɜɢɜ  ɪɨɤɿɜ Ʉɿɪɿɛɚɬɿ ɇɿɝɟɪɿɹ ɒɪɿɅɚɧɤɚ 
ɚɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ±ɪɨɤɿɜ ȱɫɥɚɧɞɿɹɇɨɪɜɟɝɿɹ 
Ⱦɥɹ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɦ ɩɟɧɫɿɣɧɢɦ ɜɿɤɨɦ ɽ  ɪɨɤɿɜ  ɤɪɚʀɧɚ  ɬɚ
 ɪɨɤɿɜ  ɤɪɚʀɧɢ  ɇɚɣɦɟɧɲɢɣ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɧɚ ɪɿɜɧɿ  ɪɨɤɿɜ ɭ
ɞɜɨɯɤɪɚʀɧɚɯ Ʉɿɪɿɛɚɬɿɬɚɇɿɝɟɪɿɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ±ɭȱɡɪɚʀɥɿ ɪɨɤɿɜ 107.
Ⱦɥɹɜɢɹɜɥɟɧɧɹɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɽɦɨɩɨɬɨɱɧɿ
ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɭ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɋ ɬɚɛɥɢɰɹ ³ɉɨɬɨɱɧɢɣ
ɬɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣɩɟɧɫɿɣɧɢɣɜɿɤɭɞɟɹɤɢɯɤɪɚʀɧɚɯȯɋɬɚɜɍɤɪɚʀɧɿ´ɫ 
Ⱦɚɧɿɬɚɛɥɢɰɿɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɡɪɨɛɢɬɢɬɚɤɿɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɫɟɪɟɞ  ɤɪɚʀɧ ȯɋ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ ɞɥɹ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ
ɫɤɥɚɞɚɽ  ɪɿɤ Ɇɚɥɶɬɚ  Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ ɹɤɢɣ ɞɨɪɿɜɧɸɽ  ɪɨɤɚɦ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɜɨɞɧɿɣɡɤɪɚʀɧ Ƚɪɟɰɿɹ ɍɪɟɲɬɿɤɪɚʀɧɜɿɧɤɨɥɢɜɚɽɬɶɫɹɦɿɠɬɚ
ɪɨɤɚɦɢ
Ⱦɥɹ ɠɿɧɨɤ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɪɨɤɿɜ ɜ Ɋɭɦɭɧɿʀ ɿ ɉɨɥɶɳɿ
Ɇɚɥɶɬɿ ɬɚ Ⱥɜɫɬɪɿʀ Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ ɧɚ ɪɿɜɧɿ  ɪɨɤɿɜ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɭ
ɞɟɜ¶ɹɬɢɤɪɚʀɧɚɯ
ɉɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ ɨɞɧɚɤɨɜɢɣ ɞɥɹ ɨɛɨɯ ɫɬɚɬɟɣ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɭ  ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɋ
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜ ȱɬɚɥɿʀ  ɪɨɤɿɜ  ɜɿɧ ɽ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɦ ɭ ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɚɯ  ɪɨɤɿɜ
ɭɇɿɦɟɱɱɢɧɿɪɨɤɿɜ 
ɍ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɞɨ ɪ  ɤɪɚʀɧ ɧɚɪɚɡɿ ɧɟ ɩɥɚɧɭɸɬɶ ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ ɩɟɧ
ɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ ɡ ɧɢɯ ɭ ɬɪɶɨɯ ȱɪɥɚɧɞɿɹ ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɢ ɬɚ ɋɥɨɜɟɧɿɹ  ɩɢɬɚɧɧɹ ɧɚ ɡɚɤɨɧɨ
ɞɚɜɱɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɧɟ ɜɢɪɿɲɟɧɨ  Ɋɟɲɬɚ ɤɪɚʀɧ ɩɥɚɧɭɸɬɶ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ ɞɥɹ
105

Малеева Т. Повышение пенсионного возраста: pro et contra. – http://pensionreform.ru/3303.
Конвенція “Про допомоги по інвалідності, старості та у разі втрати годувальника” №128 від 29 червня
1967р. – http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/993_326.
107
Свєнчицькі М. Демографічні та фінансові передумови пенсійної реформи в Україні: прогноз – 2050. –
Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки, 2010р., Додаток 7.
106
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Поточний та перспективний пенсійний вік у деяких країнах ЄС та в Україні108,
(Retirement ages for basic and minimum pensions)
Пенсійний вік,
чоловіки/жінки,
2009р.
Австрія
65/60
Бельгія
65/65
Болгарія
63/60
Велика Британія
65/60
Греція
65/60
Данія
65/65
Естонія
63/61
Ірландія
65/65
Іспанія
65/65
Італія**
65/60
Кіпр
65/65
Латвія
62/62
Литва
62р. 6міс./60
Люксембург
65/65
Мальта
61/60
Нідерланди
65/65
Німеччина
65/65
Польща*****
65/60
Португалія
65/65
Румунія
63р. 8міс./58р. 8міс.
Словаччина
62/59
Словенія
63/61
Угорщина
62/62
Фінляндія
65/65
Франція
65/60
Чехія
62/60р. 8міс.
Швеція
61-67***
Україна

Пенсійний вік,
чоловіки/жінки,
2014р.
65/60
65/65
64/61
65/62
67/67
65/65
63/62,7
66/66
65,4/65,4
66,5/65,5
65/65
62,8/62,8
63,6/62,2
65/65
61/60
65,7/65,7
65,4/65,4
65,6/60,6
66,2/66,2
65/60,3
62/62
65/64,3
62,5/62,5
65/65
65,3/65,3***
63,2/61,8
65-65****
60/58

Подальше збільшення
пенсійного віку
чоловіки/жінки після 2020р.
65/65

68/68
65/65
67+/67+*
(68/68)
*

65/65
65/65
(67/67)
67/67

(65/65)

65/65

65/65

Коефіцієнт
народжуваності,
2000р.
1,36
–
1,26
1,64
1,26
1,78
1,38
1,89
1,23
1,26
1,64
–
1,39
1,76
1,70
1,72
1,38
1,35
1,55
1,31
1,30
1,26
1,32
1,73
1,89
1,14
1,54

*
пенсійний вік змінюється синхронно з середньою тривалістю життя
()
такий, що передбачається, але поки не прописаний в законі
**
для Італії 65/65 для державних службовців, починаючи з 2018р.
*** У Франції гарантована пенсія доступна з 61,2 для чоловіків і жінок
**** У Швеції гарантована пенсія доступна з 65 років
***** 6 листопада Сейм Польщі проголосував за зниження пенсійного віку з 1 жовтня 2017р.: до 65 років –
для чоловіків і до 60 років – для жінок109. Попередня коаліція підвищила вік виходу на пенсію до 67 років для
чоловіків і для жінок110.
108

Pensions at a Glance 2015. – http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/pensions-at-a-glance2015/retirement-ages-for-basic-and-minimum-pensions-2014_pension_glance-2015-table12-en.
Poland approves lowering retirement age. – http://www.pionline.com/article/20161219/ONLINE/161219871/
poland-approves-lowering-retirement-age.
110
Економісти підрахували, що зниження пенсійного віку призведе до збільшення витрат ПФУ на €2,3 млрд.
у 2018р., у 2021р. на пенсії будуть витрачати на €4,6 млрд. більше, ніж у 2016р. Додатково у липні 2017р.
уряд Польщі затвердив план ліквідації приватних пенсійних фондів, що реалізовуватиметься з 2018р. Мінімум
0,25% коштів, що знаходяться на рахунках у приватних фондах ($35,2 млрд.), уряд планує передати до єдиного
демографічного резервного фонду.
109
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ɨɞɧɿɽʀɚɛɨɨɛɨɯɫɬɚɬɟɣɩɪɨɬɟɩɪɢɰɶɨɦɭɩɥɚɧɭɸɬɶɩɟɪɟɜɢɳɢɬɢɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣɧɚ
ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɞɨ  ɪɨɤɿɜ  ɦɿɫ ɞɥɹ ɨɛɨɯ ɫɬɚɬɟɣ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɢ
ɨɛɝɨɜɨɪɸɸɬɶɫɹɭȱɪɥɚɧɞɿʀɬɚɇɿɞɟɪɥɚɧɞɚɯ±ɞɨɪɨɤɿɜɞɥɹɨɛɨɯɫɬɚɬɟɣ 
Ɋɚɡɨɦɡɬɢɦɪɿɡɧɢɰɹɭɩɟɧɫɿɣɧɨɦɭɜɿɰɿɞɥɹɱɨɥɨɜɿɤɿɜɬɚɠɿɧɨɤɡɛɟɪɟɠɟɬɶɫɹɥɢɲɟ
ɭɬɪɶɨɯɤɪɚʀɧɚɯ ɑɟɯɿʀɅɢɬɜɿɬɚɊɭɦɭɧɿʀ 
Ȼɚɱɟɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭɩɿɫɥɹɪɭɛɿɥɶɲɨɫɬɿɤɪɚʀɧȯɋɜɢɝɥɹɞɚɽɞɨɫɢɬɶ
ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ Ʌɢɲɟ ɜ ɞɟɜ¶ɹɬɢ ɤɪɚʀɧɚɯ ɽ ɩɟɜɧɚ ɹɫɧɿɫɬɶ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɰɶɨɝɨ ɩɚɪɚɦɟ
ɬɪɭɁɧɢɯɲɿɫɬɶ±ɧɟɩɥɚɧɭɸɬɶɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢɩɟɧɫɿɣɧɢɣɜɿɤɜɢɳɟɪɨɤɿɜɞɥɹɨɛɨɯ
ɫɬɚɬɟɣ ɓɟ ɭ ɬɪɶɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ȱɪɥɚɧɞɿɹ ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɢ ɬɚ Ɋɭɦɭɧɿɹ  ɬɪɢɜɚɽ ɩɪɨɰɟɫ
ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ Ɋɟɲɬɚ  ɤɪɚʀɧ ɳɟ ɧɟ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɢ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɯ ɨɪɿɽɧɬɢɪɿɜ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ
ɩɨɥɿɬɢɤɢɜɩɢɬɚɧɧɿɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭ
ɉɪɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɤɪɚʀɧ ɬɹɠɿɸɬɶ ɞɨ
³ɤɪɭɝɥɢɯ´ɰɢɮɪɬɨɛɬɨɨɛɦɟɠɭɸɬɶɫɹɰɿɥɢɦɢɪɨɤɚɦɢ
ɋɩɪɨɛɭɽɦɨ ɬɚɤɨɠ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɡ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ ɠɢɬɬɹ ɬɚɛɥɢɰɹ
³Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɋ´  ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɜɿɤɭ ɜɿɞ ɞɜɨɯ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɩɪɢ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɿ ɬɚ
ɨɱɿɤɭɜɚɧɨʀɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿɠɢɬɬɹɩɿɫɥɹɪɨɤɿɜ
Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ ɩɪɢ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɿ ɇɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɡɜɟɪɧɟɦɨ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɜɪɚɠɚ
ɸɱɢɣ ɞɿɚɩɚɡɨɧ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɟɧɫɿʀ ɚɛɨ ± ³ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɮɚɡɢ ɠɢɬɬɽ
ɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ´  ɭ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɜɿɞ  ɪɨɤɭ ɭ Ʌɢɬɜɿ ɞɨ  ɪɨɤɭ ɧɚ Ɇɚɥɶɬɿ ɦɚɣɠɟ ɜ
 ɪɚɡɿɜ  ɍ ɠɿɧɨɤ ɬɚɤɢɣ ɞɿɚɩɚɡɨɧ ɡɧɚɱɧɨ ɦɟɧɲɢɣ ɜɿɞ  ɪɨɤɭ ɜ Ʌɚɬɜɿʀ ɞɨ 
ɪɨɤɭɜȱɬɚɥɿʀ
ɋɟɪɟɞɧɹ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ Ȼɚɥɬɿʀ ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɧɚɣɦɟɧɲɢɯ
ɭ ȯɋ  ɪɨɤɭ  Ʌɨɝɿɱɧɨ ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢ ɳɨ ɿ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ ɭ ɰɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ
ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɧɚɣɦɟɧɲɢɦ ɑɚɫɬɤɨɜɨ ɰɟ ɬɚɤ ± ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɪɨɤɢ
ɉɪɨɬɟɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶɩɟɧɫɿɣɧɨʀɮɚɡɢɫɤɥɚɞɚɽɪɨɤɭɳɨɡɧɚɱɧɨɦɟɧɲɟɡɚɫɟɪɟɞɧɸ
 ɪɨɤɭ  Ɍɚɤɢɣ ɫɚɦɢɣ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ  ɪɨɤɢ  ɭ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɿ ɍɝɨɪɳɢɧɿ ɬɚ
ɑɟɯɿʀ ɩɪɨɬɟ ɩɟɧɫɿɣɧɚ ɮɚɡɚ ɜ ɰɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɛɥɢɡɶɤɚ ɞɨ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ  ɬɚ 
ɪɨɤɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
Ɋɟɤɨɪɞɫɦɟɧɨɦ ɽ Ɇɚɥɶɬɚ ɜ ɹɤɿɣ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ ɞɥɹ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɽ ɧɚɣɦɟɧɲɢɦ ɬɚ
ɫɤɥɚɞɚɽɪɿɤɬɨɞɿɹɤɩɟɧɫɿɣɧɚɮɚɡɚɽɧɚɣɛɿɥɶɲɨɸɫɟɪɟɞɤɪɚʀɧȯɋ ɪɨɤɭ 
Ⱦɨ ɤɪɚʀɧ ɡ ɧɚɣɦɟɧɲɨɸ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɮɚɡɢ ɞɥɹ ɠɿɧɨɤ ɜɯɨɞɹɬɶ Ʌɚɬɜɿɹ
 ɪɨɤɭ  Ⱦɚɧɿɹ  ɪɨɤɭ  ɬɚ ɍɝɨɪɳɢɧɚ  ɪɨɤɭ  ɉɪɨɬɟ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ ɞɥɹ
ɠɿɧɨɤɭɰɢɯɤɪɚʀɧɚɯɧɟɧɚɣɧɢɠɱɢɣ ɬɚɪɨɤɿɜɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɚɛɿɥɶɲɬɹɠɿɽ
ɞɨ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ  ɪɨɤɭ  ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɩɟɧɫɿɣɧɚ ɮɚɡɚ ɭ ɜɨɫɶɦɢ ɤɪɚʀɧɚɯ ɡ ɧɚɣɧɢɠ
ɱɢɦɩɟɧɫɿɣɧɢɦɜɿɤɨɦ ɪɨɤɿɜ ɤɨɥɢɜɚɽɬɶɫɹɜɿɞɪɨɤɭɜȻɨɥɝɚɪɿʀɞɨɪɨɤɭɜ
ȱɬɚɥɿʀɌɪɢɜɚɥɿɫɬɶɩɟɧɫɿɣɧɨʀɮɚɡɢɭɋɥɨɜɚɱɱɢɧɿɽɨɞɧɿɽɸɡɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɪɨɤɭ 
ɩɪɢɬɨɦɭɳɨɩɟɧɫɿɣɧɢɣɜɿɤɞɨɪɿɜɧɸɽɥɢɲɟɪɨɤɿɜ
ɋɟɪɟɞ  ɤɪɚʀɧ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɦ ɩɟɧɫɿɣɧɢɦ  ɜɿɤɨɦ  ɪɨɤɿɜ  ɫɟɪɟɞɧɹ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ
ɩɟɧɫɿɣɧɨʀɮɚɡɢɞɨɪɿɜɧɸɽɪɨɤɭɬɨɛɬɨɬɪɨɯɢɩɨɫɬɭɩɚɽɬɶɫɹɫɟɪɟɞɧɿɣ
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ОЦІНКА ФАКТОРНОГО ВПЛИВУ СКЛАДОВИХ ПЕНСІОНУВАННЯ В УКРАЇНІ 
Демографічні показники в деяких країнах ЄС

6

7

8 (6-7)

Очікувана
тривалість
життя після
60 років

Тривалість
пенсійної
фази

5

Тривалість
життя від
народження

4 (2-3)

Очікувана
тривалість
життя після
60 років

3

Пенсійний
вік

2

Тривалість
пенсійної
фази

1

Жінки

Пенсійний
вік

Тривалість
життя від
народження

Чоловіки

9

Австрія

77,5

65

12,5

21

83,1

60

23,1

25

Бельгія

77,1

65

12,1

20

82,6

65

17,6

25

Болгарія

69,5

63

6,5

16

76,7

60

16,7

20

Велика
Британія

77,3

65

12,3

–

81,7

60

21,7

–

Греція

77,1

65

12,1

21

81,8

60

21,8

23

Данія

76,2

65

11,2

20

80,6

65

15,6

23

Естонія

67,2

63

4,2

16

78,8

61

17,8

22

Ірландія

77,4

65

12,4

20

82,1

65

17,1

24

Іспанія

77,8

65

12,8

21

84,3

65

19,3

26

Італія

78,5

65

13,5

22

84,2

60

24,2

26

Кіпр

77,8

65

12,8

21

82,2

65

17,2

24

Латвія

65,8

62

3,8

16

76,5

62

14,5

21

Литва

64,9

62,5

2,4

16

77,2

60

17,2

21

Люксембург

76,7

65

11,7

20

82,2

65

17,2

24

Мальта

77,5

61

16,5

–

82,2

60

22,2

–

Нідерланди

78,1

65

13,1

21

82,5

65

17,5

24

Німеччина

77,4

65

12,4

20

82,7

65

17,7

25

Польща

71,0

65

6,0

17

79,8

60

19,8

23

Португалія

75,9

65

12,9

20

82,2

65

17,2

24

Румунія

69,7

63,7

6,9

–

76,9

58,7

18,2

–

Словаччина

70,6

62

8,6

17

78,4

59

19,4

21

Словенія

74,9

63

11,9

19

82,0

61

21,0

24

Угорщина

69,4

62

7,4

16

77,8

62

15,8

21

Фінляндія

76,0

65

11,0

20

83,1

65

18,1

25

–

65

–

22

–

60

–

27

Франція
Чехія

73,8

62

11,8

18

80,2

60,7

19,5

22

Швеція

79,0

61-67***

–

21

83,1

61-67***

–

25

Середнє
значення *

74,2

64,0

10,2

19,2

80,9

62,2

18,7

23,5

* без урахування Франції та Швеції
– немає даних
Джерело: розраховано автором за даними: Малеева Т. Повышение пенсионного возраста: pro et contra. –
http://pensionreform.ru/3303; Свєнчицькі М. Демографічні та фінансові передумови пенсійної реформи в
Україні: прогноз – 2050. Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки, 2010р. – Додаток 10; Стратегічна
доповідь щодо пенсійної реформи в Україні. Європейський центр політики та досліджень в галузі соціального
забезпечення. – http://mlsp.kmu.gov.ua/document/141003/sd.doc.
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 ФІНАНСОВІ,

СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Ɉɱɿɤɭɜɚɧɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ ɩɿɫɥɹ  ɪɨɤɿɜ Ⱦɟɹɤɿ ɮɚɯɿɜɰɿ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɰɟɣ
ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɛɿɥɶɲ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɉɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɽ ɪɿɜɟɧɶ ɞɢɬɹɱɨʀ ɫɦɟɪɬ
ɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɦɟɪɬɧɿɫɬɶ ɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɚɤɬɢɜɧɨɦɭ ɜɿɰɿ ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɟɪɟɞ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɞɥɹ
ɍɤɪɚʀɧɢɨɫɬɚɧɧɿɣɚɫɩɟɤɬɽɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ 
Ⱦɥɹ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɫɟɪɟɞ ɤɪɚʀɧ ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɧɟɜɟɥɢɤɢɣ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ
ɪɨɤɢ ȻɨɥɝɚɪɿɹȿɫɬɨɧɿɹɅɚɬɜɿɹɅɢɬɜɚɋɥɨɜɚɱɱɢɧɚɍɝɨɪɳɢɧɚɑɟɫɶɤɚɪɟɫ
ɩɭɛɥɿɤɚ  ɨɱɿɤɭɜɚɧɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ ɩɿɫɥɹ  ɪɨɤɿɜ ɬɚɤɨɠ ɽ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɧɟɜɟɥɢ
ɤɨɸ  ɪɨɤɿɜ  Ɍɨɛɬɨ ɦɨɠɧɚ ɭɦɨɜɧɨ ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɩɨɤɚɡ
ɧɢɤɚɦɢɹɤɳɨɧɟɛɪɚɬɢɞɨɭɜɚɝɢɬɚɤɿɜɢɧɹɬɤɢɹɤɉɨɥɶɳɚ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣɜɿɤɪɨɤɿɜ
ɩɪɢɨɱɿɤɭɜɚɧɿɣɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿɠɢɬɬɹɪɨɤɿɜ ɬɚɋɥɨɜɟɧɿɹ ɪɨɤɢɬɚɪɨɤɿɜɜɿɞɩɨ
ɜɿɞɧɨ  ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɤɪɚʀɧɢ ɡ ɩɟɧɫɿɣɧɢɦ ɜɿɤɨɦ  ɪɨɤɿɜ ɦɚɸɬɶ ɨɱɿɤɭɜɚɧɭ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ
ɠɢɬɬɹɩɿɫɥɹɪɨɤɿɜɧɚɪɿɜɧɿɪɿɤ
ȾɥɹɠɿɧɨɤɭɰɿɥɨɦɭɬɟɧɞɟɧɰɿɹɬɚɤɚɫɚɦɚɹɤɿɞɥɹɱɨɥɨɜɿɤɿɜɯɨɱɚɽɜɢɧɹɬɤɢɌɚɤ
ɜ Ⱦɚɧɿʀ ɩɪɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦɭ ɩɟɧɫɿɣɧɨɦɭ ɜɿɰɿ  ɪɨɤɿɜ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɪɨɤɢ
ɬɨɛɬɨ ɦɟɧɲɟ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ  ɪɨɤɭ  ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɧɢɡɤɚ ɤɪɚʀɧ ɡ ɧɢɡɶɤɢɦ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɢɦ ɜɿɤɨɦ Ȼɟɥɶɝɿɹ ȱɬɚɥɿɹ ɬɚ Ɏɪɚɧɰɿɹ  ɦɚɸɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭ ɨɱɿɤɭɜɚɧɭ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ
ɠɢɬɬɹɩɿɫɥɹɪɨɤɿɜ ɬɚɪɨɤɿɜɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɳɨɡɧɚɱɧɨɩɟɪɟɜɢɳɭɽɫɟɪɟɞ
ɧɿɣɩɨɤɚɡɧɢɤ
Ɉɬɠɟ ɞɨɯɨɞɢɦɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɳɨ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɋ ɧɟɦɚɽ ɱɿɬɤɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɩɟɧ
ɫɿɣɧɢɦɜɿɤɨɦɬɚɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿɠɢɬɬɹ
ɋɩɪɨɛɭɽɦɨ ɨɰɿɧɢɬɢ ɜɩɥɢɜ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ ɧɚɪɨɞɠɭɜɚɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɤɪɚʀɧ ȯɋ
ɳɨɞɨɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭɜɦɟɠɚɯɨɞɧɨɝɨɩɨɤɨɥɿɧɧɹɁɬɚɛɥɢɰɿ³ɉɨɬɨɱɧɢɣɬɚɩɟɪɫɩɟɤ
ɬɢɜɧɢɣɩɟɧɫɿɣɧɢɣɜɿɤɭɞɟɹɤɢɯɤɪɚʀɧɚɯȯɋɬɚɜɍɤɪɚʀɧɿ´ ɫ ɛɚɱɢɦɨɳɨȱɫɩɚɧɿɹ
ɦɚɥɚ ɭ ɪ ɨɞɢɧ ɡ ɧɚɣɦɟɧɲɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ ɧɚɪɨɞɠɭɜɚɧɨɫɬɿ  ɜɢɩɟɪɟɞ
ɠɚɸɱɢ ɥɢɲɟ ɑɟɯɿɸ  ɩɪɨɬɟ ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ ɭ ɪ ɧɟ ɡɛɢɪɚɽɬɶɫɹ
Ɇɨɠɧɚ ɡɚɩɟɪɟɱɢɬɢ ɳɨ ɜ ȱɫɩɚɧɿʀ ɣ ɬɚɤ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɢɣ ɧɚɣɜɢɳɢɣ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ
ɞɥɹ ɨɛɨɯ ɫɬɚɬɟɣ ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧ ȯɋ   ɉɪɨɬɟ ɜ Ȼɨɥɝɚɪɿʀ ɬɚ Ƚɪɟɰɿʀ ɤɨɟɮɿ
ɰɿɽɧɬ ɧɚɪɨɞɠɭɜɚɧɨɫɬɿ ɭ ɪ ɧɟ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɜ ɿɫɩɚɧɫɶɤɢɣ   ɦɿɠ
ɬɢɦɩɥɚɧɢɳɨɞɨɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹɞɥɹɱɨɥɨ
ɜɿɤɿɜ ɬɚ ɠɿɧɨɤ  ɭ ɪ ɜɿɞɫɭɬɧɿ Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɣ ɜ ȱɬɚɥɿʀ
ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ  ɉɨɞɿɛɧɢɣ ɡɚɯɿɞ ɞɥɹ ɋɥɨɜɟɧɿʀ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɧɚ
ɫɬɚɞɿʀɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ
ɇɚɬɨɦɿɫɬɶȼɟɥɢɤɚȻɪɢɬɚɧɿɹɎɪɚɧɰɿɹɬɚɆɚɥɶɬɚɦɚɸɱɢɭɪɨɞɧɿɡɧɚɣɛɿɥɶ
ɲɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ ɧɚɪɨɞɠɭɜɚɧɨɫɬɿ   ɬɚ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ  ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɬɢ
ɦɭɬɶɭɪɩɟɧɫɿɣɧɢɣɜɿɤɞɥɹɨɛɨɯɫɬɚɬɟɣ ɚɆɚɥɶɬɚɳɟɣɩɿɞɜɢɳɭɽɞɨɪɨɤɿɜ 
Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɨɇɿɞɟɪɥɚɧɞɢɬɚȱɪɥɚɧɞɿɹɦɚɸɱɢɭɪɨɞɧɿɡɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɯɤɨɟ
ɮɿɰɿɽɧɬɿɜɧɚɪɨɞɠɭɜɚɧɨɫɬɿ ɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɬɚɝɪɚɧɢɱɧɢɣɩɟɧɫɿɣɧɢɣɜɿɤɭ
ɪɪɨɤɿɜɬɢɦɧɟɦɟɧɲɨɛɝɨɜɨɪɸɸɬɶɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭɣɨɝɨɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɭɪ
ɞɨɪɨɤɿɜ
Ɍɨɛɬɨ ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ ɳɨ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ ɧɚɪɨɞɠɭɜɚ
ɧɨɫɬɿɧɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɭɩɨɥɿɬɢɤɭɳɨɞɨɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭɭɤɪɚʀɧɚɯȯɋɧɟɦɚɽ
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ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɽɦɨ ɜɿɤɨɜɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɞɟɹɤɢɯ ɤɪɚʀɧ ȯɋ ɬɚɛɥɢɰɹ
³ɉɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ ɬɚ ɱɚɫɬɤɚ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɡɚ  ɪɨɤɿɜ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɱɢɫɟɥɶ
ɧɨɫɬɿɧɚɫɟɥɟɧɧɹɞɟɹɤɢɯɤɪɚʀɧȯɋ´ 
Пенсійний вік та частка населення, старшого за 60 років,
у загальній чисельності населення деяких країн ЄС
Пенсійний вік,
чоловіки/жінки, років

Частка населення, старшого
за 60 років, у загальній
чисельності населення, %

Болгарія

63/60

23,4

Велика Британія

65/60

21,6

Естонія

63/61

21,7

Італія

65/60

25,6

Латвія

62/62

21,7

Литва

62,5/60

20,6

Німеччина

65/65

25,2

Польща

65/60

17,8

Румунія

63,7/58,7

19,5

Словенія

63/61

20,0

Угорщина

62/62

21,8

Фінляндія

65/65

22,6

Франція

65/60

21,6

Чехія
У середньому

62/60,7

21,4
21,8

Джерело: Малеева Т. Повышение пенсионного возраста: pro et contra. – http://pensionreform.ru/3303.

əɤɜɢɞɧɨɡɬɚɛɥɢɰɿɭȻɨɥɝɚɪɿʀɱɚɫɬɤɚɧɚɫɟɥɟɧɧɹɫɬɚɪɲɨɝɨɡɚɪɨɤɿɜɭɡɚɝɚɥɶ
ɧɿɣɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿɽɨɞɧɿɽɸɡɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯɫɟɪɟɞɤɪɚʀɧɳɨɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ  ɬɨɞɿ
ɹɤɩɟɧɫɿɣɧɢɣɜɿɤɽɱɢɧɟɧɚɣɦɟɧɲɢɦ
ɉɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ ɜ ȱɬɚɥɿʀ ɉɨɥɶɳɿ ɬɚ Ɏɪɚɧɰɿʀ ɨɞɧɚɤɨɜɢɣ   ɬɨɞɿ ɹɤ ɡɚ ɱɚɫɬ
ɤɨɸ ɥɿɬɧɶɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɰɿ ɤɪɚʀɧɢ ɫɭɬɬɽɜɨ ɪɿɡɧɹɬɶɫɹ ɍ Ɏɪɚɧɰɿʀ ɜɨɧɚ ɛɥɢɡɶɤɚ ɞɨ
ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ   ɭ ȱɬɚɥɿʀ ɡɧɚɱɧɨ ɛɿɥɶɲɚ   ɚ ɭ ɉɨɥɶɳɿ ± ɡɧɚɱɧɨ ɦɟɧɲɚ
 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɿ ɡɚ ɰɢɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦ ɫɬɿɣɤɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɧɟ
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ
Ɉɬɠɟ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɚɧɿ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ ɚɧɿ ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɪɨɞɠɭɜɚɧɨɫɬɿ ɚɧɿ ɜɿɤɨɜɚ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɧɚɫɟɥɟɧɧɹɜɤɪɚʀɧɚɯȯɋɧɟɩɨɹɫɧɸɸɬɶɧɚɹɜɧɿɫɬɶɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɟɣɭɦɟɠɚɯ
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ȼɨɱɟɜɢɞɶ ɭ ɰɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɜɟɥɢɤɨɸ ɦɿɪɨɸ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ
ɫɬɢɯɿɣɧɨ ɚ ɣɨɝɨ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɩɟɜɧɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ
ɧɟɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɬɨɳɨ 
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ɉɟɧɫɿɣɧɢɣɜɿɤɹɤɨɞɢɧɡɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɩɪɹɦɨɜɩɥɢɜɚɽɧɚɞɜɚɩɨɤɚɡ
ɧɢɤɢɫɨɥɿɞɚɪɧɨʀɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɫɬɚɬɤɢɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜɬɚɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ
ɧɚɩɟɧɫɿʀ
ɋɬɚɬɤɢ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɇɚ ɹɤɿɫɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɦɨɠɧɚ ɨɩɢɫɚɬɢ ɬɚɤ
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɫɟɪɟɞ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɩɟɧ
ɫɿɨɧɟɪɿɜ ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɩɪɚɰɿɜ
ɧɢɤɿɜ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɡɚ ɭɦɨɜɢ
ɧɟɡɦɿɧɧɨɫɬɿ ɫɬɚɜɤɢ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɬɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɚɤɬɭɚɪɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ ɩɟɧ
ɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ  ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ
ɩɟɧɫɿɣ
Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɟɧɫɿʀ ɇɚ ɹɤɿɫɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɜɿɤɭ ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɭ ɫɟɪɟɞɧɸ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɨʀ
ɛɿɨɝɪɚɮɿʀɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɡɨɞɧɨɱɚɫɧɢɦɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɦɫɬɪɨɤɭɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɧɚɩɟɧɫɿʀ
Ɉɬɠɟ ɦɚɽɦɨ ɞɢɥɟɦɭ ɓɨ ɤɪɚɳɟ ɤɨɪɨɬɤɚ ɚɥɟ ɡɚɦɨɠɧɚ ³ɩɟɧɫɿɣɧɚ ɛɿɨɝɪɚɮɿɹ´
ɱɢ ɧɚɜɩɚɤɢ ± ɞɨɜɝɚ ɬɚ ɛɿɞɧɚ111" Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɬɚɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɩɟɪɟɜɚɝɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀɥɸɞɢɧɢ
əɤɳɨɛɪɚɬɢɞɨɭɜɚɝɢɧɢɡɶɤɭɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶɠɢɬɬɹ ɬɚɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɬɟɪɦɿɧɭɩɟɪɟ
ɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɟɧɫɿʀ ɫɥɿɞ ɬɚɤɨɠ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɡɚ ɫɜɨɽɸ ɩɪɢɪɨɞɨɸ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɟɧɧɹɽɱɚɫɬɢɧɨɸɫɢɫɬɟɦɢɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹɋɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɨɝɨɳɨɜɫɿɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɿɩɨɜɢɧɧɿɨɬɪɢɦɚɬɢɫɬɪɚɯɨɜɭɞɨɩɨɦɨɝɭɋɭɬɶ
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɿ ɡɿɛɪɚɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɬɢɯ ɤɨɦɭ ɜɨɧɢ
ɡɧɚɞɨɛɥɹɬɶɫɹ ɇɿɤɨɝɨ ɧɟ ɬɭɪɛɭɽ ɮɚɤɬ ɳɨ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɡɚ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɿɞ ɧɟɳɚɫ
ɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɯɜɨɪɨɛ ɫɬɪɚɯɨɜɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɨɬɪɢ
ɦɚɽ ɧɟɡɧɚɱɧɟ ɱɢɫɥɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ Ɍɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɳɨ ɩɟɧɫɿɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɩɥɚɱɭɜɚɬɢɫɹ
ɬɪɢɜɚɥɢɣɱɚɫɽɥɢɲɟɤɨɧɫɬɚɬɚɰɿɽɸɿɧɲɨʀɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ
ȱɧɲɢɦɢɫɥɨɜɚɦɢɧɚɤɿɥɶɤɿɫɧɨɦɭɪɿɜɧɿɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭɜɫɨɥɿɞɚɪɧɿɣ
ɫɢɫɬɟɦɿɩɨɬɪɟɛɭɽɜɢɪɿɲɟɧɧɹɡɚɞɚɱɿɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ
ɇɚɣɛɿɥɶɲɩɨɜɧɨɫɨɥɿɞɚɪɧɚɩɟɧɫɿɣɧɚɫɢɫɬɟɦɚɦɨɠɟɛɭɬɢɨɩɢɫɚɧɚɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɬɪɶɨɯɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ112ɚɫɚɦɟ
• ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ (ксн  ɬɨɛɬɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶ
ɤɨɫɬɿɩɥɚɬɧɢɤɿɜɩɟɧɫɿɣɧɢɯɜɧɟɫɤɿɜɬɚɱɢɫɥɚɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ
• ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ (кзам  ɬɨɛɬɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ ɩɟɧɫɿʀ
ɞɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀɩɥɚɬɢ
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚɞɨɠɢɬɬɹ
(кдож ɳɨɨɩɢɫɭɽɩɟɪɿɨɞɠɢɬɬɹɩɿɫɥɹɜɢɯɨɞɭɧɚɩɟɧɫɿɸ
•
Ɂɚɡɜɢɱɚɣɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɹɤɤɿɥɶɤɿɫɬɶɪɨɤɿɜɧɚɩɟɧɫɿʀɧɚɪɨɤɿɜɚɤɬɢɜɧɨʀɮɚɡɢ
ɠɢɬɬɹ
ɐɿ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɬɚ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɥɨɝɿɤɭ
ɩɨɛɭɞɨɜɢɛɭɞɶɹɤɨʀɫɨɥɿɞɚɪɧɨʀɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɉɪɢɰɶɨɦɭɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ
111

Залежно від постановки задачі досліджувати також можна вплив пенсійного віку на фінансовий стан
пенсійного фонду. Але в нашому випадку всі подальші міркування будуть виходити з умови дотримання
актуарного балансу пенсійного фонду.
112
Роик В. Пенсионная реформа: нужна концепция социального контракта поколений россиян для ХХІ. – ЭКО,
2012. №2. с.58-71.
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ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ксн) ɪɚɡɨɦ ɡ ɪɨɡɦɿɪɨɦ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ ɡɛɿɪ ɧɚ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪ
ɠɚɜɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɱɚɫɬɢɧɚ ȯɋȼ113  ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿ ɭɦɨɜɢ ɮɭɧɤ
ɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ
ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ кзам  ɬɚ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɞɨɠɢɬɬɹ кдож  ɜɢɡɧɚɱɚ
ɸɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɡɚɦɿ
ɳɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɪɿɜɟɧɶ ɠɢɬɬɹ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɚ ȼ ɩɟɜɧɨɦɭ ɫɟɧɫɿ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ
ɦɨɠɧɚɜɜɚɠɚɬɢɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦɳɨɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɸɽɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɭɫɤɥɚɞɨɜɭ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ
ɇɚɜɩɚɤɢ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɞɨɠɢɬɬɹ ɽ ɟɦɨɰɿɣɧɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɝɭɦɚɧɧɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɳɨɞɨ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ȼɿɧ ɽ ɦɿɪɢɥɨɦ ɥɸɞɹɧɨɫɬɿ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɟɪɠɚɜɢ ɞɨ
ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ
ɐɿɞɜɚɩɨɤɚɡɧɢɤɢ кзамɬɚкдож ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹɜɨɱɟɜɢɞɧɨɦɭɩɪɨɬɢɪɿɱɱɿɡɚɿɧɲɢɯ
ɪɿɜɧɢɯɭɦɨɜɡɪɨɫɬɚɧɧɹкзамɦɨɠɥɢɜɟɡɚɪɚɯɭɧɨɤɡɦɟɧɲɟɧɧɹкдожɬɚɧɚɜɩɚɤɢ
Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɦɨ ɫɬɚɧ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ кдож ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɧɨɜɿɬ
ɧɿɯ ɜɿɹɧɶ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɸ ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ
ɫɤɨɪɢɫɬɚɽɦɨɫɹ ɞɚɧɢɦɢ ɬɚɛɥɢɰɿ ³Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ
ȯɋ´ ɚ ɫɚɦɟ ɝɪɚɮɚɦɢ ³ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ ɩɪɢ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɿ´ ³ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ´ ɬɚ
³ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶɩɟɧɫɿɣɧɨʀɮɚɡɢ´Ȼɭɞɟɦɨɜɢɯɨɞɢɬɢɡɬɨɝɨɳɨɚɤɬɢɜɧɭɬɪɭɞɨɜɭɞɿɹɥɶ
ɧɿɫɬɶɠɿɧɤɢɣɱɨɥɨɜɿɤɢɩɨɱɢɧɚɸɬɶɨɞɧɨɱɚɫɧɨɭɪɨɤɿɜ ɬɚɛɥɢɰɹ³Ɂɧɚɱɟɧɧɹɤɨɟɮɿ
ɰɿɽɧɬɚɞɨɠɢɬɬɹɭɞɟɹɤɢɯɤɪɚʀɧɚɯȯɋ´ɫ 
Ⱦɚɥɿ ɩɪɢɩɭɫɬɢɦɨ ɳɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɠɿɧɤɢ ɬɚ ɱɨɥɨɜɿɤɢ ɬɚɤɨɠ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɬɪɭɞɨɜɭ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɭ  ɪɨɤɿɜ ɋɟɪɟɞɧɸ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ ɩɪɢɣɦɟɦɨ ɡɚ 
ɪɨɤɿɜɭɱɨɥɨɜɿɤɿɜɬɚɪɨɤɿɜɭɠɿɧɨɤ114.
Поточне та перспективне значення коефіцієнту дожиття в Україні в
контексті ймовірного підвищення пенсійного віку
Коефіцієнт
дожиття
(тривалість
пенсійної фази
/ кількість
десятиліть
активної фази

Кількість
десятиліть
активної фази

Коефіцієнт
дожиття
(тривалість
пенсійної фази
/ кількість
десятиліть
активної фази

Жінки

Кількість
десятиліть
активної фази

Чоловіки

60

3,50

1,77

3,50

4,17

63

3,80

0,84

3,80

3,05

65

4,00

0,30

4,00

2,40

Пенсійний вік, років

Джерело: розраховано автором.
113

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) – обов’язковий платіж до системи загальнообов’язкового державного
соціального страхування, введений з 1 січні 2011р., замінив собою чотири окремі відрахування: до ПФУ, до
фондів страхування на випадок безробіття, з тимчасової втрати працездатності та від нещасних випадків на
виробництві.
114
В Україні чоловіки живуть на 15 років менше, ніж у Швеції, та на 10 років менше, ніж наші жінки. –
http://expres.ua/news/2016/09/18/203306-ukrayini-choloviky-zhyvut-15-rokiv-menshe-shveciyi-10-rokiv-menshenashi.
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 ФІНАНСОВІ,

СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
Значення коефіцієнта дожиття у деяких країнах ЄС
Чоловіки
Кількість
десятиліть
активної фази

Австрія

3,13

Кількість
десятиліть
активної фази

3,50

Коефіцієнт
дожиття
(тривалість
пенсійної фази
/ кількість
десятиліть
активної фази
6,60

Бельгія

4,00

3,03

4,00

4,40

Болгарія

3,80

1,71

3,50

4,77

Велика Британія

4,00

3,08

3,50

6,20

Греція

4,00

3,03

3,50

6,23

Данія

4,00

2,80

4,00

3,90

Естонія

3,80

1,11

3,60

4,94

Ірландія

4,00

3,10

4,00

4,28

Іспанія

4,00

3,20

4,00

4,83

Італія

4,00

3,38

3,50

6,91

Кіпр

4,00

3,20

4,00

4,30

Латвія

3,70

1,03

3,70

3,92

Литва

3,75

0,64

3,50

4,91

Люксембург

4,00

2,93

4,00

4,30

Мальта

3,60

4,58

3,50

6,34

Нідерланди

4,00

3,28

4,00

4,38

Німеччина

4,00

3,10

4,00

4,43

Польща

4,00

1,50

3,50

5,66

Португалія

4,00

3,23

4,00

4,30

Румунія

3,87

1,78

3,37

5,40

Словаччина

3,70

2,32

3,40

5,71

Словенія

3,80

3,13

3,60

5,83

Угорщина

3,70

2,00

3,70

4,27

Фінляндія

4,00

2,75

4,00

4,53

Франція

4,00

н/д

3,50

–

Чехія

3,70

3,19

3,57

5,46

Середнє
значення*

3,90

2,62

3,72

5,03

* без урахування Франції
– немає даних
Джерело: розраховано автором.



4,00

Жінки

Коефіцієнт
дожиття
(тривалість
пенсійної фази
/ кількість
десятиліть
активної фази

320 

ОЦІНКА ФАКТОРНОГО ВПЛИВУ СКЛАДОВИХ ПЕНСІОНУВАННЯ В УКРАЇНІ 

ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹɞɚɧɢɯɬɚɛɥɢɰɶ³Ɂɧɚɱɟɧɧɹɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚɞɨɠɢɬɬɹɭɞɟɹɤɢɯɤɪɚʀɧɚɯ
ȯɋ´ɬɚ³ɉɨɬɨɱɧɟɬɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚɞɨɠɢɬɬɹɜɍɤɪɚʀɧɿ«´ɜ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿɣɦɨɜɿɪɧɨɝɨɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭɞɨɡɜɨɥɹɽɡɪɨɛɢɬɢɜɢɫɧɨɜɤɢ
ɍɠɟɫɶɨɝɨɞɧɿɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɞɨɠɢɬɬɹɜɍɤɪɚʀɧɿɩɨɫɬɭɩɚɽɬɶɫɹɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭɩɨɤɚɡ
ɧɢɤɭ ɩɨ ȯɜɪɨɩɿ ɹɤ ɞɥɹ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ  ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɪɨɬɢ  ɭ ȯɜɪɨɩɿ  ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ
ɠɿɧɨɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ  ɩɪɨɬɢ   Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɞɨɠɢɬɬɹ ɦɟɧɲɢɣ ɡɚ ɭɤɪɚʀɧ
ɫɶɤɢɣ ɥɢɲɟ ɭ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ Ȼɨɥɝɚɪɿʀ   ȿɫɬɨɧɿʀ   Ʌɢɬɜɢ   Ʌɚɬɜɿʀ  
ɬɚ ɉɨɥɶɳɿ   ɍɤɪɚʀɧɚ ɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɞɥɹ ɠɿɧɨɤ  ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɽ ɥɢɲɟ Ⱦɚɧɿɸ
 ɬɚɅɚɬɜɿɸ  
 ɍ ɪɚɡɿ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɞɨ  ɪɨɤɿɜ ɍɤɪɚʀɧɚ ɫɬɚɽ ɦɚɣɠɟ ɥɿɞɟɪɨɦ
ɫɟɪɟɞ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ  ɩɨɫɬɭɩɚɸɱɢɫɶ ɥɢɲɟ Ʌɢɬɜɿ   ɬɚ ɚɛɫɨɥɸɬ
ɧɢɦɥɿɞɟɪɨɦɫɟɪɟɞɠɿɧɨɤɡɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ
 ɍ ɪɚɡɿ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɞɨ  ɪɨɤɿɜ ɍɤɪɚʀɧɚ ɫɬɚɽ ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɦ ɬɚ
ɛɟɡɡɚɩɟɪɟɱɧɢɦ ɥɿɞɟɪɨɦ ɩɨ ɧɟɞɪɭɠɧɨɫɬɿ ɬɚ ɧɟɝɭɦɚɧɧɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɬɨ
ɫɨɜɧɨ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɹɤ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɬɚɤ ɿ ɠɿɧɨɤ  ɡɚɥɢɲɚɸɱɢ ɜɫɿ ɤɪɚʀɧɢ ȯɜɪɨɩɢ
ɞɚɥɟɤɨɩɨɡɚɞɭ
ВИСНОВКИ
ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɛɭɞɶɹɤɨʀ ɜ ɬɱ ɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ  ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɬɚɜɤɚ
ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ ɬɨɳɨ  ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ ɜɿɞɿ
ɝɪɚɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ʀʀ ɫɬɚɥɨɫɬɿ ɬɚ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨ
ɧɭɜɚɧɧɹ Ɉɞɧɚɤ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɰɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɡɚɞɥɹ ɛɟɫɞɟɮɿɰɢɬɧɨɫɬɿ
ɛɸɞɠɟɬɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɨ ɫɬɚɬɢ ɫɚɦɨɰɿɥɥɸ ɪɟɮɨɪɦɚɬɨɪɿɜ ȼɪɟɲɬɿɪɟɲɬ
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɣ ɡ ɩɟɧɫɿɣɧɢɦ ɜɿɤɨɦ ɬɚɚɛɨ ɫɬɚɠɟɦ ɦɨɠɧɚ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɫɤɨɪɨ
ɬɢɬɢ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɳɨ ɛɭɞɶɹɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɟ ɛɟɡɞɟɮɿɰɢɬɧɨɸ ȱɧɲɟ
ɩɢɬɚɧɧɹ±ɹɤɰɟɜɿɞɿɛ¶ɽɬɶɫɹɧɚɞɨɥɹɯɩɪɨɫɬɢɯɥɸɞɟɣ"
Ɂɚɞɚɱɚ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ ɦɚɽ ɩɨɥɹɝɚɬɢ ɧɟ ɜ ɩɨɞɨɥɚɧɧɿ ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɛɸɞɠɟɬɭ
ɉɎɍ Ⱥɞɠɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɿɫɧɭɽ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ ɚ ɧɟ ɧɚɜɩɚɤɢ Ɂɚɞɚɱɟɸ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ
ɦɚɽ ɫɬɚɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɚ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɨʀ ɜɢɩɥɚɬɢ ȼɿɬɱɢɡɧɹɧɚ ɩɟɧɫɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɚɽ ɫɬɚɬɢ ɞɪɭɠɧɶɨɸ ɞɥɹ ɩɟɪɟɫɿɱɧɨɝɨ
ɭɤɪɚʀɧɰɹ ɧɚɞɚɬɢ ɣɨɦɭ ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ ɜ ɡɚɜɬɪɚɲɧɶɨɦɭ ɞɧɿ ɉɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɢɦ ɤɨɪɢɝɭ
ɜɚɧɧɹɦɰɸɡɚɞɚɱɭɧɟɜɢɪɿɲɢɬɢ
Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɟɜɨɥɸɰɿʀ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫ
ɬɟɦɢ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ ʀʀ ɛɟɡɭɦɨɜɧɭ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɭ ɫɬɚɥɿɫɬɶ ɧɚɜɿɬɶ ɭ ɬɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɯ ɹɤɿ
ɦɚɥɢ ɛ ɛɭɬɢ ɪɟɮɨɪɦɨɜɚɧɢɦɢ Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɪɟɮɨɪɦɢ ɦɚɸɬɶ ɥɨɝɿɱɧɨ
ɜɢɬɿɤɚɬɢ ɡ ɱɿɬɤɨ ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨʀ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨʀ ɬɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɦɟɬɢ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹ
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɨ ɧɚɣɤɪɚɳɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɜɢɪɨɛɥɟɧɢɯ
ɫɜɿɬɨɜɨɸ ɫɩɿɥɶɧɨɬɨɸ ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɰɿɥɿ ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɸɽɬɶɫɹ
ɚɛɨɩɪɢɧɚɣɦɧɿɡɧɚɱɧɨɭɫɤɥɚɞɧɸɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡɫɨɰɿɚɥɶɧɭɣɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭɧɟɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ
ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɞɨ ɪɟɮɨɪɦɚɬɨɪɫɶɤɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɋɥɿɞ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ
ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɉɎɍ ɽ ɩɟɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɛɿɥɶɲ ɥɨɤɚɥɶɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɧɿɠ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚ
ɰɿɹ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ ɭɫɿɦɚ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ± ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹɦɢ ɩɪɚɰɿɜ
ɧɢɤɚɦɢɬɚɞɟɪɠɚɜɨɸ
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Ɋɟɮɨɪɦɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɫɨɥɿɞɚɪɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɧɢɤɚ ɧɚɞɚɥɿ
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢɦɟɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɢɯɤɨɪɟɤɰɿɣ
ɉɪɨɬɟ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɧɢɧɿɲɧɿɦ ɍɪɹɞɨɦ ɡɦɿɧɢ ɫɨɥɿɞɚɪɧɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɹɤɿɡɚɿɧɟɪɰɿɽɸɧɚɡɢɜɚɸɬɶɩɟɧɫɿɣɧɨɸɪɟɮɨɪɦɨɸɦɨɠɭɬɶɞɨɩɨɦɨɝɬɢɡɛɚɥɚɧɫɭɜɚɬɢ
ɩɨɬɨɱɧɿ ɿ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɜɢɞɚɬɤɢ ɡ ɧɚɹɜɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɧɢɦɢ ɦɨɠ
ɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɞɟɪɠɚɜɢ Ɉɞɧɚɤ ɫɬɚɬɢ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɫɩɪɚɜɠɧɶɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ ɜɨɧɢ
ɡɦɨɠɭɬɶɥɢɲɟɡɚɭɦɨɜɢɩɨɞɨɥɚɧɧɹɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹɜɫɚɦɿɣɩɟɧɫɿɣ
ɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿ
ɉɟɧɫɿɣɧɚɪɟɮɨɪɦɚ±ɰɟɡɦɿɧɚɩɟɧɫɿɣɧɨʀɦɨɞɟɥɿɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣɩɟɪɟɯɿɞɜɿɞɨɞɧɨ
ɪɿɜɧɟɜɨʀɫɨɥɿɞɚɪɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɞɨɦɨɞɟɥɿɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɟɧɧɹɧɚɨɫɧɨɜɿɬɪɶɨɯɪɿɜɧɨɩɪɚɜɧɢɯɬɚɨɞɧɚɤɨɜɨɜɚɠɥɢɜɢɯɪɿɜɧɿɜɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɯ
ɧɚɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɩɟɧɫɿɣɧɢɯɪɚɯɭɧɤɚɯɝɪɨɦɚɞɹɧ
ɉɟɧɫɿɣɧɚɪɟɮɨɪɦɚɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɛɭɞɶɹɤɢɦɢɿɧɲɢɦɢɪɟɮɨɪɦɚɦɢɦɚɽɞɜɿɨɫɨɛɥɢ
ɜɨɫɬɿɉɨɩɟɪɲɟɜɨɧɚɽɧɚɣɛɿɥɶɲɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɨɸɫɟɪɟɞɭɫɿɯɪɟɮɨɪɦɨɫɤɿɥɶɤɢɜɿɞ
ɛɭɜɚɽɬɶɫɹɩɪɨɬɹɝɨɦɞɟɫɹɬɢɥɿɬɶɉɨɞɪɭɝɟɩɟɧɫɿɣɧɚɪɟɮɨɪɦɚɧɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞɿɧɲɢɯ
ɡɚɱɿɩɚɽ ɞɨɥɿ ɜɫɿɯ ɛɟɡ ɜɢɧɹɬɤɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɜɨɧɚ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɨɞɧɢɦ
ɨɤɪɟɦɨ ɜɡɹɬɢɦ ɭɪɹɞɨɦ ɧɚɜɿɬɶ ɧɚɣɤɪɚɳɢɦ ȼɚɝɨɦɭ ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɫɩɚɞɤɨɽɦɧɿɫɬɶ
ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜɫɿɯ ɭɪɹɞɿɜ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɨɜɝɢɯ ɪɨɤɿɜ Ɉɞɧɚɤ ɳɟ ɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦɢ
ɽ ɫɭɫɩɿɥɶɧɚ ɡɝɨɞɚ ɬɚ ɞɨɜɿɪɚ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɪɟɮɨɪɦɚɬɨɪɫɶɤɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɭ ɩɟɧɫɿɣɧɿɣ ɫɮɟɪɿ
əɤɳɨ ɪɟɮɨɪɦɚ ɧɟ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɫɿɱɧɢɦ ɭɤɪɚʀɧɰɟɦ ɜɨɧɚ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ ɩɪɢ
ɪɟɱɟɧɚ ɧɚ ɩɪɨɜɚɥ ɋɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ ɝɨɬɨɜɢɦ ɫɩɪɢɣɧɹɬɢ ɤɪɨɤɢ
ɳɨɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹɟɤɫɩɟɪɬɚɦɢɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɮɟɪɢ
ȱɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɚ ɞɨɜɿɪɚ ± ɧɟɨɞɦɿɧɧɚ ɭɦɨɜɚ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɋɚɦɟ
ɬɨɦɭɡɚɧɚɞɬɨɲɜɢɞɤɿɧɟɩɪɨɞɭɦɚɧɿɤɨɧ¶ɸɧɤɬɭɪɧɿɤɪɨɤɢɽɧɟɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦɢɋɤɥɚɞɧɚ
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɚɩɪɿɨɪɿ ɧɟ ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɩɪɨɫɬɢɯ ɪɿɲɟɧɶ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɱɿɬɤɨ
ɭɹɜɥɹɬɢɡɚɞɭɦɩɟɧɫɿɣɧɨʀɪɟɮɨɪɦɢʀʀɦɟɬɭɞɥɹɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɤɪɢɬɟɪɿʀɜɨɰɿɧɤɢɪɟɡɭɥɶ
ɬɚɬɭ ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɸ ɹɤɢɯ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢɦɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɚ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɟɮɨɪɦɢ  ɹɤɿ ɞɨɫɹɝɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ
ɪɟɮɨɪɦɢ115.

115

Коваль О.П. Ризики, загрози, пріоритети та наслідки реформування пенсійної системи України. –
Аналітична доповідь, НІСД, 2012. – http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Ref_pensiya-91252.pdf.
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8. НАКОПИЧУВАЛЬНА СКЛАДОВА
ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Н

акопичувальні пенсійні системи посідають особливе місце в
ідеології пенсійного страхування. Розподільча (солідарна)
компонента є окремим, часто суттєвим навантаженням на бізнес, державний бюджет, бюджети місцевих громад тощо. Без сумніву, перерозподіл суспільного багатства на користь нужденних є
справою, гідною схвалення та заохочення. Проте, в певному сенсі
економіка є доволі цинічною наукою, і з її точки зору розподільча
компонента лише виводить певну, доволі велику частку грошових коштів зі сфери виробництва. Щоправда, ці кошти потім все ж
таки повертаються в економіку через споживчий попит, але це
відбувається не відразу, і подеколи не туди, де існує нагальна
потреба.
Натомість накопичувальні пенсійні системи, хоча теж в перший момент відволікають кошти від розвитку виробництва, мають
принципово іншу ідеологію. Накопичувальні системи завжди передбачають подальше інвестування коштів. З певними обмовками
можна стверджувати, що розподільчі системи є певним гальмом,
тоді як накопичувальні – прискорювачем економіки. Саме цим
пояснюється увага, яку приділяють економічні експерти (на відміну від експертів у соціальній сфері) накопичувальним системам
пенсійного страхування.
8.1. ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ НАКОПИЧУВАЛЬНЕ
ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ (ІІ рівень)
Ɂɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟɞɟɪɠɚɜɧɟɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɟɩɟɧɫɿɣɧɟɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ȱȱɪɿɜɟɧɶ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɟ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ³ɉɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ´1 Ɍɚɤ ɡɝɿɞɧɨ ɡɿ ɫɬ Ɂɚɤɨɧɭ ³Ⱦɪɭɝɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ± ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɚ ɫɢɫ
ɬɟɦɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ «! ɳɨ ɛɚɡɭ
ɽɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɨɫɿɛ ɭ ɇɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨɦɭ
ɮɨɧɞɿ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ɞɨɜɿɱɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣ ɿ ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɧɚ ɭɦɨɜɚɯ ɬɚ ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ
ɡɚɤɨɧɨɦ´

1

Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 9 липня 2003р.
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Накопичувальний пенсійний фонд (далі – Накопичувальний фонд) – цільовий позабюджетний фонд, який створюється відповідно до Закону, акумулює страхові внески
застрахованих осіб, що обліковуються на накопичувальних пенсійних рахунках та
інвестуються з метою отримання інвестиційного доходу на користь застрахованих осіб,
пенсійні активи якого використовуються для оплати договорів страхування довічних
пенсій або одноразових виплат застрахованим особам, а у випадках, передбачених
Законом, членам їх сімей чи спадкоємцям та на інші цілі, передбачені Законом.
ɋɨɥɿɞɚɪɧɚɫɢɫɬɟɦɚɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ȱ ɪɿɜɟɧɶ  ɬɚ ȱȱ ɪɿɜɟɧɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɫɢɫ
ɬɟɦɭɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ȱȱ ɪɿɜɟɧɶ ɬɚ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɟ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ȱȱȱ ɪɿɜɟɧɶ  ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ȱɞɟɨɥɨɝɿɹɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹȱȱɪɿɜɧɹɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ
¾ɇɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɣɮɨɧɞɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɉɎɍɹɤɰɿɥɶɨɜɢɣɩɨɡɚɛɸɞɠɟɬɧɢɣɮɨɧɞ
¾Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɇɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɦ ɮɨɧɞɨɦ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɜɢɤɨɧɚɜɱɚ
ɞɢɪɟɤɰɿɹɉɎɍ
¾ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɦɢ ɚɤɬɢɜɚɦɢ ɇɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ
ɤɨɦɩɚɧɿɹɦɢɡɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɚɤɬɢɜɚɦɢ
¾Ɋɚɯɭɧɤɢ ɇɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɸ ɞɢɪɟɤɰɿɽɸ
ɉɎɍɜɡɛɟɪɿɝɚɱɿ
ɁɝɿɞɧɨɡɁɚɤɨɧɨɦɞɠɟɪɟɥɚɦɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɚɸɬɶɛɭɬɢ
 ɫɬɪɚɯɨɜɿɜɧɟɫɤɢɞɨɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
 ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ ɞɨɯɿɞ ɳɨ ɭɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧɜɟɫɬɭ
ɜɚɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭɡɚɤɨɧɨɦ
 ɫɭɦɚ ɩɟɧɿ ɫɩɥɚɱɟɧɨʀ ɫɬɪɚɯɭɜɚɥɶɧɢɤɨɦ ɡɚ ɧɟɫɜɨɽɱɚɫɧɟ ɩɟɪɟɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɫɭɦ
ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɧɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɞɥɹ ,, ɪɿɜɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟ
ɱɟɧɧɹ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ɊɚɡɨɦɡɬɢɦɱɢɧɧɢɣɁɚɤɨɧɧɟɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɽɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹȱȱɪɿɜɧɹɧɚɥɟɠɧɨɸ
ɦɿɪɨɸ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɛɚɝɚɬɨ ɦɨɦɟɧɬɿɜ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɧɚɪɚɡɿ ɧɟɜɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɢɦɢ Ɉɬɠɟ
ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɧɧɹɪɨɛɨɬɢȱȱɪɿɜɧɹɩɨɬɪɟɛɭɽɩɪɢɣɧɹɬɬɹɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɭ
ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɲɟɫɬɢ ɪɨɤɿɜ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɛɭɥɨ ɜɧɟ
ɫɟɧɨɫɿɦ  Ɂɚɤɨɧɿɜɳɨɞɨɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢȱȱɪɿɜɧɹ2ɩɪɨɬɟɠɨɞɟɧɡɧɢɯɧɟ
ɛɭɜɩɪɢɣɧɹɬɢɣ
2

У 2011р. – 1 законопроект (від 14 червня 2011р.), у 2013р. – 1 законопроект (від 25 червня 2013р.),
у 2015р. – 2 законопроекти (від 30 квітня 2015р. та від 8 травня 2015р.), у 2016р. – 3 законопроекти (від
6 травня 2016р., від 19 травня 2016р. та від 26 травня 2016р.).
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ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɸ ɩɟɪɟɩɨɧɨɸ ɛɭɥɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɧɨɪɦɢ ɚɛɡɚɰɭ  ɩ
ɉɪɢɤɿɧɰɟɜɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ Ɂɚɤɨɧɭ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɢɦ ³ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɡɚɤɨɧɭ ɩɪɨ ɫɩɪɹɦɭ
ɜɚɧɧɹɱɚɫɬɢɧɢɫɬɪɚɯɨɜɢɯɜɧɟɫɤɿɜɞɨɇɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɭɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɥɢɲɟ
ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɜɨɯ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ ɚ ɫɚɦɟ
ɹɤɳɨ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ ɧɢɯ ɜɚɥɨɜɢɣ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɡɪɨɫɬɚɜ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɧɚ
ɜɿɞɫɨɬɤɢɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɪɨɤɨɦ´
ȿɤɫɩɟɪɬɧɚ ɫɩɿɥɶɧɨɬɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɱɚɫɭ ɛɭɥɚ ɩɪɨɬɢ ɰɿɽʀ ɧɨɪɦɢ ɤɪɢɬɢ
ɤɭɸɱɢ ʀʀ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ± ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɦɚɥɨ
ɨɛɭɦɨɜɢɬɢɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢȱȱɪɿɜɧɹɚɧɚɜɩɚɤɢȱȱɪɿɜɟɧɶɦɚɜɫɬɚɬɢɪɭɲɿɣ
ɧɨɸɫɢɥɨɸɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɡɪɨɫɬɚɧɧɹɧɚɍɤɪɚʀɧɿ
ɉɿɞ ɬɢɫɤɨɦ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨʀ ɤɪɢɬɢɤɢ ɭ ɪ ɰɸ ɧɨɪɦɭ ɛɭɥɨ ɫɤɚɫɨɜɚɧɨ3 ɿ ɡɚɤɨɧɨ
ɞɚɜɰɿ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɮɨɪɦɚɥɶɧɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭ ɩɪɨ ɡɚɩɪɨ
ɜɚɞɠɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢȱȱɪɿɜɧɹɉɪɨɬɟɞɨɫɶɨɝɨɞɧɿɜɨɧɢɰɢɦɩɪɚɜɨɦɧɟɫɤɨɪɢɫɬɚɥɢɫɶ
ɯɨɱɚɧɟɫɬɚɱɿɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɚɯɧɟɛɭɥɨ
Ɍɚɤ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɦɢ ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɳɨɞɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞ
ɠɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢȱȱɪɿɜɧɹɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɬɪɶɨɯɪɨɤɿɜɛɭɥɢ
• ɩɪɨɟɤɬ Ɂɚɤɨɧɭ ³ɉɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɞɟɹɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɚɤɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɳɨɞɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɞɟɪ
ɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɽɞɢɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ´
ɜɿɞ  ɤɜɿɬɧɹ ɪ ɋɭɛ¶ɽɤɬɨɦ ɩɪɚɜɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨʀ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɛɭɜ Ʉɚɛɿɧɟɬ
Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢ əɰɟɧɸɤȺɉ ɇɚɪɚɡɿɩɪɨɟɤɬɜɿɞɤɥɢɤɚɧɨ4;
• ɩɪɨɟɤɬ Ɂɚɤɨɧɭ ³ɉɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɞɟɹɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɚɤɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɳɨɞɨɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹɬɚɽɞɢ
ɧɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜɞɨɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹɩɟɧɫɿɣ´ɜɿɞɬɪɚɜɧɹɪɋɭɛ¶ɽɤɬɨɦɩɪɚɜɚɡɚɤɨ
ɧɨɞɚɜɱɨʀɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢɛɭɥɢɧɚɪɨɞɧɿɞɟɩɭɬɚɬɢɄɨɪɨɥɟɜɫɶɤɚɇɘɬɚɋɨɥɨɞɘȼ
ɇɚɪɚɡɿɩɪɨɟɤɬɜɿɞɤɥɢɤɚɧɨ5;
• ɩɪɨɟɤɬ Ɂɚɤɨɧɭ ³ɉɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɞɟɹɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɚɤɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɳɨɞɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɞɟɪ
ɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɽɞɢɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧ
ɫɿɣ´ ɜɿɞ  ɬɪɚɜɧɹ ɪ ɋɭɛ¶ɽɤɬɨɦ ɩɪɚɜɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨʀ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɛɭɜ
Ʉɚɛɿɧɟɬ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ Ƚɪɨɣɫɦɚɧ ȼȻ  ɇɚɪɚɡɿ Ʉɨɦɿɬɟɬɨɦ ɡ ɩɢɬɚɧɶ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿɬɚɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɪɭɱɟɧɨɩɨɞɚɧɧɹ
ɩɪɨɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɭ6.
Ɉɬɠɟ ɞɨɧɟɞɚɜɧɚ ɦɚɥɚ ɦɿɫɰɟ ɧɟɬɢɩɨɜɚ ɞɥɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɇɚ ɪɨɡ
ɝɥɹɞɿ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɟ ɡɧɚɯɨɞɢɥɨɫɶ ɠɨɞɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨ
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢȱȱɪɿɜɧɹ7.
3

Абзац 6 п.9 розділу ХV прикінцевих положень Закону було виключено на підставі Закону України від 8
липня 2011р.
4
Офіційний сайт ВРУ. – http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55000.
5
Офіційний сайт ВРУ. – http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55054.
6
Офіційний сайт ВРУ. – http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58998.
7
Нещодавно на розгляд Верховної Ради України було внесено проект Закону України “Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” від 3 жовтня 2017р. – http://zakon5.rada.gov.ua/
laws/show/2148-19.
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ɇɚɪɚɡɿ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɥɚɧɢ ɍɪɹɞɭ ɳɨɞɨ ɫɢɫ
ɬɟɦɢ ȱȱ ɪɿɜɧɹ ɞɨɫɢɬɶ ɫɤɥɚɞɧɨ Ɂ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɞɜɚ
ɡ ɬɪɶɨɯ ɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɿɜ ɜɧɟɫɟɧɨ ɧɚ
ɪɨɡɝɥɹɞ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ Ʉɚɛɿɧɟɬɨɦ
Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɳɨ ɧɚɱɟɛɬɨ ɦɚɽ ɫɜɿɞɱɢɬɢ ɩɪɨ
ɪɿɲɭɱɿɫɬɶɧɚɦɿɪɿɜɍɪɹɞɭɜɰɶɨɦɭɧɚɩɪɹɦɿɁɿɧɲɨɝɨ
ɦɿɧɿɫɬɪ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɡɚɹɜɥɹɽ ɳɨ ³ɧɚ ɫɶɨ
ɝɨɞɧɿɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɟɬɚɩɨɦɩɟɧɫɿɣɧɨʀɪɟɮɨɪɦɢɽɫɚɦɟ
ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɹ ɫɨɥɿɞɚɪɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɨɛɬɨ ɭɫɭɧɟɧɧɹ
ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɉɎɍ ɳɨ ɽ ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ ɞɥɹ
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɟɬɚɩɿɜ ɪɟɮɨɪɦɢ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɚ ɫɚɦɟ ± ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ´8 Ɍɨɛɬɨ
ɡɚɫɥɨɜɚɦɢɦɿɧɿɫɬɪɚɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȱȱɪɿɜɧɹɧɟɽɧɚɝɚɥɶɧɨɸɡɚɞɚɱɟɸɚɜɢɡɧɚɱɚɬɢ
ɦɟɬɶɫɹɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ±ɭɫɭɧɟɧɧɹɦɞɟɮɿɰɢɬɭɉɎɍ
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɩɨɡɢɰɿɽɸ ɍɪɹɞɭ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨɸ ɭ ɩɟɪɟɞɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭ ɦɟɦɨɪɚɧɞɭɦɿ ɡ
ɆȼɎɜɿɞɜɟɪɟɫɧɹɪɱɿɬɤɨɫɤɚɡɚɧɨ³Ɇɢ (ɍɤɪɚʀɧɚɜɨɫɨɛɿ ɩɿɞɩɢɫɚɧɬɿɜɦɟɦɨ
ɪɚɧɞɭɦɭ) ɭɬɪɢɦɚɽɦɨɫɹ ɜɿɞ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨ
ɭɯɜɚɥɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚɞɿɣɧɨʀ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨʀ
ɨɫɧɨɜɢɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ´9.
ɍ ɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭ ɦɟɦɨɪɚɧɞɭɦɿ ɡ ɆȼɎ10 ɬɟɡɢ ɳɨɞɨ ɜɿɞɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ȱȱ ɪɿɜɧɹ ɧɟɦɚɽ Ƀɞɟɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɩɪɨ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɿ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɥɹ
ɨɛɦɟɠɟɧɨɝɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣ Ɉɞɧɚɤ ɝɥɚɜɚ ɦɿɫɿʀ ɆȼɎ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ Ɋɨɧ ɜɚɧ Ɋɨɞɟɧ
ɜɜɚɠɚɽ ɳɨ ³ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚɤ ɡɜɚɧɨʀ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ȱȱ ɪɿɜɟɧɶ 
ɧɚɞɨɞɚɬɨɤɞɨɞɿɸɱɨʀɫɢɫɬɟɦɢɧɚɱɨɦɭɞɟɹɤɿɧɚɩɨɥɹɝɚɸɬɶɧɟɦɚɬɢɦɟɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ
ɫɟɧɫɭ ɛɟɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɞɿɸɱɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ´ ³ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɤɨ
ɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɭɥɨ ɛ ɩɟɪɟɞɱɚɫɧɢɦ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɧɢɧɿɲɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɪɢɧɤɿɜɿɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɭɛɚɡɭɜɍɤɪɚʀɧɿ´11.
ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɜɿɰɟɩɪɟɦ¶ɽɪɦɿɧɿɫɬɪ ɍɤɪɚʀɧɢ ɉɚɜɥɨ Ɋɨɡɟɧɤɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣ ɡɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɤɜɚɥɿɮɿɤɭɜɚɜ ɬɚɤɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɹɤ ɧɟɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦ12 Ɂ ɰɶɨɝɨ
ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɳɨ ɜɢɫɨɤɨɩɨɫɚɞɨɜɟɰɶ ɽ ɩɪɢɯɢɥɶ
ɧɢɤɨɦɹɤɨɦɨɝɚɲɜɢɞɲɨɝɨɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȱȱɪɿɜɧɹ
8

Уряд планує запроваджувати трирівневу модель пенсійної системи поетапно – Андрій Рева. – http://pensia.
ua/ua/gazeta/news/item/2378-uriad-planuie-zaprovadzhuvaty-tryrivnevu-model-pensiinoi-systemy-poetapno-andriireva.
9
Україна: Меморандум про економічну і фінансову політику від 1 вересня 2016р. МВФ. – http://vidrodzhennya.
org.ua/wp-content/uploads/2016/11/Memorandum-pro-ekonomichnu-i-finansovu-polityku-i-Tehnichnyjmemorandum-pro-vzayemorozuminnya-Ukrayiny-ta-MVF.pdf.
10
Додаток I. Україна: Меморандум про економічну і фінансову політику від 2 березня 2017р. МВФ. – http://
minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/Меморандум%20України%20та%20МВФ.pdf.
11
В Україні рано вводити накопичувальну пенсійну систему – МВФ. – http://ukr.segodnya.ua/economics/enews/
v-ukraine-rano-vvodit-nakopitelnuyu-pensionnuyu-sistemu-mvf-1013714.html.
12
Розенко П. розкритикував заяви голови місії МВФ в Україні. – https://www.slovoidilo.ua/2017/04/18/novyna/
suspilstvo/rozenko-rozkrytykuvav-zayavy-holovy-misiyi-mvf-ukrayini.
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ɍɬɿɦɧɚɫɶɨɝɨɞɧɿɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɧɚɜɟɞɟɧɿɤɨɥɢɜɚɧɧɹɞɭɦɨɤɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯɫɬɨ
ɪɿɧ ɳɨɞɨ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɞɨɥɿ ȱȱ ɪɿɜɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɞɟɳɨ ɩɪɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɍ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿɣ
ɞɨɩɨɜɿɞɿɞɨɓɨɪɿɱɧɨɝɨɉɨɫɥɚɧɧɹɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɍɤɪɚʀɧɢɞɨȼɟɪɯɨɜɧɨʀɊɚɞɢɍɤɪɚʀɧɢ
³ɉɪɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɽ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɽ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ  ɪɨɰɿ´13 ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɰɿɥɟɣ
ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ȱȱ ɪɿɜɧɹ 
Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ³ɉɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɞɟɹɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɚɤɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɳɨɞɨ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ´14 ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɽ ɞɚɬɭ ɬɚɤɨɝɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ±  ɫɿɱɧɹ ɪ ɬɚ
ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɭɽ Ʉɚɛɿɧɟɬ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ  ɥɢɩɧɹ ɪ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ Ⱥ ɜɠɟ  ɠɨɜɬɧɹ ɪ Ʉɚɛɿɧɟɬ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɬɜɟɪɞ
ɠɭɽ ɉɥɚɧ ɡɚɯɨɞɿɜ ɿɡ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹɧɚɪɪ15
ɉɪɨɬɟɤɨɥɢɣɞɟɬɶɫɹɩɪɨɬɚɤɢɣɫɤɥɚɞɧɢɣɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɢɣɡɚɯɿɞɹɤɡɚɩɪɨ
ɜɚɞɠɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢȱȱɪɿɜɧɹɫɥɿɞɛɪɚɬɢɞɨɭɜɚɝɢɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟɬɚɤɿɱɢɧɧɢɤɢ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɇɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɛɪɟ ɮɭɧɤɰɿɨ
ɧɭɸɬɶ ɧɚ ɜɢɫɯɿɞɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɰɢɤɥɚɯ ɬɚ ɽ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɧɚ ɧɢɡɯɿɞɧɢɯ
ɐɟ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɩɪɢɪɨɞɨɸ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɧɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɿɧɜɟɫɬɭ
ɜɚɧɧɹȺɥɟɳɨɛɛɭɬɢɩɪɢɛɭɬɤɨɜɢɦɢɧɚɧɢɡɯɿɞɧɢɯɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɰɢɤɥɚɯɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ
ɦɚɸɬɶ ɜɢɩɟɪɟɞɢɬɢ ɪɢɧɨɤ ɳɨ ɜɤɪɚɣ ɜɚɠɤɨ ɹɤɳɨ ɧɟ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ȱ ɧɚɜɩɚɤɢ ɧɚ
ɜɢɫɯɿɞɧɢɯɰɢɤɥɚɯɧɟɮɚɬɚɥɶɧɿɩɪɨɪɚɯɭɧɤɢɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿɚɤɬɢɜɚɦɢɯɨɱɚɣɡɧɢɠɭɸɬɶ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹɩɪɨɬɟɜɫɟɠɬɚɤɢɡɚɥɢɲɚɸɬɶɣɨɝɨɩɪɢɛɭɬɤɨɜɢɦ
Ɂɝɚɞɚɣɦɨ ɳɨ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪ ɿɧɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɛɿɪɠɿ16 ɤɨɥɢɜɚɜɫɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ
   ɩɭɧɤɬɿɜ ɇɚɪɚɡɿ ɜɿɧ ɤɨɥɢɜɚɽɬɶɫɹ ɛɥɢɡɶɤɨ   ɩɭɧɤɬɿɜ17 ɚ ɧɚɜɟɫɧɿ
ɜɥɿɬɤɭ ɪ ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɰɿ  ɩɭɧɤɬɿɜ  ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ
ɰɿɧɧɿɩɚɩɟɪɢɡɪɞɨɰɶɨɝɨɱɚɫɭɡɧɚɱɧɨɩɨɞɟɲɟɜɲɚɥɢ
ȱɞɟɨɥɨɝɿɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ȱȱ ɪɿɜɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɿɬɶ ɧɟ ɧɚ ɪɨɤɢ ɚ ɧɚ
ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɐɟ ɨɡɧɚɱɚɽ ɳɨ ɝɿɩɨɬɟɬɢɱɧɢɣ ɿɧɜɟɫɬɨɪ ɭ ɧɚɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɄɍȺ ɳɨ
ɭɩɪɚɜɥɹɽɚɤɬɢɜɚɦɢɇɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɭ ɪɨɡɦɿɫɬɢɜɲɢɭɪɚɤɬɢɜɿɜ
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɢɦɢ ɜ Ɂɚɤɨɧɿ  ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɩɚɣɨɜɿ
13

Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році”. – http://www.niss.gov.ua/public/File/book_2017/Poslanya_
druk_fin.pdf.
14
Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” від
3 жовтня 2017р. – http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2148-19.
15
План заходів із запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного
страхування на 2017-2018рр., затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2017р.
16
Довідково: ПАО “Українська біржа” – найбільш популярний торговельний майданчик України. Її функції
полягають у забезпеченні регулярного функціонування організованого ринку цінних паперів і похідних
фінансових інструментів. Фондовий індекс – зведений показник, що обчислюється на основі цін певної групи
цінних паперів – “індексного кошика” – та характеризує загальний стан фондового ринку.
17
Офіційний сайт Української біржі. – http://www.ux.ua/ru/index/stat/dailyhistory.aspx?code=UX.
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ɰɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɬɪɚɬɢɜ ɛɢ ɡɧɚɱɧɨ ɛɿɥɶɲɟ ɩɨɥɨɜɢɧɢ   ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ
Ɉɬɠɟɩɪɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɧɚɤɨɩɢɱɟɧɶɭɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɪɟɚɥɿɹɯɧɟɣɞɟɬɶɫɹȱɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ
ɪɟɲɬɢɚɤɬɢɜɿɜɭɛɨɪɝɨɜɿɰɿɧɧɿɩɚɩɟɪɢɬɚɞɟɩɨɡɢɬɢɫɢɬɭɚɰɿɸɧɟɜɪɹɬɭɽ
ɋɢɬɭɚɰɿɹ ɜɢɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɬɨɞɿ ɤɨɥɢ ɧɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɣ ɮɨɧɞɨɜɢɣ ɪɢɧɨɤ
ɩɪɢɣɞɭɬɶ ɝɪɨɲɿ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ Ⱥ ɰɟ ɫɜɨɽɸ ɱɟɪɝɨɸ ɜɿɞɛɭ
ɞɟɬɶɫɹɬɿɥɶɤɢɩɿɫɥɹɩɨɱɚɬɤɭɚɤɬɢɜɧɨɝɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɩɿɞɣɨɦɭɤɨɥɢɡɪɨɫɬɚɧɧɹȼȼɉ
ɡɧɚɱɧɨ ɩɟɪɟɜɢɳɢɬɶ  ɹɤ ɰɟ ɩɪɨɝɧɨɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɦɢ ɪɨɤɚɦɢ Ɂɚ ɬɚɤɢɯ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɩɪɨ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɟ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɝɨɜɨɪɢɬɢ
ɧɟɞɨɰɿɥɶɧɨ
ɋɬɚɧ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɮɨɧɞɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ȼ ɭɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɿɞɟɨɥɨɝɿɹ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ
ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦɿ ɬɚ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɉɪɢɛɭɬɤɨɜɿɫɬɶ ɩɨɫɿ
ɞɚɽɞɚɥɟɤɨɧɟɩɟɪɲɟɦɿɫɰɟȺɰɟɨɡɧɚɱɚɽɳɨɧɚɮɨɧɞɨɜɨɦɭɪɢɧɤɭɦɚɸɬɶɛɭɬɢɩɪɢ
ɫɭɬɧɿɭɞɨɫɬɚɬɧɿɣɤɿɥɶɤɨɫɬɿɧɚɞɿɣɧɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ
ɇɚɪɚɡɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɪɟɚɥɿʀ ɬɚɤɿ ɇɄɐɉɎɊ18 ɜɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɥɿɫɬɢɧɝɭ ɡɚ
ɪɨɡɦɿɪɨɦ )UHHÀRDW ɹɤ ɜ ȯɜɪɨɩɿ Ⱦɥɹ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɥɿɫɬɢɧɝɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɦɚɽ ɩɟɪɟ
ɜɢɳɭɜɚɬɢɚɞɥɹɞɪɭɝɨɝɨ±ȼɧɚɫɥɿɞɨɤɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿʀɯ
ɪɨɤɿɜ ɞɥɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɭ ɦɚɠɨɪɢɬɚɪɧɨɝɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚ ɫɤɨɧɰɟɧɬ
ɪɨɜɚɧɨ ɦɚɣɠɟ  ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ Ɍɨɦɭ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɞɭɠɟ ɦɚɥɨ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɹɤɿ
ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶɧɨɪɦɚɬɢɜ)UHHÀRDWɧɚɜɿɬɶɞɥɹɞɪɭɝɨɝɨɪɿɜɧɹɥɿɫɬɢɧɝɭ
Лістинг – допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі або позабіржовій
торгівельній системі та здійснення попереднього та подальшого контролю за відповідністю цінних паперів та їх емітентів умовам і вимогам, встановленим правилами біржі
або іншого організатора торгівлі.
Free-float публічної компанії – приблизна частка акцій, перебуваючих у вільному
обігу. Free float, або public float визначається як частка акцій, які тримають інвестори, за
винятком:
• частки у володінні інвесторів, які тримають більше 5% всіх акцій компанії (це можуть
бути засновники, вище керівництво, інсайдери, стратегічні власники акцій та інші);
• акції з обмеженим обігом (наприклад, видані співробітникам);
• акцій, які належать інсайдерам (вважається, що інсайдери будуть тримати активи
довгий час).
Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ³ɉɪɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ´19
ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɩɪɨɤɨɬɢɥɚɫɹ ɯɜɢɥɹ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ ɡ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ ɭ
ɩɪɢɜɚɬɧɿ ± ɜɟɥɢɱɟɡɧɢɣ ɫɟɝɦɟɧɬ ɮɨɧɞɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɦɚɣɠɟ ɩɪɢɩɢɧɢɜ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ
Ʌɿɧɿɣɧɟ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɡɚɜɞɚɥɨ ɜɟɥɢɤɨʀ
ɲɤɨɞɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɹɤɢɣ ɿ ɬɚɤ ɛɭɜ ɩɪɢɝɚɥɶɦɨɜɚɧɢɣ
ɤɪɢɡɨɸ
18

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) – центральний орган виконавчої
влади, здійснюючий державне регулювання та нагляд на ринку цінних паперів.
19
Закон України “Про акціонерні товариства” від 17 вересня 2008р.
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Ɉɬɠɟ ɩɟɪɲɢɦ ɤɪɨɤɨɦ ɜ ɧɚɩɪɹɦɿ ɧɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚ
ɧɨɝɨ ɮɨɧɞɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ )UHHÀRDW ɞɨ ɩɪɢɣɧɹɬ
ɧɨɝɨɪɿɜɧɹəɤɜɚɪɿɚɧɬ±ɞɥɹɩɟɪɲɨɝɨɪɿɜɧɹɥɿɫɬɢɧɝɭɿɞɥɹɞɪɭɝɨɝɨȱɧɲɢɦ
ɤɪɨɤɨɦ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɞɥɹ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɛɚɧɤɿɜ  ɧɚɛɭɜɚɬɢ
ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɚɤɬɢɜɿɜ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ
ɦɥɧ  ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɪɢɧɨɤ ɚɤɰɿɣ ɦɚɽ ɧɚɫɢɱɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚɣɧɚɞɿɣɧɿɲɢɦɢ
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢɡɥɿɫɬɢɧɝɨɦ20.
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɡɚɥɢɲɢɥɨɫɹ ɞɜɚ ɰɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ ɡ ɥɿɫɬɢɧɝɨɦ ɹɤɿ ɧɟ ɩɨɜ¶ɹ
ɡɚɧɿ ɡ ɚɤɬɢɜɚɦɢ ɜ ɡɨɧɿ ȺɌɈ ɿ ɦɚɸɬɶ ɞɨɫɬɚɬɧɸ ɥɿɤɜɿɞɧɿɫɬɶ ± ɰɟ Ɇɨɬɨɪ ɋɿɱ ɿ
ɍɤɪɧɚɮɬɚɓɨɩɪɚɜɞɚɭɞɪɭɝɨɝɨɩɚɩɟɪɭɬɚɤɢɣɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣɫɬɚɧɿɜɥɚɫɧɢɤ ɣɞɟɬɶɫɹ
ɧɟ ɩɪɨ ɞɟɪɠɚɜɭ  ɳɨ ɤɭɩɭɜɚɬɢ ʀʀ ɜɤɪɚɣ ɪɢɡɢɤɨɜɚɧɨ Ⱥ Ɇɨɬɨɪ ɋɿɱ ɦɨɠɟ ɫɢɥɶɧɨ
ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɬɢ ɜɿɞ ɬɨɪɝɨɜɨʀ ɛɥɨɤɚɞɢ ɡ Ɋɨɫɿɽɸ Ɉɬɠɟ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɧɟɫɬɚɱɿ ɩɚɣɨɜɢɯ
ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ ɫɥɿɞ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɧɟɝɚɣɧɨ21 Ȼɟɡ ɰɶɨɝɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ
ȱȱɪɿɜɧɹɩɨɡɛɚɜɥɟɧɟɫɟɧɫɭ
ȱɧɤɨɥɢ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɳɨ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚɩɪɚɰɸɽ ɫɢɫɬɟɦɚ ȱȱ ɪɿɜɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɮɿɧɚɧ
ɫɨɜɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɧɟɨɞɦɿɧɧɨ ɡ¶ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɨɩɢɬ ɩɨɪɨɞɠɭɽ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ 
Ɂɚɝɚɥɨɦ ɰɟ ɬɚɤ ɚɥɟ ɧɟ ɫɥɿɞ ɡɚɛɭɜɚɬɢ ɳɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɡɚ ɫɜɨɽɸ ɩɪɢɪɨ
ɞɨɸ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɪɢɧɤɭ ɨɞɧɨɦɨɦɟɧɬɧɨ ³ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ´
Ɇɿɠ ɩɨɹɜɨɸ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ ɬɚ ɹɤɿɫɧɨɸ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɽɸ ±
ɧɟɦɚɥɢɣɥɚɝɭɱɚɫɿȺɝɪɨɲɿɹɤɿɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹɭɫɢɫɬɟɦɭɦɚɸɬɶɛɭɬɢɩɪɨ
ɿɧɜɟɫɬɨɜɚɧɿɧɟɝɚɣɧɨ
Ⱦɠɟɪɟɥɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɲɬɚɦɢ ɉɟɪɜɿɫɧɨ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɫɢɫɬɟɦɢȱȱɪɿɜɧɹɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɚɳɨɞɠɟɪɟɥɨɦɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɇɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɭ
ɫɬɚɧɟɱɚɫɬɢɧɚ³ɫɬɚɪɨɝɨ´ȯɋȼɭɪɨɡɦɿɪɿɜɩȺɥɟɧɟɩɪɨɞɭɦɚɧɢɣɬɚɧɟɩɪɨɪɚɯɨ
ɜɚɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɡɿ ɡɧɢɠɟɧɧɹɦ ɫɬɚɜɤɢ ȯɋȼ ɡɜɿɜ ɡɚɞɭɦ ɧɚɧɿɜɟɰɶ Ɉɱɿɤɭɜɚɧɨʀ
ɞɟɬɿɧɿɡɚɰɿʀɡɚɪɨɛɿɬɧɢɯɩɥɚɬɧɟɜɿɞɛɭɥɨɫɹɩɪɨɳɨɡɚɜɱɚɫɧɨɩɨɩɟɪɟɞɠɚɥɢɟɤɫɩɟɪɬɢ22.
ɉɪɨɬɟ ɍɪɹɞ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɧɚɩɨɥɹɝɚɬɢ ɧɚ ɫɜɨʀɣ ɩɨɦɢɥɰɿ ɧɟ ɛɚɠɚɸɱɢ ɧɚɜɿɬɶ ɪɨɡɝɥɹ
ɞɚɬɢɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹȯɋȼɞɨ³ɫɬɚɪɨɝɨ´ɪɿɜɧɹ23.
Ɍɨɦɭ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɹɤɳɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɰɿɥɥɸ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱȱ ɪɿɜɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɥɿɞ
ɨɛɪɚɬɢɨɞɢɧɡɬɪɶɨɯɜɚɪɿɚɧɬɿɜɞɠɟɪɟɥɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ
• ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ  ɮɨɧɞɭ
ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɉɥɚɬɧɢɤɨɦ ɩɪɢɪɨɞɧɨ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɟɰɶ ȼɚɪɿɚɧɬ ɦɚɥɨ
ɣɦɨɜɿɪɧɢɣ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢɦɭɬɶ ɰɟɣ ɤɪɨɤ ɹɤ ɧɚɫɬɭɩ ɧɚ ʀɯ
ɩɪɚɜɚɳɨ ɩɨɬɹɝɧɟ ɡɚ ɫɨɛɨɸɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɣ ɪɟɡɨɧɚɧɫ Ⱥɞɠɟɩɨ ɫɭɬɿ
ɰɟɣɤɪɨɤɨɡɧɚɱɚɬɢɦɟɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹȯɋȼɧɚɜɩ
20

Король В. “Спасибі що живі”: про виживання НПФ під пресом влади. – http://www.epravda.com.ua/
columns/2017/04/25/624214/.
21
Там само.
22
Харазішвілі Ю. Можливості легалізації заробітної плати в України: перерозподіл соціальної відповідальності
/ Ю.М. Харазішвілі, О.П. Коваль, І.М. Новак // Демографія та соціальна політика. 2013р., № 2, с.193-202.
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• ɱɚɫɬɢɧɭ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɞɨ ɇɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɦɨɠɧɚ ɫɩɪɹɦɭɜɚɬɢ ɡ
³ɧɨɜɨɝɨ´ ȯɋȼ ɹɤɢɣ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɡɦɟɧɲɢɬɶɫɹ ɳɟ ɧɚ  ɜɩ ɐɟ
ɧɟ ɜɢɤɥɢɱɟ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɫɩɪɨɬɢɜɭ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɚɧɿ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿ ɚɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ
ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɜɬɪɚɱɚɸɬɶ ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɰɟɣ ɤɪɨɤ ɡɛɿɥɶɲɢɬɶ ³ɞɿɪɭ´ ɭ ɛɸɞɠɟɬɿ ɉɎɍ
ɚɨɬɠɟɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɡɛɿɥɶɲɢɬɶɬɢɫɤɧɚȾɟɪɠɚɜɧɢɣɛɸɞɠɟɬ
• ɡɚɞɥɹ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɇɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɦɨɠɧɚ ɜɜɟɫɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɟ ɜɿɞɪɚ
ɯɭɜɚɧɧɹ ɡ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɐɟɣ ɤɪɨɤ ɽ ɧɟɩɪɢɩɭɫɬɢɦɢɦ ɡ ɞɜɨɯ
ɩɪɢɱɢɧ
 ɐɟ ɨɡɧɚɱɚɬɢɦɟ ɮɚɤɬɢɱɧɟ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɧɟɬɬɨɡɚɪɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚ 
ɬɨɛɬɨɩɨɞɚɥɶɲɟɡɧɢɠɟɧɧɹɠɢɬɬɽɜɨɝɨɪɿɜɧɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹɡɭɫɿɦɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ
 ɐɟɣ ɤɪɨɤ ɛɭɞɟ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɣɧɢɦ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɥɿɬɧɿɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ Ⱥɞɠɟ ɱɢɧɧɟ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɳɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ȱȱ ɪɿɜɧɹ ɽ ɨɫɨɛɢ ɹɤɢɦ ɧɚ
ɞɟɧɶ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɩɨɜɧɢɥɨɫɶ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ  ɪɨɤɿɜ24 əɤɳɨ ɜɧɟɫɤɢ
ɰɢɯ ɨɫɿɛ ɛɭɞɭɬɶ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ʀɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɪɚɯɭɧɤɚɯ ɜ ɇɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶ
ɧɨɦɭɮɨɧɞɿɬɨɩɨɞɚɥɶɲɚɞɨɥɹɜɧɟɫɤɿɜɫɬɚɪɲɢɯɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɧɟɡɨɜɫɿɦɡɪɨɡɭɦɿɥɚ
Ɉɬɠɟ ɞɠɟɪɟɥɨ ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɇɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɧɚɪɚɡɿ ɧɟ ɽ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ ɧɟ ɫɥɿɞ ɡɚɛɭɜɚɬɢ ɳɨ ɜ ɰɶɨɦɭ ɫɟɧɫɿ ɩɪɹɦɢɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɦ
ɫɢɫɬɟɦɢ ȱȱ ɪɿɜɧɹ ɽ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟ ɦɟɞɢɱɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɨ
ɬɚɤɨɠɩɨɬɪɟɛɭɽɨɤɪɟɦɨɝɨɞɠɟɪɟɥɚɤɨɲɬɿɜ
ɍɫɿ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɫɬɚɧ ɮɨɧɞɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɬɚ
ɞɠɟɪɟɥɨ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ  ɽ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɚɝɨɦɢɦɢ ɚɥɟ ɧɟ ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ ɭ ɩɪɢɣ
ɧɹɬɬɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ȱȱ ɪɿɜɧɹ əɤɿɫɧɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɤɭɩɿ ɡ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɸ ɜɨɥɟɸ ɦɨɠɭɬɶ ɭɫɭɧɭɬɢ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɟɪɟɲɤɨɞ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɲɥɹɯɭ ɉɟɪɟɞ
ɭɦɨɜɨɸɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȱȱɪɿɜɧɹɧɟɩɨɜɢɧɧɨɛɭɬɢɬɚɤɨɠɧɚɜɟɞɟɧɧɹɥɚɞɭɧɚȱɪɿɜɧɿ
ȱ ɬɚ ȱȱ ɪɿɜɧɿ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɥɢɲɟ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ ɱɟɪɟɡ ɉɎɍ ± ɧɚ ɰɶɨɦɭ
ɡɜ¶ɹɡɨɤɦɿɠɫɢɫɬɟɦɚɦɢɡɚɤɿɧɱɭɽɬɶɫɹ
Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɡɚɩɨɪɭɤɨɸ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ȱȱ ɪɿɜɧɹ ɽ ɜɿɞɩɨɜɿ
ɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɢ ɩɟɪɟɞ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢ ɡɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ
ȱȱ ɪɿɜɧɹ ɉɪɢɱɨɦɭ ɣɞɟɬɶɫɹ ɧɟ ɩɪɨ ɛɚɧɚɥɶɧɟ ³ɜɤɪɚɞɭɬɶ ɱɢ ɧɿ´ ɳɨ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɩɪɟɞ
ɦɟɬɨɦ ɩɢɥɶɧɨʀ ɭɜɚɝɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ əɤɳɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɿɣɫɧɨ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɡɚɩɪɨ
ɜɚɞɠɟɧɚ ɞɟɪɠɚɜɚ ɧɿɜɟɥɸɜɚɬɢɦɟ ɜɫɸ ɧɚɞɲɢɪɨɤɭ ɩɚɥɿɬɪɭ ɪɢɡɢɤɿɜ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱ
ɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɯ ɬɨɳɨ Ⱦɟɪɠɚɜɚ ɦɚɽ
ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɬɢɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɤɨɲɬɿɜɫɢɫɬɟɦɢȱȱɪɿɜɧɹɡɬɚɤɢɯɩɪɢɱɢɧ
ɉɨɩɟɪɲɟ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱȱ ɪɿɜɧɹ ɿɧɿɰɿɣɨɜɚɧɨ ɞɟɪɠɚɜɨɸ Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ
ɡɚɫɚɞɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ȼɧɟɫɤɢ ɞɨ ɧɟʀ
ɦɚɸɬɶ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ʀɯ ɪɨɡɦɿɪ ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɫɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɨɠ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ɉɨɞɪɭɝɟ ɞɟɪɠɚɜɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢɦɟ ɡɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɇɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɧ ɦɚɬɢɦɟ ɫɬɚɬɭɫ ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɩɨɡɚɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɚ ɡɚ ɫɜɨɽɸ
24
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ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɸ ɫɭɬɧɿɫɬɸ ±
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɇɚɝɥɹɞ ɡɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ
ɇɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɦɟ
ɪɚɞɚ ɭ ɫɤɥɚɞɿ  ɨɫɿɛ ɹɤɿ ɧɚ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣ
ɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ
ɍɤɪɚʀɧɢɬɚȼɟɪɯɨɜɧɨɸɊɚɞɨɸɍɤɪɚʀɧɢ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢɡɧɚɱɚɽ ɫɿɦ ɱɥɟɧɿɜ
Ɋɚɞɢɇɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɭɲɥɹɯɨɦɩɪɢɣ
ɧɹɬɬɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɭɤɚɡɭ ± ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɧɢɤɭɜɿɞɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯɨɪɝɚɧɿɜɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ
ɜɥɚɞɢɹɤɿɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɞɟɪɠɚɜ
ɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɚɯ
ɬɪɭɞɨɜɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɡɚɯɢɫɬɭɧɚɫɟ
ɥɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɪɟɝɭ
ɥɸɜɚɧɧɹɭɫɮɟɪɿɪɢɧɤɿɜɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɩɨɫɥɭɝɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɡɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
ɬɚɮɨɧɞɨɜɨɝɨɪɢɧɤɭɊɚɞɢɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɛɟɡɩɟɤɢɿɨɛɨɪɨɧɢɍɤɪɚʀɧɢɬɚɉɎɍ
ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢɡɧɚɱɚɽ ɫɿɦ ɱɥɟɧɿɜ Ɋɚɞɢ ɇɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ
ɜ ɬɱ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɭ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɨɫɿɛ ɿ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɹɤɿ ɨɛɢɪɚ
ɸɬɶɫɹ ɞɟɥɟɝɭɸɬɶɫɹ ɧɚɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭɪɿɜɧɿɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹɦɢɩɪɨɮ
ɫɩɿɥɨɤ ɬɚ ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɬɚ ɇɚɰɿɨ
ɧɚɥɶɧɨɝɨɛɚɧɤɭɍɤɪɚʀɧɢ
ɉɨɬɪɟɬɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɹɜɧɢɯ ɡɚɝɪɨɡ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɸ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɧɚɤɨɩɢ
ɱɟɧɶɽɿɧɮɥɹɰɿɹɊɚɡɨɦɡɬɢɦɫɚɦɟɞɟɪɠɚɜɚɜɨɫɨɛɿɍɪɹɞɭɽɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɸɡɚɫɬɚɧ
ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɜɬɱɣɿɧɮɥɹɰɿʀ
ȼɱɟɬɜɟɪɬɢɯ ɡɚɝɪɨɡɨɸ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɸ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɶ ɽ ɫɬɚɧ ɮɿɧɚɧɫɨ
ɜɢɯ ɪɢɧɤɿɜ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ± ɮɨɧɞɨɜɨɝɨ Ɍɚɤɢɣ ɫɬɚɧ ɛɚɝɚɬɨ ɜ ɱɨɦɭ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ ɩɨɥɿɬɢɤɨɸ ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ
ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɿɜɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɇɄɐɉɎɊɇɚɰɤɨɦɮɿɧɩɨɫɥɭɝɬɚɇȻɍ
ȼɩ¶ɹɬɢɯɡɚɝɪɨɡɨɸɡɛɟɪɟɠɟɧɧɸɧɚɤɨɩɢɱɟɧɶɽɧɢɡɶɤɢɣɪɿɜɟɧɶɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɚɛɨ
ɫɜɿɞɨɦɨ ɧɟɧɚɥɟɠɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡ ɛɨɤɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨ
ɪɿɜɤɨɦɩɚɧɿɣɡɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɚɤɬɢɜɚɦɢɬɚɡɛɟɪɿɝɚɱɿɜȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɚɹɤɿɫɬɶɪɟɝɭ
ɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɝɥɹɞɭ ɡɚ ɰɢɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɹɦɢ ɥɟɠɢɬɶ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ
ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚɯɹɤɿɦɚɸɬɶɞɥɹɰɶɨɝɨɜɫɿɧɟɨɛɯɿɞɧɿɦɟɯɚɧɿɡɦɢɬɚɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɩɨɱɢ
ɧɚɸɱɢɜɿɞɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹɬɚɡɚɤɿɧɱɭɸɱɢɩɨɬɨɱɧɢɦɤɨɧɬɪɨɥɟɦɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜ
ɇɚɫɚɦɤɿɧɟɰɶɞɟɪɠɚɜɚɧɚɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɦɭɪɿɜɧɿɜɢɡɧɚɱɚɽɧɚɩɪɹɦɢɬɚɨɛɦɟɠɟɧɧɹ
ɧɚ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɤɟɪɭɸɱɢɫɶ ɭ ɬɱ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀɭɞɟɪɠɚɜɧɿɰɿɧɧɿɩɚɩɟɪɢɦɨɠɥɢɜɨɜɩɟɜɧɿɞɟɪɠɚɜɧɿɩɪɨɝɪɚɦɢɬɨɳɨ 
ɍɪɚɯɨɜɭɸɱɢɧɚɜɟɞɟɧɟɜɢɳɟɜɜɚɠɚɣɦɨɳɨɞɟɪɠɚɜɚɜɫɟɠɬɚɤɢɩɨɜɢɧɧɚɧɟɫɬɢ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɨɛɬɨ ɛɭɬɢ ɨɫɬɚɬɨɱɧɢɦ ɝɚɪɚɧɬɨɦ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ
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ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɶ Ⱥ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ȱȱ ɪɿɜɧɹ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɚ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɧɧɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɶ ȱ ɞɟɪɠɚɜɚ ɦɚɽ ɛɭɬɢ
ɫɟɪɟɞɿɧɲɢɯʀʀɭɱɚɫɧɢɤɨɦ
ɇɚ ɠɚɥɶ ɥɢɲɟ ɨɞɢɧ ɿɡ ɫɟɦɢ ɡɝɚɞɚɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɿɜ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶ
ɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ȱȱ ɪɿɜɧɹ25 ȼ ɩɪɟɚɦ
ɛɭɥɿ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ³ɉɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ´
ɡɚɤɨɧɨɬɜɨɪɰɿ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ ɡɚɮɿɤɫɭɜɚɬɢ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɢ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɬɢ ɡɚɫɬɪɚ
ɯɨɜɚɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɯ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɫɩɥɚɱɟɧɢɯ ɞɨ
ɇɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɭɉɪɢɱɨɦɭɭɪɨɡɦɿɪɿɮɚɤɬɢɱɧɨɫɩɥɚɱɟɧɢɯɫɬɪɚɯɨɜɢɯɜɧɟ
ɫɤɿɜ ɞɨ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨ
ɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ  ɿɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɪɿɜɧɹ ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɧɚ ɞɚɬɭ ɧɚɛɭɬɬɹ
ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɡ ɤɨɲɬɿɜ
ɇɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɭ
ɇɚ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɥɨɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫɶɨɝɨ
ɫɬɪɨɤɭ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ȱȱ ɪɿɜɧɹ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸ
ɸɱɢ ɳɨ ɛɟɡ ɰɶɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɣɠɟ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨ ɩɪɢɪɟɱɟɧɟ ɧɚ
ɩɪɨɜɚɥ
Ⱦɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ȱȱ ɪɿɜɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɜɿɬ
ɱɢɡɧɹɧɢɦɢ ɪɟɚɥɿɹɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɫɢɬɭɚɰɿɽɸ ɫɬɚɧɨɦ ɜɿɬ
ɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɮɨɧɞɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɬɚ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɲɬɚɦɢ ɉɪɨɬɟ
ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɡɚɩɨɪɭɤɨɸ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ȱȱ ɪɿɜɧɹ ɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶ
ɧɿɫɬɶɞɟɪɠɚɜɢɩɟɪɟɞɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢɡɚɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɤɨɲɬɿɜɫɢɫɬɟɦɢȱȱɪɿɜɧɹ
8.2. НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ІІІ рівень)
ɇɟɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ
ɧɟɞɚɜɧɨ ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ȼɟɪɯɨɜɧɨɸ Ɋɚɞɨɸ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɪ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ³ɉɪɨ
ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ´26 ɧɚɞɚɥɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɟɞɟɪ
ɠɚɜɧɢɯɩɟɧɫɿɣɧɢɯɮɨɧɞɿɜɬɚɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢʀɯɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɜɫɬɚɧɨɜɢɜɲɢɜɿɞ
ɩɨɜɿɞɧɿ³ɩɪɚɜɢɥɚɝɪɢ´ɧɚɰɶɨɦɭɧɨɜɨɦɭɞɥɹɍɤɪɚʀɧɢɫɟɝɦɟɧɬɿɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɪɢɧɤɭ
ɉɪɨɬɹɝɨɦɪɪɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɶɚɤɬɢɜɧɟɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɲɥɹɯɨɦɫɬɜɨ
ɪɟɧɧɹɨɫɧɨɜɧɢɯɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯɭɱɚɫɧɢɤɿɜ±ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯɩɟɧɫɿɣɧɢɯɮɨɧɞɿɜ ɇɉɎ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɿɜ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪ ɇɉɎ  ɤɨɦɩɚ
ɧɿɣɡɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɚɤɬɢɜɚɦɢ ɄɍȺ ±ɬɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɦɢɛɚɧɤɚɦɢɥɿɰɟɧɡɿɣ
ɡɛɟɪɿɝɚɱɚɈɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɢɫɬɟɦɢɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ȱȱȱ ɪɿɜɧɹ  ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ ³Ƚɨɥɨɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ´
25
Проект Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження
накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів
нарахування пенсій” від 6 травня 2016р.
26
Закон України “Про недержавне пенсійне забезпечення” від 9 липня 2003р. – http://zakon0.rada.gov.ua/laws/
show/1057-15.
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Головні показники системи недержавного пенсійного забезпечення27

Загальна вартість активів НПФ (наростаючим
підсумком з початку діяльності), млн. грн.
Загальна кількість учасників НПФ (наростаючим підсумком з початку діяльності), тис. осіб
Кількість укладених пенсійних контрактів,
тис. одиниць
Загальна сума пенсійних внесків, млн. грн.,
у т.ч.:
від фізичних осіб
від фізичних осіб-підприємців
від юридичних осіб
Здійснено пенсійних виплат, млн. грн.
Кількість осіб, які отримали/отримують пенсійні
виплати, тис. осіб
Сума інвестиційного доходу (наростаючим
підсумком з початку діяльності), млн. грн.
Прибуток від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (наростаючим
підсумком з початку діяльності), млн. грн.
Сума витрат, відшкодованих за рахунок пенсійних активів (наростаючим підсумком з початку
діяльності), млн. грн.

31.12.2014р.

Станом на
31.12.2015р.

31.12.2016р.

2 469,2

1 980,0

2 138,7

833,7

836,7

834,0

55,1

59,7

62,6

1 808,2

1 886,8

1 895,2

71,4
0,2
1 736,1
421,4

80,3
0,2
1 806,3
557,1

92,2
0,2
1 802,1
629,9

75,6

82,2

81,3

1 226,0

872,2

1 080,5

1 095,0

657,0

834,8

171,0

215,2

245,7

Система недержавного пенсійного забезпечення – це складова частина системи накопичувального пенсійного забезпечення, яка грунтується на засадах добровільної участі
фізичних та юридичних осіб, крім випадків, передбачених законами, у формуванні пенсійних накопичень.
Основною метою запровадження системи було отримання учасниками недержавного
пенсійного забезпечення додаткових до загальнообов’язкового державного пенсійного
страхування пенсійних виплат разом із забезпеченням доходності пенсійних активів вище рівня
інфляції та залучення довгострокових інвестиційних ресурсів, необхідних для модернізації
економіки.
Недержавний пенсійний фонд – юридична особа, що має статус неприбуткової організації
(непідприємницького товариства), функціонує виключно з метою накопичення пенсійних
внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами,
а також здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду.
Адміністратор недержавного пенсійного фонду – юридична особа, що здійснює
адміністрування недержавних пенсійних фондів.
Компанія з управління активами – юридична особа, що проводить професійну діяльність
з управління активами на підставі відповідної ліцензії на провадження такої діяльності.
Зберігач пенсійного фонду – НБУ або банк, який на підставі відповідної ліцензії проводить
діяльність зі зберігання активів пенсійних фондів.
27

Річні звіти Нацкомфінпослуг. – https://nfp.gov.ua/content/stan-i-rozvitok-npz.html.
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əɤ ɜɢɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥɢɰɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɬɪɶɨɯ ɪɨɤɿɜ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɭ ɫɬɚɝɧɚɰɿʀ ɉɿɫɥɹ  ɪɨɤɿɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɭɱɚɫɧɢɤɿɜɇɉɎɫɬɚɧɨɜɢɬɶɬɢɫɨɫɿɛɬɨɛɬɨɥɢɲɟɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɌɚɤɢɣɧɟɡɧɚɱɧɢɣɪɿɜɟɧɶɨɯɨɩɥɟɧɧɹɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨɧɟɞɨɫɬɚɬɧɸɩɨɩɭɥɹɪ
ɧɿɫɬɶɿɞɟʀɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɫɟɪɟɞɭɤɪɚʀɧɰɿɜ
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɢɦɞɨɤɚɡɨɦɰɶɨɝɨɽɬɟɳɨɭɡɚɝɚɥɶɧɿɣɫɭɦɿɩɟɧɫɿɣɧɢɯɜɧɟɫɤɿɜɫɬɚɧɨɦ
ɧɚ  ɝɪɭɞɧɹ ɪ ɨɫɧɨɜɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɚɛɨ  ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɜɧɟɫɤɢ ɜɿɞ
ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɧɚ ɹɤɿ ɩɪɢɩɚɞɚɽ   ɦɥɧ ɝɪɧ28 ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɦɿɪ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɜɧɟɫɤɭɡɚɪɧɚɨɞɧɨɝɨɜɤɥɚɞɧɢɤɚɮɿɡɢɱɧɭɨɫɨɛɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶɥɢɲɟɝɪɧ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɚɤɬɢɜɿɜ ɇɉɎ ɥɟɞɶ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ  ɦɥɪɞ ɝɪɧ ɞɨ ɬɨɝɨ ɠ ɡɦɟɧ
ɲɢɜɲɢɫɶ ɧɚ  ɦɥɪɞ ɝɪɧ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɪ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɨɛɫɹɝ ɚɤɬɢɜɿɜ ɧɚɣ
ɛɿɥɶɲɨɝɨ ɇɉɎ ± ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɇȻɍ ± ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ  ɦɥɪɞ ɝɪɧ29 ɧɚɛɥɢ
ɠɚɸɱɢɫɶɞɨɡɚɝɚɥɶɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬɿɚɤɬɢɜɿɜɇɉɎ30 Ɍɨɛɬɨɩɪɨɫɟɪɣɨɡɧɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ
ɭɜɿɬɱɢɡɧɹɧɭɟɤɨɧɨɦɿɤɭɧɚɪɚɡɿɧɟɣɞɟɬɶɫɹ
ɁɚɝɚɥɨɦɪɛɭɜɩɪɨɜɚɥɶɧɢɦɭɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɢɫɬɟɦɢɌɚɤɫɭɦɚɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ
ɞɨɯɨɞɭɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɪɡɧɢɡɢɥɚɫɶɧɚɚɩɪɢɛɭɬɨɤɜɿɞɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹɚɤɬɢ
ɜɿɜɇɉɎ±ɧɚɏɨɱɚɪɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɜɩɟɜɧɢɣɩɪɢɪɿɫɬɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɛɚɝɚ
ɬɶɨɦɡɧɢɯɧɟɜɞɚɥɨɫɹɞɨɫɹɝɧɭɬɢɪɿɜɧɹɪ
ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ  ɝɪɭɞɧɹ ɪ ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɿɜɛɭɥɢɞɟɩɨɡɢɬɢɜɛɚɧɤɚɯ ɿɧɜɟɫɬɨɜɚɧɢɯɚɤɬɢɜɿɜ ɰɿɧɧɿɩɚɩɟɪɢɞɨɯɿɞ
ɡɚɹɤɢɦɢɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨɄɚɛɿɧɟɬɨɦɆɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢ  ɨɛɥɿɝɚɰɿʀɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ
ɟɦɿɬɟɧɬɚɦɢɹɤɢɯɽɪɟɡɢɞɟɧɬɢɍɤɪɚʀɧɢ  ɚɤɰɿʀɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɟɦɿɬɟɧɬɿɜ  
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɦɟɬɨɸ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɽ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ
ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɶ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɢɯɮɨɧɞɿɜɽɛɿɥɶɲɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɨɸɧɿɠɭɿɧɲɢɯɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜɌɨɦɭɩɪɨ
ɬɹɝɨɦ ɪ ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɩɪɢɪɿɫɬ ɜɤɥɚɞɿɜ ɜ ɰɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ ɞɨɯɿɞ ɩɨ ɹɤɢɯ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨ
ɄɚɛɿɧɟɬɨɦɆɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɬɚɡɧɚɱɧɨɡɦɟɧɲɢɜɫɹɨɛɫɹɝɚɤɬɢɜɿɜɜɤɥɚ
ɞɟɧɢɯɜɚɤɰɿʀ ɧɚ ɬɚɨɛɥɿɝɚɰɿʀ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɟɦɿɬɟɧɬɿɜɄɪɿɦɬɨɝɨ
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦɩɟɪɿɨɞɨɦɪɜɿɞɛɭɥɨɫɹɧɟɡɧɚɱɧɟɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹɩɟɧɫɿɣ
ɧɢɯɚɤɬɢɜɿɜɜɚɤɰɿʀɿɧɨɡɟɦɧɢɯɟɦɿɬɟɧɬɿɜ± ɦɥɧɝɪɧ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬɿ
ɚɤɬɢɜɿɜ
ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ  ɝɪɭɞɧɹ ɪ ɨɬɪɢɦɚɥɢɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɜɢɩɥɚɬɢ  ɬɢɫ
ɨɫɿɛ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 

28

Співвідношення внесків від фізичних та юридичних осіб протягом всього часу функціонування системи
традиційно коливається в межах 4-6%.
29
Результати діяльності КНПФ НБУ за 2016р. – https://bank.gov.ua/doccatalog/document;jsessionid=236FDA669
F435002AD92A55D6C9C2456?id=45729009.
30
У 2010р. доля КНПФ НБУ становила 34% активів НПФ. Див. Криза розподільчої пенсійної системи в
Україні та напрями диверсифікації “пенсійного портфеля”: аналітична доповідь/ О.М. Пищуліна, О.П. Коваль,
А.М. Авчухова: НІСД, – 2010р.,104 с.
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Ɉɤɪɟɦɢɦ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɽ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ± ɇɉɎ ɬɚ ʀɯ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɿɜ
Інфраструктурні учасники недержавного пенсійного забезпечення31
Фінансові
установи
Недержавні
пенсійні фонди
Адміністратори
НПФ

Станом на

Протягом 2016р.

Станом на
Відхилення
31 грудня
(одиниць)
Виключено
2016р.

31 грудня
2014р.

31 грудня
2015р.

Внесено

76

72

0

8

64

-8

24

23

0

1

22

-1

ɋɬɚɧɨɦɧɚɝɪɭɞɧɹɪɜȾɟɪɠɚɜɧɨɦɭɪɟɽɫɬɪɿɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜɦɿɫɬɢ
ɥɚɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ  ɇɉɎ ɬɚ  ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɢ ɇɉɎ Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɇɉɎ   ɛɭɥɨ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ ɭ ɪ ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ʀɯ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɱɚɥɚ ɡɦɟɧɲɭɜɚ
ɬɢɫɶ Ɍɚɤɚ ɜɿɞ¶ɽɦɧɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɪɢɧɨɤ ɧɟ ɜɛɚɱɚɽ
ɰɟɣɫɟɝɦɟɧɬɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɦ
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɞɚɧɢɦɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɽɫɬɪɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɿ ɩɟɧ
ɫɿɣɧɿɮɨɧɞɢɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨɭɪɟɝɿɨɧɚɯɍɤɪɚʀɧɢɇɚɣɛɿɥɶɲɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɇɉɎɡɨɫɟ
ɪɟɞɠɟɧɚɭɦɄɢɽɜɿ±ɚɛɨɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯɇɉɎ32.
Територіальна структура недержавних пенсійних фондів у 2016р.33
Регіон
м.Київ
Донецька область
Дніпропетровська область
Львівська область
Івано-Франківська область
Харківська область
Одеська область
Херсонська область

Кількість (од.)
46
6
4
2
2
2
1
1

Питома вага (%)
71,9
9,4
6,2
3,1
3,1
3,1
1,6
1,6

Ɍɚɤɚɧɟɡɧɚɱɧɚɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɚɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɿɫɬɶɩɿɫɥɹɪɨɤɿɜɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɫɢɫ
ɬɟɦɢ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɿ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɮɨɧɞɢ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɭ
³ɪɟɫɭɪɫɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ´ ɨɬɠɟ ɰɟɣ ɫɟɝɦɟɧɬ ɪɢɧɤɭ ɧɟ ɤɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɸ ɭ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɿɜɜɢɫɬɭɩɚɸɱɢɜɹɤɨɫɬɿɧɟɨɫɧɨɜɧɨɝɨɛɿɡɧɟɫɭɚɤɨɦɩɥɿɦɟɧ
ɬɚɪɧɨʀɩɨɫɥɭɝɢ
31

Річні звіти Нацкомфінпослуг. – https://nfp.gov.ua/content/rzviti-nackomfinposlug.html.
Розподіл НПФ по регіонах України у 2010р. був майже такий самий. Додатково були присутні по 1 фонду
у Запорізькій області та АР Крим. Див.: Криза розподільчої пенсійної системи в Україні та напрями диверсифікації “пенсійного портфеля”: аналітична доповідь/ О.М. Пищуліна, О.П. Коваль, А.М. Авчухова: НІСД, –
2010р.,104 с.
33
Річний звіт Нацкомфінпослуг за 2016р.
32
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ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ  ɝɪɭɞɧɹ ɪ ɩɟɪɟɜɚɠɧɭ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɇɉɎ ɫɬɚɧɨ
ɜɢɥɢ ɨɫɨɛɢ ɜɿɤɨɦ ɜɿɞ  ɞɨ  ɪɨɤɿɜ ɚ ɫɚɦɟ  ɬɚ ɨɫɨɛɢ ɜɿɤɨɜɨʀ ɝɪɭɩɢ ɜɿɞ
ɞɨɪɨɤɿɜɹɤɿɫɤɥɚɥɢ
Розподіл учасників НПФ за віковими групами (станом на 31 грудня 2016р.)34
Кількість учасників,
тис. осіб

Питома вага, %

до 25 років

17,9

2,1

25-50 років

521,5

62,5

50-60 років

222,1

26,6

Вікова група

60 років і старші
Усього

72,5

8,7

834,0

100,0

ɑɚɫɬɤɚ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɇɉɎ ɜɿɤɨɜɨʀ ɝɪɭɩɢ ɫɬɚɪɲɟ  ɪɨɤɿɜ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ  ɜɿɤɨ
ɜɨʀ ɝɪɭɩɢ ɞɨ  ɪɨɤɿɜ ±  ɉɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɬɚ ɠɿɧɨɤ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɨɞɧɚ
ɤɨɜɚɜɭɫɿɯɜɿɤɨɜɢɯɝɪɭɩɚɯ ɡɚɜɢɧɹɬɤɨɦ ɬɚɡɚɝɚɥɨɦɫɬɚɧɨɜɢɬɶɬɚ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɍ ɜɿɤɨɜɿɣ ɝɪɭɩɿ ɫɬɚɪɲɟ  ɪɨɤɿɜ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɤɿɥɶ
ɤɿɫɬɶɠɿɧɨɤɛɿɥɶɲɟɧɿɠɭɞɜɿɱɿ ɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɬɨɛɬɨɭɪɚɡɭ 
əɤɳɨ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɳɨ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ ɭɱɚɫ
ɧɢɤɚ ɇɉɎ ɦɨɠɟ ɫɤɥɚɞɚɬɢ  ɪɨɤɿɜ ɦɨɠɟɦɨ ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢ ɳɨ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɜɿɤɨɜɢɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ  ɧɟɯɬɭɸɬɶ ɫɜɨɽɸ ɭɱɚɫɬɸ ɭ ɇɉɎ ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɹɤɢɣ
ɛɭɜ ɭɱɚɫɧɢɤɨɦ ɇɉɎ ɩɿɫɥɹ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɧɢɦ ɡɚɥɢɲɚɬɢɫɶ ɚɥɟ ɩɿɞɩɪɢ
ɽɦɫɬɜɨɡɞɿɣɫɧɸɽɜɧɟɫɤɢɧɟɧɚɣɨɝɨɪɚɯɭɧɨɤɚɜɠɟɧɚɪɚɯɭɧɨɤɧɨɜɨɩɪɢɛɭɥɨɝɨɩɪɚ
ɰɿɜɧɢɤɚ ɹɤɢɣ ɬɚɤɨɠ ɫɬɚɜ ɭɱɚɫɧɢɤɨɦ ɇɉɎ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɨɛɫɹɝ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ ɪɚɯɭɧɤɭ
ɡɜɿɥɶɧɟɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɭ ɩɟɪɟɜɚɠɧɿɣ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ³ɤɨɧɫɟɪɜɭɽɬɶɫɹ´ ɚ ɫɚɦ
ɟɤɫɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɚɛɭɜɚɽ ɩɪɨ ɫɜɨɸ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɮɨɧɞɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɤɨɥɢ ɫɭɦɚ
ɤɨɲɬɿɜɧɚɣɨɝɨɪɚɯɭɧɤɭɽɧɟɡɧɚɱɧɨɸɚɞɨɩɟɧɫɿʀɳɟɜɿɞɧɨɫɧɨɞɚɥɟɤɨ
Ⱥɰɟɫɜɨɽɸɱɟɪɝɨɸɫɜɿɞɱɢɬɶɳɨɫɢɫɬɟɦɚɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹɩɟɪɟɜɚɠɧɨɧɟɟɤɫɬɟɧ
ɫɢɜɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ ɚ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɜɢɛɭɬɬɹ
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ ȼ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɨɤɪɟɦɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɟɧ
ɫɿɣɧɢɯɜɢɩɥɚɬ
Структура пенсійних виплат, млн. грн.35
Станом на
31 грудня 2014р. 31 грудня 2015р. 31 грудня 2016р.
Одноразові пенсійні виплати
Пенсійні виплати на визначений строк
Усього

34
35



384,6

475,7

499,4

36,8

81,4

130,5

421,4

557,1

629,9

Річний звіт Нацкомфінпослуг за 2016р. – https://nfp.gov.ua/content/rzviti-nackomfinposlug.html.
Річний звіт Нацкомфінпослуг за 2016р. – https://nfp.gov.ua/content/rzviti-nackomfinposlug.html.
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Одноразова пенсійна виплата здійснюється одноразово в порядку та у випадках,
визначених чинним законодавством. Пенсійна виплата, здійснювана одноразово,
визначається, виходячи із суми пенсійних коштів, облікованих на індивідуальному
пенсійному рахунку учасника фонду на день подання заяви на отримання такої виплати.
Пенсія на визначений строк виплачується періодично в порядку та у випадках,
визначених чинним законодавством. Пенсія на визначений строк розраховується,
виходячи із строку не менш ніж 10 років від початку здійснення першої виплати.
ɉɟɧɫɿɣɧɿ ɜɢɩɥɚɬɢ ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɿ ɬɚ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɬɪɨɤ  ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ  ɝɪɭɞɧɹ
ɪ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ  ɦɥɧ ɝɪɧ ɳɨ ɧɚ  ɛɿɥɶɲɟ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦ
ɩɟɪɿɨɞɨɦ ɪ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɿ ɜɢɩɥɚɬɢ ɡɪɨɫɥɢ ɧɚ  ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɜɢɩɥɚɬɢ
ɧɚɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣɫɬɪɨɤ±ɧɚ
ɋɭɤɭɩɧɨ ɇɉɎ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ  ɝɪɭɞɧɹ ɪ ɛɭɥɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ
ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɢɯ ɬɚ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɬɪɨɤ   ɬɢɫɹɱɚɦ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɬɨɛɬɨ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɱɢɫɥɚɭɱɚɫɧɢɤɿɜɹɤɿɨɬɪɢɦɚɥɢɨɬɪɢɦɭɸɬɶɩɟɧɫɿɣɧɿɜɢɩɥɚɬɢ
ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɦɿɪ ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɜɢɩɥɚɬɢ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɇɉɎ
ɫɬɚɧɨɦɧɚɝɪɭɞɧɹɪɫɬɚɧɨɜɢɜɬɢɫɝɪɧ ɫɬɚɧɨɦɧɚɝɪɭɞɧɹɪ±
ɬɢɫɝɪɧɫɬɚɧɨɦɧɚɝɪɭɞɧɹɪ±ɬɢɫɝɪɧ ɬɚɫɟɪɟɞɧɿɣɪɨɡɦɿɪɩɟɧɫɿɣɧɨʀ
ɜɢɩɥɚɬɢɧɚɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣɫɬɪɨɤɧɚɨɞɧɨɝɨɭɱɚɫɧɢɤɚɇɉɎ±ɬɢɫɝɪɧ ɫɬɚɧɨɦɧɚ
ɝɪɭɞɧɹɪ±ɬɢɫɝɪɧɫɬɚɧɨɦɧɚɝɪɭɞɧɹɪ±ɬɢɫɝɪɧ 
ɍɡɜ¶ɹɡɤɭɡɰɢɦɡɜɟɪɬɚɸɬɶɧɚɫɟɛɟɭɜɚɝɭɬɪɢɨɛɫɬɚɜɢɧɢ
ɋɭɦɢ ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɡɧɚɱɧɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ ɫɭɦɢ ɩɟɧɫɿɣ ɧɚ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɬɪɨɤ ɐɟ ɦɨɠɟ ɫɜɿɞɱɢɬɢ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɩɪɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɶɧɚɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɪɚɯɭɧɤɚɯɜɤɥɚɞɧɢɤɿɜ
ɉɪɢɪɿɫɬ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɡɚ ɪ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɪ ɫɤɥɚɜ  ɦɥɧ
ɝɪɧ ɬɨɞɿ ɹɤ ɩɪɢɪɿɫɬ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɡɚ ɰɟɣ ɠɟ ɩɟɪɿɨɞ ɫɤɥɚɜ  ɦɥɧ ɝɪɧ
Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɨɩɪɢɪɿɫɬɩɟɧɫɿɣɧɢɯɜɧɟɫɤɿɜɡɚɪɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɪɫɤɥɚɜɦɥɧ
ɝɪɧɚɩɪɢɪɿɫɬɩɟɧɫɿɣɧɢɯɜɢɩɥɚɬɡɚɰɟɣɠɟɩɟɪɿɨɞ±ɦɥɧɝɪɧȱɧɲɢɦɢɫɥɨɜɚɦɢ
ɜɢɯɿɞɧɢɣɝɪɨɲɨɜɢɣɩɨɬɿɤɩɟɪɟɜɢɳɭɽɜɯɿɞɧɢɣɜɫɢɫɬɟɦɭ ɿɰɟɛɟɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɤɨɦɿ
ɫɿɣɧɢɯɜɢɧɚɝɨɪɨɞɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɭɱɚɫɧɢɤɚɦ 
Ɉɤɪɿɦ ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɜɢɩɥɚɬɢ ɬɚ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɜɢɩɥɚɬɢ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟ
ɧɢɣ ɫɬɪɨɤ ɱɢɧɧɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɞɨɜɿɱɧɨʀ ɩɟɧɫɿʀ ɞɨɜɿɱɧɨɝɨ
ɚɧɭʀɬɟɬɭ  ± ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɫɬɪɚɯɨɜɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ ɧɚ ɩɿɞ
ɫɬɚɜɿ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɞɨɜɿɱɧɨʀ ɩɟɧɫɿʀ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɠɢɬɬɹ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɩɟɪɿ
ɨɞɢɱɧɨ ɩɿɫɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɧɟɸ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɪɨ
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɉɪɨɬɟ ɡɜɿɬ ɇɚɰɤɨɦɮɿɧɩɨɫɥɭɝ ɡɚ ɪ ɧɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ
ɰɟɣ ɜɢɞ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ Ɇɨɠɟɦɨ ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢ ɳɨ ɣɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟɦɚɽ ɧɚ ɪɢɧɤɭ
ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
Ɉɤɪɟɦɭ ɪɨɥɶ ɭ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɛɭɞɶɹɤɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɜ ɬɱ ±
ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɩɪɚɜɢɥɶɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
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ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɝɥɹɞɭ ɍ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ36 ɇɚɰ
ɤɨɦɮɿɧɩɨɫɥɭɝ37 ɭ ɪ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚ ɡɚɯɨɞɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
Ɂ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜ
ɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɿɜ ɧɟɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ ɪɪ
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦ ɇɚɰɤɨɦɮɿɧɩɨɫɥɭɝ ɜɿɞ  ɛɟɪɟɡɧɹ ɪ ɪɨɛɨɬɚ
ɇɚɰɤɨɦɮɿɧɩɨɫɥɭɝ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɭɥɚ ɡɨɫɟɪɟɞ
ɠɟɧɚɧɚɨɫɧɨɜɧɢɯɧɚɩɪɹɦɚɯ
• ɭ ɥɢɩɧɿ ɪ ɜɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ
ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹ ɚɛɨ ɡɥɢɬɬɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ ɩɨɪɹ
ɞɨɤ ɩɨɞɚɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɨɦ ɇɉɎ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɆɋɎɁ Ɇɿɠ
ɧɚɪɨɞɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ,QWHUQDWLRQDO )LQDQFLDO 5HSRUWLQJ
6WDQGDUGV,)56 )38 ɬɚɩɨɞɚɧɧɹɪɿɱɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɬɚɚɛɨɡɜɿɬɧɢɯɞɚɧɢɯ
ɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɩɟɪɟɜɿɪɤɢɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨɫɢɫɬɟɦɭɩɟɪɫɨɧɿɮɿɤɨɜɚ
ɧɨɝɨɨɛɥɿɤɭɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯɩɟɧɫɿɣɧɢɯɮɨɧɞɿɜ
• ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿ ɜɢɦɨɝɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ
ɦɚɣɧɨɜɢɯɩɪɚɜɬɚɿɧɬɟɪɟɫɿɜɭɱɚɫɧɢɤɿɜɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
• ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɡɦɿɧɢ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ³ɉɪɨ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟ
ɱɟɧɧɹ´ɹɤɢɦɢɩɨɫɢɥɟɧɨɜɢɦɨɝɢɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɭɱɚɫɧɢɤɿɜɫɢɫɬɟɦɢɜɫɬɚ
ɧɨɜɥɟɧɨ ɩɪɚɜɢɥɨ ³ɪɨɡɭɦɧɨɝɨ ɿɧɜɟɫɬɨɪɚ´39 ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɧɟɫɟɧɨ ɪɹɞ ɿɧɲɢɯ ɡɦɿɧ
ɜɤɥɸɱɧɨɡɿɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɿɽɸɩɨɥɨɠɟɧɶȯɜɪɨɞɢɪɟɤɬɢɜ40;
• ɫɯɜɚɥɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɜɢɤɭɩɧɨʀ ɫɭɦɢ41 ɞɥɹ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ɠɢɬɬɹɬɚɞɨɞɚɬɤɨɜɿɜɢɦɨɝɢɞɨɧɢɯ
36

Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020р., затвердженої розпорядженням
Нацкомфінпослуг від 11 червня 2015р., постановою Правління Національного банку України від 18 червня
2015р., рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 червня 2015р.
37
Згідно із Законом України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та
Положенням про Національну комісію, здійснюючу державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
затвердженим Указом Президента України від 23 листопада 2011р., основними завданнями Нацкомфінпослуг
є забезпечення розроблення та координації єдиної державної політики щодо функціонування накопичувальної
системи пенсійного страхування.
38
МСФЗ затверджуються Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (International Accounting
Standard Board, IASB), розташованою в Лондоні.
39
Більш детально див., наприклад: Альтернативні підходи до управління активами небанківських фінансових
установ та можливості їх використання в Україні. – http://nbuv.gov.ua/UJRN/rcpu_2015_11-12_11.
40
Директива 2003/41/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3 червня 2003р. про діяльність установ
трудового пенсійного забезпечення та нагляд над ними, Офіційний вісник ЄС, L 235, 23 вересня 2003р., с.10-21.
41
Розпорядження Нацкомфінпослуг “Про затвердження Вимог до методики розрахунку викупної суми
за договором страхування життя” від 2 березня 2017р. – https://nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA
/2017/2017-03-02/РК-442.pdf.
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ɍɫɮɟɪɿɩɨɫɢɥɟɧɧɹɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜɡɚɯɢɫɬɭɩɪɚɜɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜɧɚɪɢɧɤɭɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɚɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɿɜ ɬɚ ɜɥɚɫ
ɧɢɯɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɢɯɚɤɬɿɜɇɚɰɤɨɦɮɿɧɩɨɫɥɭɝ
• ɩɪɨɟɤɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ³ɉɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɡɚɤɨɧɿɜɍɤɪɚʀɧɢɡɩɢɬɚɧɶɧɚɤɨ
ɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ´ ɫɯɜɚɥɟɧɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦɢ ɇɚɰ
ɤɨɦɮɿɧɩɨɫɥɭɝ ɜɿɞ  ɱɟɪɜɧɹ ɪ ɬɚ ɜɿɞ  ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ ɪ  ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ
ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɟɞɟɪ
ɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɍɤɪɚʀɧɢɞɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚȯɋ
• ɩɪɨɟɤɬ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ³ɉɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɉɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɳɨɞɨ ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ´ ɫɯɜɚɥɟɧɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦ ɇɚɰɤɨɦɮɿɧɩɨɫɥɭɝ ɜɿɞ
ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ ɪ  Ɂɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɡ ɦɟɬɨɸ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɧɨɪɦ
ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɬɚ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ
ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɉɪɨɟɤɬ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɧɟɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨɦɭ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɸ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɯ ɬɚ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɢɯ
ɩɟɧɫɿɣɧɢɯɧɚɤɨɩɢɱɟɧɶɝɪɨɦɚɞɹɧ
Правило Розумного (відповідального) Інвестора
Підхід до інвестування, за якого на керівництво фонду і керуючих активами
накладається фідуціарна відповідальність (діяти розумно або з обережністю), в рамках
якої необхідно забезпечити диверсифікацію інвестиційного портфеля і прагнути отримати максимальний рівень прибутковості при прийнятному рівні ризику42. У реалізації
цих цілей ключову роль відіграє продумана інвестиційна стратегія і правильно організований інвестиційний процес. Правило складається з п’яти ключових принципів:
диверсифікація, оцінка активів у складі портфеля, уникнення надлишкової торговельної
активності, приріст капіталу у доповнення до основної мети та обов’язковість делегування
повноважень.
Країни, які спираються на пруденційні принципи регулювання43 пенсійних фондів,
зазвичай орієнтовані на правило “розумної особи”. Цей підхід кодифікований у директиві ЄС “Про діяльність інститутів професійного пенсійного забезпечення і нагляд
за ними”, рекомендаціях Ради ОЕСР “Основні принципи ОЕСР з управління
активами пенсійного фонду” тощо.
У США правило “розумної особи” з часом трансформувалося у правило “розумного
інвестора”. Рішення менеджерів пенсійних фондів порівнюються з рішеннями професіоналів у галузі інвестування, а розумність трактується в фінансово-економічній площині,
тобто у контексті максимізації доходів, скоригованих з урахуванням ризику. Поняття
42
Міжнародна організація пенсійних наглядових органів (International Organisation of Pension Supervisors
IOPS) визначає ризик-орієнтований нагляд як структурний підхід, завданням якого є ідентифікація потенційних ризиків, з якими стикаються пенсійні плани та фонди, а також оцінка наявних фінансових та операційних ресурсів для мінімізації та пом’якшення цих ризиків.
43
Пруденційне (запобіжне) регулювання – попередження нестабільності фінансової системи та запобігання неплатоспроможності страховиків.
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розумного інвестора в США закріплено законодавчим актом “Uniform Prudent
Investor Act”44, регулюючим відповідальність піклувальників пенсійних фондів у галузі
інвестування.
При переході до стандарту “розумної особи” завдання державного регулювання та
нагляду зміщуються з питань дотримання пенсійними фондами чинного законодавства у
бік забезпечення відповідності встановлених процедур в НПФ пруденційній поведінці
в її сучасному розумінні. Для цього у наглядового органу повинні з’явитися методи
оцінки адекватності внутрішніх процесів прийняття рішень в НПФ та його органів,
інструменти вимірювання стійкості НПФ до різних видів ризиків, з якими він стикається. Також змінюється характер взаємодії між регулятором і галуззю. Оскільки
правила “розумної особи” та “розумного інвестора” за визначенням встановлюють тільки
загальні норми поведінки, для забезпечення їх дотримання та припинення порушень
потрібно їх офіційне тлумачення. Головну роль у цьому процесі, особливо в тих країнах,
де немає достатнього досвіду використання цього принципу (в країнах, використовуючих цивільний кодекс), відіграють регулюючі органи45.
ȱɧɲɢɦ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦ ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ ɪɨɛɨɬɢ ɇɚɰɤɨɦɮɿɧɩɨɫɥɭɝ ɛɭɥɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɩɪɨɡɨɪɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɪɢɧɤɭ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ Ɋɨɡɤɪɢɬɬɹ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɣɨɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ʀʀ ɩɨɜɧɨɬɚ ɬɚ ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɩɪɢɹɬɢ ɩɿɞɜɢ
ɳɟɧɧɸɞɨɜɿɪɢɞɨɪɢɧɤɭȾɥɹɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɜɤɚɡɚɧɨɝɨɛɭɥɨɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ
ɇɚɰɤɨɦɮɿɧɩɨɫɥɭɝ ɜɿɞ  ɥɸɬɨɝɨ ɪ ³ɉɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɉɨɪɹɞɤɭ ɡɞɿɣɫ
ɧɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɿɣ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɦ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ´
ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɟ ɜ Ɇɿɧ¶ɸɫɬɿ ɜɿɞ  ɛɟɪɟɡɧɹ ɪ Ɋɟɝɭɥɹɬɨɪɧɢɣ ɚɤɬ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɡ
ɦɟɬɨɸ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɪɨ
ɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ʀɯ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹ ɚɛɨ ɡɥɢɬɬɹ ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɪɹɞɤɭ ɭɬɜɨ
ɪɟɧɧɹɫɤɥɚɞɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɬɚɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɤɨɦɿɫɿʀɡɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ
Ɂɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɫɹ ɡɚɯɨɞɢ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɞɨɡɜɿɥɶɧɢɯ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɯ  ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɡ
ɦɟɬɨɸ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ ɇɚɰɤɨɦɮɿɧɩɨɫɥɭɝ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞ
ɧɿɫɬɶ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɬɚ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɧɚ ɪɢɧɤɭ
ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɛɚɡɢ ɡ ɥɿɰɟɧɡɭ
ɜɚɧɧɹɫɬɨɫɨɜɧɨɰɶɨɝɨɜɢɞɭɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɨɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɜɢɦɨɝɁɚɤɨɧɭ
ɍɤɪɚʀɧɢ ³ɉɪɨ ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɜɢɞɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ´ ɜɿɞ  ɛɟɪɟɡɧɹ ɪ
ɬɚ ɉɨɫɬɚɧɨɜɢ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ  ɝɪɭɞɧɹ ɪ ɹɤɨɸ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ
Ʌɿɰɟɧɡɿɣɧɿ ɭɦɨɜɢ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ ɤɪɿɦɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɪɢɧɤɭɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ 
Ɂɨɤɪɟɦɚ ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɇɚɰɤɨɦɮɿɧɩɨɫɥɭɝ ɜɿɞ  ɝɪɭɞɧɹ
ɪ³ɉɪɨɜɢɡɧɚɧɧɹɬɚɤɢɦɳɨɜɬɪɚɬɢɥɨɱɢɧɧɿɫɬɶɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹȾɟɪɠɚɜɧɨʀ
ɤɨɦɿɫɿʀɡɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɪɢɧɤɿɜɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɩɨɫɥɭɝɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞɥɢɫɬɨɩɚɞɚɪ´
44
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ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɟ ɜ Ɇɿɧ¶ɸɫɬɿ ɜɿɞ  ɫɿɱɧɹ ɪ Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɭɸɬɶɫɹ
ɧɨɪɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɧɟɞɟɪ
ɠɚɜɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ
ɜɢɞɿɜɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɝɥɹɞɭɬɚɤɨɧɬɪɨɥɸɜɫɮɟɪɿɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɝɥɹɞɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨ
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɇɚɰɤɨɦɮɿɧɩɨɫɥɭɝ ɨɫɨɛɥɢɜɚ ɭɜɚɝɚ ɩɪɢɞɿɥɹɥɚɫɶ ɩɪɭɞɟɧɰɿɣɧɨɦɭ ɧɚɝɥɹɞɭ ɬɚ ɩɨɤɪɚ
ɳɟɧɧɸɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɤɪɢɬɟɪɿʀɜɬɚɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜȻɭɥɨɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ
ɪɹɞ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɿ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɡɚɫɬɨ
ɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɜɩɥɢɜɭ ɡɨɤɪɟɦɚ Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɇɚɰɤɨɦɮɿɧɩɨɫɥɭɝ ɜɿɞ  ɱɟɪɜɧɹ
ɪ ³ɉɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɬɚɩɨɞɚɧɧɹɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɨɦɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɮɨɧɞɭɡɜɿɬɧɨɫɬɿɡɧɟɞɟɪ
ɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ´ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɟ ɜ Ɇɿɧ¶ɸɫɬɿ ɜɿɞ  ɥɢɩɧɹ ɪ
Ƀɨɝɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɨɞɚɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɨɦ
ɇɉɎ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɡ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ
ɡɚɯɢɫɬɭɦɚɣɧɨɜɢɯɩɪɚɜɬɚɿɧɬɟɪɟɫɿɜɭɱɚɫɧɢɤɿɜɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯɩɟɧɫɿɣɧɢɯɮɨɧɞɿɜ
ɉɪɨɬɹɝɨɦɪɪɇɚɰɤɨɦɮɿɧɩɨɫɥɭɝɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸɡɦɿɧɞɨɩɟɧ
ɫɿɣɧɨʀɫɯɟɦɢɬɚɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀɞɟɤɥɚɪɚɰɿʀɇɉɎɩɨɝɨɞɠɭɜɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɪɚɞɢɬɚɫɬɚ
ɬɭɬɭ ɇɉɎ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ Ɂɚɝɚɥɨɦ ɧɚ ɪɢɧɤɭ
ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɧɚɞɚɧɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ɭɪ±ɭɪ±
ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɬɚ ɩɨɡɚɩɥɚɧɨɜɢɯ ɩɟɪɟɜɿɪɨɤ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɩɨɪɭ
ɲɟɧɧɹɧɚɪɢɧɤɭɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
•ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɱɥɟɧɿɜ ɪɚɞɢ ɇɉɎ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɜɢɡ
ɧɚɱɟɧɢɦ ɇɚɰɤɨɦɮɿɧɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɫɬɚɬɭɬɨɦ ɇɉɎ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɭ ɱɥɟɧɚ
ɪɚɞɢɇɉɎɩɪɨɯɨɞɢɬɢɧɚɜɱɚɧɧɹɪɚɡɧɚɬɪɢɪɨɤɢ
•ɭɱɚɫɬɢɧɿɧɟɭɤɥɚɞɟɧɧɹɪɚɞɨɸɇɉɎɧɨɜɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɭɡɚɭɞɢɬɨɪɨɦ
•ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɚɞɨɸ ɇɉɎ ɫɜɨʀɯ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɫɜɨɽɱɚɫɧɨɝɨ
ɪɨɡɿɪɜɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɡ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɨɦ ɤɨɦɩɚɧɿɽɸ ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɚɤɬɢɜɚɦɢ
ɛɚɧɤɨɦɡɛɟɪɿɝɚɱɟɦ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɬɚ ɧɟɭɤɥɚ
ɞɟɧɧɹɞɨɝɨɜɨɪɿɜɿɡɧɨɜɢɦɢɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɢɦɢɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɟɪɟɜɿɪɨɤ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿɬɚɤɿɡɚɯɨɞɢɜɩɥɢɜɭɞɜɚɞɨɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯɩɟɧɫɿɣɧɢɯɮɨɧɞɿɜɡɭɫɭɧɟɧɧɹ
ɩɨɪɭɲɟɧɶɬɚɨɞɢɧɞɨɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɚɇɉɎɡɚɧɭɥɸɜɚɧɧɹɥɿɰɟɧɡɿʀɧɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹɇɉɎ
Ɉɬɠɟ ɧɚɜɿɬɶ ɩɨɛɿɠɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɞɿɣɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɳɨ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɨɫɥɭɝ ɇɉɎ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ46ɇɢɧɿɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭɫɢɫɬɟɦɢɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɫɥɿɞɜɜɚɠɚɬɢɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɸɚɫɚɦɟ
46
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•ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɇɉɎ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɢ ɇɉɎ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɚɤɬɢɜɚɦɢ ɡɛɟɪɿɝɚɱɿ  ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɹɤɢɯɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɩɨɬɪɟɛɚɦɪɢɧɤɭɨɫɤɿɥɶɤɢɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɪɨɤɭɡɚɥɢɲɚ
ɽɬɶɫɹɜɿɞɧɨɫɧɨɫɬɚɥɨɸ
•ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɛɚɡɚ ɽ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɹɤɿɫɧɨɸ ɬɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ
ɧɚɣɤɪɚɳɿɣ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɉɪɨɬɹɝɨɦ  ɪɨɤɿɜ ɞɿʀ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ³ɉɪɨ
ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ´ ɛɭɥɨ ɜɧɟɫɟɧɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɧɟɡɧɚɱɧɭ ɤɿɥɶ
ɤɿɫɬɶ ɡɦɿɧ ɧɟɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɜɤɚɡɚɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɩɪɢɣ
ɧɹɬɨɛɥɢɡɶɤɨɩɿɞɡɚɤɨɧɧɢɯɚɤɬɿɜ
•ɹɤɿɫɬɶɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɬɚɧɚɝɥɹɞɭɡɛɨɤɭɇɚɰɤɨɦɮɿɧɩɨɫɥɭɝɜɰɿɥɨɦɭ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɧɚɣɤɪɚɳɢɦ ɫɜɿɬɨɜɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɡɚɞɟɤɥɚɪɨɜɚɧɨ ɩɟɪɟ
ɯɿɞ ɞɨ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɭɞɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ ɬɚ
ɪɨɡɛɭɞɨɜɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɸ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɨɧɿɬɨ
ɪɢɧɝɭɪɢɡɢɤɿɜ
Ɋɚɡɨɦɡɬɢɦɰɿɥɟɣɡɚɞɟɤɥɚɪɨɜɚɧɢɯɩɪɢɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿɬɪɟɬɶɨɝɨɪɿɜɧɹɩɟɧɫɿɣɧɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢɧɟɞɨɫɹɝɧɭɬɨ
ɉɟɧɫɿɣɧɿ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɧɟ ɫɬɚɥɢ ɞɿɽɜɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɿɞ
ɧɨʀ ɫɬɚɪɨɫɬɿ ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɦɿɪ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɩɪɢɩɚɞɚɸɱɢɯ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɭɱɚɫ
ɧɢɤɚ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ   ɝɪɧ47,48 ɚ ɳɨɦɿɫɹɱɧɢɣ ɩɪɢɪɿɫɬ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɩɟɧ
ɫɿɣɧɿɜɧɟɫɤɢɪɚɡɨɦɡɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɦɞɨɯɨɞɨɦ ɞɨɪɿɜɧɸɽɝɪɧɁɚɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ
ɬɚɤɨʀ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɬɢɪɿɱɧɿ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɨɞɧɭ ɨɫɨɛɭ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ
ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢɦɭɬɶ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɦɿɫɹɱɧɿɣ ɡɚɪɨɛɿɬɧɿɣ ɩɥɚɬɿ ɬɨɛɬɨ ɽ ɦɿɡɟɪɧɢɦɢ ɡ ɨɝɥɹɞɭ
ɧɚ ɬɟ ɳɨ ɫɟɪɟɞɧɹ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɿɫɥɹ ɜɢɯɨɞɭ ɧɟ ɩɟɧɫɿɸ ɬɪɢɜɚɽ
ɛɥɢɡɶɤɨɪɨɤɿɜ
Ɋɟɚɥɶɧɚ ɱɚɫɬɤɚ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɨɯɨɩɥɟɧɨɝɨ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɥɟɞɶɩɟɪɟɜɢɳɭɽ Ⱥɧɚɥɿɡɞɢɧɚɦɿɤɢɤɿɥɶɤɨɫɬɿɭɱɚɫɧɢ
ɤɿɜ ɇɉɎ ɞɨɜɨɞɢɬɶ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɳɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɟ ɟɤɫɬɟɧɫɢɜ
ɧɢɦɲɥɹɯɨɦɚɲɥɹɯɨɦɩɪɨɫɬɨɝɨɡɚɦɿɳɟɧɧɹɜɧɚɫɥɿɞɨɤɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɜɢɛɭɬɬɹɬɪɭɞɨ
ɜɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭ
ɉɟɧɫɿɣɧɿ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɧɟ ɫɬɚɥɢ ɜɚɝɨɦɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ
ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɚɤɬɢɜɢ ɇɉɎ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ  ɝɪɭɞɧɹ
ɪ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɥɢɲɟ   ɦɥɧ ɝɪɧ ɬɨɞɿ ɹɤ ɥɢɲɟ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɜɢɩɭɫɤɭ
ɟɦɿɫɿɣɧɢɯɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸɤɨɦɿɫɿɽɸɡɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟ
ɪɿɜɬɚɮɨɧɞɨɜɨɝɨɪɢɧɤɭɭɪɛɭɜɛɿɥɶɲɢɣɿɫɤɥɚɜɦɥɧɝɪɧ50
47
За нашими оцінками, медіанний показник є ще меншим внаслідок концентрації значних обсягів пенсійних активів у декількох найбільших НПФ.
48
У 2010р. показник складав 2 000 грн. Див. Криза розподільчої пенсійної системи в Україні та напрями
диверсифікації “пенсійного портфеля”: аналітична доповідь / О.М. Пищуліна, О.П. Коваль, А.М. Авчухова:
НІСД – 2010р.,104 с.
49
У 2010р. показник складав 28,5 грн. Див. там само.
50
Яким був 2016 рік для фондового ринку України. – http://finpost.com.ua/news/1495.
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ɇɉɎ ɧɟ ɫɬɚɥɢ ɞɿɽɜɢɦ ɿɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ.
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɨɛɫɹɝɿɜ ɤɨɲɬɿɜ ɡɚɥɭɱɟɧɢɯ ɇɉɎ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣ
ɧɢɦɢ ɿɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢ ɽ ɜɤɪɚɣ ɧɟɡɧɚɱɧɢɦɢ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɨɛɫɹɝ ɜɚɥɨɜɢɯ ɩɪɟɦɿɣ ɧɚ
ɫɬɪɚɯɨɜɨɦɭɪɢɧɤɭɍɤɪɚʀɧɢɡɚɪɛɭɜɛɿɥɶɲɢɦɿɫɤɥɚɜɦɥɧɝɪɧ51
Ɉɬɠɟɧɚɜɟɞɟɧɿ ɞɚɧɿɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɬɟɳɨ ɫɢɫɬɟɦɚɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨɝɨɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɟ ɤɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɸ ɫɟɪɟɞ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɜɧɚɫɥɿ
ɞɨɤɱɨɝɨɧɟɽɡɚɬɪɟɛɭɜɚɧɨɸɧɚɮɿɧɚɧɫɨɜɨɦɭɪɢɧɤɭȱɰɟɩɪɢɬɨɦɭɳɨɧɟɞɟɪɠɚɜɧɟ
ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ± ɱɢ ɧɟ ɽɞɢɧɢɣ ɫɟɝɦɟɧɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɞɟ ɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɜɫɶɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɶ ɝɭɱɧɢɯ ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜ ɫɤɚɧɞɚɥɿɜ ɬɨɳɨ Ɍɚɤɢɣ ɫɬɚɧ
ɫɩɪɚɜɽɧɚɫɥɿɞɤɨɦɞɿɣɰɿɥɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɭɱɢɧɧɢɤɿɜɝɨɥɨɜɧɢɦɢɡɹɤɢɯɽ
•ɧɢɡɶɤɚɦɨɬɢɜɚɰɿɹɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ
•ɧɢɡɶɤɢɣɪɿɜɟɧɶɠɢɬɬɹ ɛɿɞɧɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ
•ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɇɉɎ
•ɧɟɞɨɜɿɪɚɭɤɪɚʀɧɰɿɜɞɨɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɫɢɫɬɟɦɢɜɰɿɥɨɦɭɬɚɇɉɎɡɨɤɪɟɦɚ
ɇɢɡɶɤɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ȱɞɟɨɥɨɝɿɹ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ȱȱȱ ɪɿɜɧɹ
ɜɿɞ ɫɚɦɨɝɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɚ ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɜɤɥɚɞɧɢɤɚɦɢ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɟɧ
ɫɿɣɧɢɯɮɨɧɞɿɜɫɬɚɧɭɬɶɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜɪɚɦɤɚɯɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɡɚɫɜɨʀɯ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɋɚɦɟɬɨɦɭɪɚɡɨɦɡɜɿɞɤɪɢɬɢɦɢɇɉɎɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɿɫɧɭ
ɜɚɧɧɹɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯɬɚɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɇɉɎ
Учасниками відкритого пенсійного фонду можуть бути будь-які фізичні особи, незалежно від місця та характеру їх роботи.
Засновником корпоративного пенсійного фонду є юридична особа-роботодавець або
декілька юридичних осіб-роботодавців; до нього можуть приєднуватися роботодавціплатники.
Засновниками професійного пенсійного фонду можуть бути організації роботодавців, їх об’єднання, об’єднання громадян, професійні спілки, їх об’єднання або фізичні
особи, пов’язані за родом професійної діяльності, визначеної у статуті фонду. Учасниками такого фонду можуть бути виключно фізичні особи, пов’язані за родом їх професійної діяльності, визначеної у статуті фонду, а також фізичні особи, які є працівниками
організацій роботодавців, їх об’єднань, членами або працівниками професійних спілок,
їх об’єднань, які створили такий фонд.
ɉɪɨɬɟ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɪɟɚɥɿɹɯ ɫɩɨɞɿɜɚɧɧɹ ɧɚ ɞɨɛɪɭ ɜɨɥɸ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɜɢɹɜɢ
ɥɢɫɶ ɦɚɪɧɢɦɢ ɬɨɦɭ ɳɨ ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɬɨɪɚɦɢ ɿɞɟʀ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɽȺɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɢɇɉɎɬɚɄɍȺ ɪɿɞɲɟ±ɡɛɟɪɿɝɚɱɿ Ɂɚɡɜɢɱɚɣɜ
ɫɜɨʀɣ ɚɝɿɬɚɰɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɨɧɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɨɞɧɚɤɨɜɢɣ ɧɚɛɿɪ
ɚɪɝɭɦɟɧɬɿɜ52ɚɫɚɦɟ
51
Інформація про стан і розвиток страхового ринку України. – https://nfp.gov.ua/content/informaciya-pro-stani-rozvitok.html.
52
Мотивація участі в НПФ. – http://pf.kinto.com/advantage/motivation.html.
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ɍɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ
•ɝɧɭɱɤɢɣɿɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣɦɟɯɚɧɿɡɦɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦɧɟɨɛɬɹɠɟɧɢɣɩɨɞɚɬ
ɤɚɦɢɿɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɢ
•ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɞɠɟɪɟɥɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨʀɩɟɧɫɿʀ
•ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɣɨɝɨ ɿɦɿɞɠɭ ɬɚ ɚɜɬɨɪɢ
ɬɟɬɭɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ
•ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɤɪɚɳɢɯ ɤɚɞɪɿɜɲɥɹɯɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɲɢɯ ɧɿɠ ɭ ɤɨɧɤɭ
ɪɟɧɬɿɜɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯɿɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɭɦɨɜɞɥɹɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯɮɚɯɿɜɰɿɜ
•ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɱɟɪɟɡ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɪɿɜɧɹ
ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɶ ɧɚ ʀɯ ɤɨɪɢɫɬɶ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɿɤɭ ɫɬɚɠɭ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɿ ɿɧɲɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɱɢɯ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɞɥɹ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
•ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɦɿɤɪɨɤɥɿɦɚɬɭ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ
ɜɿɞɧɨɫɧɨɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹ
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ
•ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ  ɫɭɦɚɪɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɇɉɎ ɭ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɲɥɹ
ɯɨɦ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɳɨ ɜɨɧɢ ɩɪɨɣɲɥɢ
ɥɿɫɬɢɧɝ53 ɬɚ ɤɨɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɛɿɪɠɿ ɚɛɨ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɬɚ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɜɢɦɨɝɚɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ54ɞɨɬɚɤɢɯɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ 
•ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɞɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɯ ɜ
ɿɧɲɢɯɇɉɎ
ɉɨɞɚɬɤɨɜɢɣɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ
•ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɧɚ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɫɭɦɭ ɫɩɥɚɱɟɧɢɯ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɹɤɳɨ ʀɯ ɫɭɦɚ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ  ɡɚɪɨɛɿɬ
ɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɡɚ ɪɿɤ ɿ ɝɪɚɧɢɱɧɨʀ ɫɭɦɢ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɿɥɶɝɢ ɳɨ ɞɨɪɿɜɧɸɽ ɪɨɡɦɿɪɭ ɦɿɫɹɱɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɞɥɹ ɩɪɚɰɟ
ɡɞɚɬɧɢɯ ɨɫɿɛ ɩɨɦɧɨɠɟɧɨɝɨ ɧɚ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ  ɬɚ ɨɤɪɭɝɥɟɧɨɝɨ ɞɨ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɯ
ɝɪɢɜɟɧɶ±ɝɪɧɭɪ 
•ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɟ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɜɧɟɫɤɢ ɞɨ ɛɚɡɢ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɶ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɯ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɩɥɚɬɟɠɿɜɧɚɮɨɧɞɨɩɥɚɬɢɩɪɚɰɿ
•ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɚ ɩɿɥɶɝɚ ɉɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɿ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚ ɤɨɲɬɢ ɧɟ
ɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɨɞɚɬɤɨɦ ɿɡ ɞɨɯɨɞɿɜ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɭɦɢ ɦɿɫɹɱɧɨɝɨ
ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨɦɿɧɿɦɭɦɭɞɥɹɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɢɯɨɫɿɛɩɨɦɧɨɠɟɧɨɝɨɧɚ
53

Допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі або позабіржовій торговельній системі та здійснення
попереднього і подальшого контролю за відповідністю цінних паперів та їх емітентів умовам та вимогам,
встановленим правилами біржі або іншого організатора торгівлі.
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əɤ ɜɢɞɧɨ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ ɧɟ ɡɞɚɬɟɧ ɫɬɢɦɭɥɸ
ɜɚɬɢ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɞɨ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɩɟɧɫɿɣɧɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɜɥɚɫɧɢɯ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɇɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɬɨɦɭ ɳɨ ɧɚɪɚɡɿ ɪɢɧɨɤ ɩɪɚɰɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɱɟɪɟɡ ɧɚɞɥɢɲɨɤ
ɪɨɛɨɱɢɯ ɪɭɤ ɬɚ ɧɟɫɬɚɱɭ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ ɽ ɪɢɧɤɨɦ ɧɟ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɚ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹ.
Ɉɬɠɟ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɧɟ ɦɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢ ɬɚ ɡɚɨɯɨɱɭɜɚɬɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢɫɚɦɟɧɚɣɨɝɨɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɿȼɢɧɹɬɤɢɽɜɤɪɚɣɧɟɱɢɫɥɟɧɧɢɦɢɿɥɢɲɟɩɿɞ
ɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɡɚɝɚɥɶɧɟɩɪɚɜɢɥɨ
Ⱥ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɿ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ ɜɢɝɥɹɞɚɸɬɶ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɫɥɚɛɤɢɦɢ
ɳɨɧɟɫɩɨɧɭɤɚɸɬɶɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜɞɨɡɦɟɧɲɟɧɧɹɨɛɨɪɨɬɧɢɯɚɤɬɢɜɿɜɡɚɪɚɞɢɩɪɢɦɚɪ
ɧɢɯɦɚɣɛɭɬɧɿɯɧɚɞɛɚɧɶ
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɟ ɦɟɞɢɱɧɟ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɟɧɫɿɣɧɟ  ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ
ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯɫɤɥɚɞɨɜɢɯɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɛɿɡɧɟɫɭɇɚɠɚɥɶɜɍɤɪɚʀɧɿ
ɰɟɣ ɧɚɩɪɹɦ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɞɭɠɟ ɩɨɜɿɥɶɧɢɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ ɑɚɫɬɿɲɟ ɡɚ ɜɫɟ ɥɿɞɟɪɚɦɢ
ɰɶɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ ɽ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɡɿ ɫɜɿɬɨɜɢɦ ɿɦ¶ɹɦ55 ɱɢ ɬɿ ɳɨ ɜɨɥɿɸɬɶ ɡɚɜɨɸɜɚɬɢ ɦɿɫɰɟ
ɧɚ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɪɢɧɤɚɯ ɞɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɛɿɡɧɟɫɭ ɽ ɧɟɨɞɦɿɧɧɢɦ
ɚɬɪɢɛɭɬɨɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɍ ɩɟɜɧɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɬɚɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɛɿɡ
ɧɟɫɭɦɨɠɧɚɪɨɡɰɿɧɸɜɚɬɢɹɤɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɩɿɞɩɪɢɦɭɫɨɦ
ɇɚɬɨɦɿɫɬɶɚɛɫɨɥɸɬɧɚɛɿɥɶɲɿɫɬɶɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɤɨɦɩɚɧɿɣɧɟɦɚɸɬɶɚɦɛɿɬɧɢɯɩɥɚ
ɧɿɜ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɿ ɬɨɜɚɪɧɿ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɢɧɤɢ ɚ ɨɬɠɟ ɭɧɢɤɚɸɬɶ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ
ɩɪɢɦɭɫɭ ɋɜɨɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿ ɬɪɚɤɬɭɸɬɶ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ
ɹɤɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɫɜɨɽɱɚɫɧɨɬɚɜɩɨɜɧɨɦɭɨɛɫɹɡɿɜɢɩɥɚɱɭɜɚɬɢɡɚɪɨɛɿɬɧɭɩɥɚɬɭɌɚɤɭ
ɩɨɡɢɰɿɸɜɨɧɢɨɛɝɪɭɧɬɨɜɭɸɬɶɿɧɤɨɥɢɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢɜɟɞɟɧɧɹɛɿɡɧɟɫɭɜ
ɍɤɪɚʀɧɿ
Ⱦɟɪɠɚɜɚɫɜɨɽɸɱɟɪɝɨɸɬɚɤɨɠɫɚɦɨɭɫɭɧɭɥɚɫɶɜɿɞɫɩɪɚɜɢɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹɧɟɞɟɪ
ɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ Ȳʀ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɜ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ
ɩɨɯɿɞɧɢɦɢɜɿɞɿɧɬɟɪɟɫɿɜɿɧɲɢɯɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯɫɬɨɪɿɧ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɬɚɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ 
Ɍɨɦɭɡɭɫɢɥɥɹɞɟɪɠɚɜɢɡɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɜɥɚɫɧɢɯɿɧɬɟɪɟɫɿɜɦɚɸɬɶɛɭɬɢɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɜɬɱ
ɿ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɿ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɱɟɪɟɡ ɜɫɬɚɧɨɜ
ɥɟɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ³ɩɪɚɜɢɥɝɪɢ´
ɇɢɡɶɤɢɣɪɿɜɟɧɶɠɢɬɬɹɭɤɪɚʀɧɰɿɜɁɝɿɞɧɨɡɱɢɧɧɢɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ56ɩɥɚɬɧɢ
ɤɚɦɢ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɨɤɪɿɦ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɹɤ ɮɿɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ ɬɚɤ
ɣʀɯɩɨɞɪɭɠɠɹɞɿɬɢɛɚɬɶɤɢɪɿɞɧɿɛɪɚɬɢɿɫɟɫɬɪɢɞɿɞɿɛɚɛɚɭɱɚɫɧɢɤɚɮɨɧɞɭɞɿɬɢ
ɩɨɞɪɭɠɠɹ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɮɨɧɞɭ ɭ ɬɱ ɭɫɢɧɨɜɥɟɧɿ ɧɢɦ ɧɟɸ  ɞɿɬɢ ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ
ɿɞɟɨɥɨɝɿɹɫɢɫɬɟɦɢɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɳɨɨɛɚɱɥɢɜɿɝɪɨɦɚɞɹɧɢɭɫɜɿɞɨɦɥɸɸɱɢɧɟɦɢɧɭɱɿɫɬɶ
ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɡɚ ɜɥɚɫɧɨʀ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨ ɛɭɞɭɬɶ ɫɩɥɚɱɭɜɚɬɢ ɩɟɜɧɭ
ɱɚɫɬɢɧɭ ɞɨɯɨɞɿɜ ɧɚ ɫɜɨɸ ɤɨɪɢɫɬɶ ɱɢ ɤɨɪɢɫɬɶ ɛɥɢɡɶɤɢɯ ɡ ɬɢɦ ɳɨ ɩɿɫɥɹ ɧɚɫɬɚɧɧɹ
ɧɟɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿɰɿɤɨɲɬɢɩɨɜɟɪɧɭɬɶɫɹɞɨɧɢɯɭɜɢɝɥɹɞɿɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀɩɟɧɫɿʀ
55

Йдеться про вітчизняні корпорації, які здійснили запозичення (розмістили цінні папери власного
випуску) на закордонних фінансових ринках, такі, як Приватбанк, Укрексімбанк, Укрсиббанк, НАК “Нафтогаз
України”, Холдинг “Метінвест”, Миронівський хлібопродукт, Агрохолдинг “Мрія”, Інтерпайп Україна, інші.
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ɇɚ ɠɚɥɶ ɰɹ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɚ ɿɞɟɹ ɧɟ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɫɜɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɜ
ɍɤɪɚʀɧɿ ɇɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɱɟɪɟɡ ɧɢɡɶɤɢɣ ɠɢɬɬɽɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ Ⱥɞɠɟ ɡɚɨɳɚɞ
ɠɟɧɧɹ ɭ ɛɭɞɶɹɤɿɣ ɮɨɪɦɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɯɨɱɚ ɛ ɧɟɜɟɥɢɤɨʀ ɫɭɦɢ ɜɿɞɧɨɫɧɨ
ɜɿɥɶɧɢɯɝɪɨɲɟɣ
ɇɚ ɠɚɥɶ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɭ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɧɟɜɩɢɧɧɨ ɫɤɨɪɨɱɭɸɬɶɫɹ
ɑɚɫɬɨɜɢɬɪɚɬɢɧɚɩɟɪɜɿɫɧɿɠɢɬɬɽɜɿɩɨɬɪɟɛɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹɨɞɹɝɤɨɦɭɧɚɥɶɧɿɩɨɫɥɭɝɢ
ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɬɨɳɨ  ɜɡɚɝɚɥɿ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ ɪɿɜɟɧɶ ɞɨɯɨɞɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧ Ɍɚɤ ɱɚɫɬɤɚ ɩɪɨ
ɞɭɤɬɿɜɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹɬɚɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯɩɨɫɥɭɝɭɜɢɬɪɚɬɚɯɭɤɪɚʀɧɰɿɜɭ,ɤɜɚɪɬɚɥɿɪ
ɡɪɨɫɥɚɞɨɡɭɪɁɝɿɞɧɨɡɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦȾɟɪɠɫɬɚɬɭɱɚɫɬɤɚɜɢɬɪɚɬ
ɧɚ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɜ , ɤɜɚɪɬɚɥɿ ɪ ɡɪɨɫɥɚ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɫɭɦɿ ɜɢɬɪɚɬ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨ
ɞɚɪɫɬɜ ɞɨ  ɡ  ɭ ɪ ɚ ɧɚ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ± ɞɨ  ɡ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɑɚɫɬɤɚ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɠɢɬɥɨɜɨɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚ
ɱɚɧɧɹ ɝɚɡ ɟɥɟɤɬɪɢɤɚ ɩɨɫɥɭɝɢ ɀɄȽ ɬɨɳɨ  ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɭ
ɜɢɬɪɚɬɚɯ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɜ ɫɿɱɧɿɛɟɪɟɡɧɿ ɪ ɡɪɨɫɥɚ ɞɨ  ɡ  ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɿɱ
ɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɪ57 Ⱦɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ± ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɤɪɚʀɧɱɥɟɧɿɜ
ȯɋɜɢɬɪɚɬɢɧɚɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶɭɊɨɫɿʀ±ɭȻɿɥɨɪɭɫɿ±58.
ɁɚɩɿɞɪɚɯɭɧɤɚɦɢɈɈɇɜɍɤɪɚʀɧɿɡɚɦɟɠɟɸɛɿɞɧɨɫɬɿɠɢɜɟɧɚɫɟɥɟɧɧɹɉɪɨ
ɰɟɩɿɞɱɚɫɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀɡɜɿɬɭɉɊɈɈɇɡɥɸɞɫɶɤɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɡɚɹɜɢɜɩɨɫɬɿɣɧɢɣɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɧɢɤɩɪɨɝɪɚɦɢɪɨɡɜɢɬɤɭɈɈɇɜɍɤɪɚʀɧɿɇɿɥɍɨɤɟɪ59.
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɥɸɞɢɧɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɪɿɲɭɽ ɱɢ ɜɫɬɭɩɚɬɢ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨɝɨ
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɦɚɣɛɭɬɧɸ ɩɟɧɫɿɸ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɤɨɧɤɭ
ɪɭɜɚɬɢ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɬɚɬɬɹɦɢ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɨɞɟɠɚ ɬɨɜɚɪɢ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɜɢɤɨ
ɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɚ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɬɨɳɨ  ɹɤɿ ɧɚ ɩɟɜɧɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɫɬɚɸɬɶ
ɛɿɥɶɲ ɧɚɝɚɥɶɧɢɦɢ Ɍɨɦɭ ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɱɟɪɟɡ ɧɢɡɶɤɿ ɫɬɚɬɤɢ ɧɟ
ɦɨɠɭɬɶɞɨɡɜɨɥɢɬɢɫɨɛɿɪɨɛɢɬɢɡɚɨɳɚɞɠɟɧɧɹɜɛɭɞɶɹɤɿɣɮɨɪɦɿɜɬɱɿɱɟɪɟɡɇɉɎ
ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɇɉɎ ɇɚɜɿɬɶ ɧɟɱɢɫɥɟɧɧɢɣ ɩɪɨɲɚɪɨɤ ɡɚɦɨɠɧɢɯ
ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɹɤɿ ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɿ ɦɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɨɳɚɞɠɭɜɚɬɢ ɧɟ ɩɨɫɩɿɲɚɸɬɶ ɫɤɨ
ɪɢɫɬɚɬɢɫɶɩɨɫɥɭɝɚɦɢɇɉɎȱɫɩɪɚɜɚɧɚɜɿɬɶɧɟɜɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣɨɛɿɡɧɚɧɨɫɬɿɝɪɨɦɚɞɹɧ
ɡ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɦ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ȱɧɟɪɬɧɿɫɬɶ
ɡɚɦɨɠɧɢɯɭɤɪɚʀɧɰɿɜɫɬɨɫɨɜɧɨɫɢɫɬɟɦɢȱȱȱɪɿɜɧɹɦɚɽɬɪɢɩɨɹɫɧɟɧɧɹ
ɇɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɤɨɲɬɢ ɜ ɇɉɎ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɭ ɝɪɢɜɧɿ Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨ
ɞɚɜɫɬɜɨɦ60 ɩɪɢɞɛɚɜɚɬɢ ɚɛɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɬɢ ɜ ɰɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɟɦɿ
ɬɟɧɬɿɜ ɦɨɠɧɚ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ  ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ Ⱥɥɟ ɧɚɜɿɬɶ
ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɞɨɯɿɞ ɩɨ ɬɚɤɢɯ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɚɯ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɬɚ ɨɛɥɿɤɨɜɭɽɬɶɫɹ ɭ
ɝɪɢɜɧɿȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɱɢɫɬɚɜɚɪɬɿɫɬɶɨɞɢɧɢɰɿɩɟɧɫɿɣɧɢɯɚɤɬɢɜɿɜɬɚɤɨɠɨɛɥɿɤɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɭɝɪɢɜɧɿ
57

Скільки українці витрачають на їжу і комуналку. – https://ukr.media/politics/266514/.
Данилишин Б. Реальні доходи населення України стрімко падають. – http://ua1.com.ua/blog/bogdan_
danilishin/realni-dohodi-naselennya-ukrajini-strimko-padayut-27694.html.
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За межею бідності живе 60% населення України, – ООН. – http://ua.censor.net.ua/n434195.
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Одиниця пенсійних активів – показник системи персоніфікованого обліку, який
застосовується для визначення суми пенсійних коштів, що належать учаснику пенсійного фонду та обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку.
Чиста вартість одиниці пенсійних активів – розрахункова вартість, визначена
шляхом ділення чистої вартості активів на загальну кількість одиниць пенсійних активів
на день підрахунку. Обчислюється у розрізі сум коштів учасників недержавного пенсійного забезпечення та учасників накопичувальної системи пенсійного страхування в
порядку, встановленому Національною комісією, здійснюючою державне регулювання
в сфері ринків фінансових послуг. Чиста вартість одиниці пенсійних активів на день
надходження першого пенсійного внеску до пенсійного фонду встановлюється у розмірі
1 гривня.
əɤ ɜɢɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥɢɰɿ ³Ƚɨɥɨɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ´ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɞɟɜɚɥɶɜɚɰɿʀ ɝɪɢɜɧɿ ɚɤɬɢɜɢ ɇɉɎ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɪ
ɫɬɪɿɦɤɨɩɚɞɚɥɢ
Головні показники системи недержавного пенсійного забезпечення61
Станом на
31 грудня 2014р. 31 грудня 2015р. 31 грудня 2016р.
Загальна вартість активів НПФ
(наростаючим підсумком з початку
діяльності), млн. грн.:

2 469,2

1 980,0

2 138,7

Загальна вартість активів НПФ
(наростаючим підсумком з початку
діяльності), млн. $:

156,6

82,5

78,7

Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɨɫɨɛɚɹɤɚɜɢɪɿɲɢɥɚɛɞɨɜɿɪɢɬɢɫɜɨʀɤɨɲɬɿɫɢɫɬɟɦɿɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɬɪɚɬɢɥɚɛɩɪɨɬɹɝɨɦɪɪɩɨɥɨɜɢɧɭɡɚɨɳɚɞɠɟɧɶ
ɭɞɨɥɚɪɨɜɨɦɭɨɛɱɢɫɥɟɧɧɿȱɰɟɡɚɧɚɹɜɧɨɫɬɿɛɚɝɚɬɶɨɯɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɝɨɥɨɜɧɢɦɢɡɹɤɢɯ
ɽɜɚɥɸɬɧɿɞɟɩɨɡɢɬɢɬɚɤɪɿɩɬɨɜɚɥɸɬɢ
Ɉɬɠɟ ɡɚ ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɜɚɥɸɬɧɨʀ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɚɤɬɢɜɢ
ɇɉɎɩɨɡɛɚɜɥɟɧɿɫɟɧɫɭ
Ⱦɚɥɿɝɪɨɲɨɜɿɤɨɲɬɢɧɟɦɨɠɥɢɜɨɜɢɥɭɱɢɬɢɡɫɢɫɬɟɦɢɞɨɧɚɫɬɚɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɜɿɤɭ ɐɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɽ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɪɿɠɧɢɯ ɤɚɦɟɧɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ62 ɩɿɞɫɬɚɜɚɦɢ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ
ɩɟɧɫɿɣɧɢɯɜɢɩɥɚɬɽ
 ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɭɱɚɫɧɢɤɨɦɮɨɧɞɭɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭ ɪɨɤɿɜ±ɩɪɢɦɚɜɬɨɪɚ);
 ɜɢɡɧɚɧɧɹɭɱɚɫɧɢɤɚɮɨɧɞɭɿɧɜɚɥɿɞɨɦ
 ɦɟɞɢɱɧɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɨɧɤɨɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ
ɿɧɫɭɥɶɬɬɨɳɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚɮɨɧɞɭ
61
62

Розраховано автором за даними офіційного сайту НБУ.
Закон України “Про недержавне пенсійне забезпечення” від 9 липня 2003р., ст.61.
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СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

 ɜɢʀɡɞɭɱɚɫɧɢɤɚɮɨɧɞɭɧɚɩɨɫɬɿɣɧɟɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹɡɚɦɟɠɿɍɤɪɚʀɧɢ
 ɫɦɟɪɬɶɭɱɚɫɧɢɤɚɮɨɧɞɭ
ɉɟɪɟɥɿɤɽɜɟɥɶɦɢɨɛɦɟɠɟɧɢɦɁɚɝɚɥɨɦɹɤɳɨɩɥɚɬɧɢɤɨɦɇɉɎɽɪɨɛɨɬɨɞɚɜɟɰɶ
ɬɨɞɥɹɧɶɨɝɨɩɿɞɫɬɚɜɢɜɢɥɭɱɟɧɧɹɡɚɨɳɚɞɠɟɧɶɧɟɦɚɸɬɶɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨɡɧɚɱɟɧɧɹȼɿɧ
ɜɠɟɪɨɡɫɬɚɜɫɹɡɤɨɲɬɚɦɢɿɧɟɦɚɽɫɩɨɞɿɜɚɧɶʀɯɩɨɜɟɪɧɭɬɢ
ɁɨɜɫɿɦɿɧɲɚɫɩɪɚɜɚɹɤɳɨɩɥɚɬɧɢɤɨɦɇɉɎɜɢɫɬɭɩɚɽɮɿɡɢɱɧɚɨɫɨɛɚɈɛɚɱɥɢɜɢɣ
ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧ ɪɨɡɭɦɿɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɫɬɚɪɿɫɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɤɨɥɢ ɧɚ
ɞɟɪɠɚɜɭ ɧɚɞɿʀ ɦɚɥɨ ȼɿɧ ɪɨɡɭɦɿɽ ɬɚɤɨɠ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɶ ɧɚ
ɨɫɜɿɬɭɞɿɬɟɣɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹɠɢɬɥɨɜɢɯɭɦɨɜɬɨɳɨɬɨɛɬɨɜɢɬɪɚɬɹɤɿɦɚɸɬɶɝɨɪɢɡɨɧɬ
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ
Ⱥɥɟ ɪɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ ɳɨ ɧɿɯɬɨ ɧɟ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɣ ɜɿɞ ɮɨɪɫɦɚɠɨɪɧɢɯ
ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɹɤ ɬɨ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɹ ɬɨɳɨ ɬɨɛɬɨ ɩɨɞɿɣ ɹɤɿ ɧɟ ɩɿɞɞɚɸɬɶɫɹ
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɸ ɋɚɦɟ ɡ ɰɢɯ ɦɿɪɤɭɜɚɧɶ ɧɨɪɦɚ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ
ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɶɞɨɧɚɫɬɚɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭɽɧɟɡɨɜɫɿɦɩɪɢɣɧɹɬɧɨɸ
ɇɚɫɚɦɤɿɧɟɰɶ ɰɟ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɚ ɞɨɯɨɞɧɿɫɬɶ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɶ Ⱦɥɹ ɇɉɎ
ɜɥɚɫɬɢɜɨ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɩɨɪɬɮɟɥɶ ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɨɛ¶ɽɤɬɢ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡ ɦɿɧɿ
ɦɚɥɶɧɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɪɢɡɢɤɭ Ɍɨɦɭ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚɽ ɜɢɛɿɪ ɿɧɜɟɫɬɢ
ɰɿɣɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɹɤɿ ɇɉɎ ɡɦɨɠɭɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɡɚɯɢɫɬ
ɤɨɲɬɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɿɧɮɥɹɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɪɢɪɿɫɬ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ  ɝɪɭɞɧɹ ɪ63 ɩɟɪɟɜɚɠɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɫɬɚɥɢ ɞɟɩɨɡɢɬɢ ɜ ɛɚɧɤɚɯ  ɿɧɜɟɫɬɨɜɚɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ  ɰɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ
ɞɨɯɿɞ ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨ Ʉɚɛɿɧɟɬɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ   ɨɛɥɿɝɚɰɿʀ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɟɦɿɬɟɧɬɚɦɢ ɹɤɢɯ ɽ ɪɟɡɢɞɟɧɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ   ɚɤɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ
ɟɦɿɬɟɧɬɿɜ  
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɿɞɟɨɥɨɝɿɽɸ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɟɬɨɸ ɿɧɜɟɫɬɭ
ɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɽ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɶ ɝɪɨ
ɦɚɞɹɧ ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɽ ɛɿɥɶɲ ɤɨɧɫɟɪɜɚ
ɬɢɜɧɨɸɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɿɧɲɢɦɢɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢɨɬɠɟɞɨɯɿɞɧɿɫɬɶ±ɧɢɠɱɨɸ
ɐɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɣ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩ
ɧɢɯ ɩɟɪɟɫɿɱɧɨɦɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɭ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɞɟɩɨɡɢɬɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ
ɸɱɢɹɤɿɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨɨɬɪɢɦɚɽɛɿɥɶɲɭɞɨɯɿɞɧɿɫɬɶɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɇɉɎ
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ³ɉɪɨ ɝɪɚɧɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɬɪɚɬ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦ ɧɟɞɟɪ
ɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ´64 ɇɚɰɤɨɦɿɧɩɨɫɥɭɝ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɟ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɢ
ɡɚɰɿʀ ɫɬ ɡɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ³ɉɪɨ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ´ ɨɛɦɟɠɭɽ
ɡɜɟɪɯɭ ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɬɪɚɬ ɇɉɎ ɪɨɡɦɿɪɨɦ  ɧɚ ɪɿɤ ɜɿɞ ɚɤɬɢɜɿɜ ɉɎɍ ɐɿ ɜɢɬɪɚɬɢ
63

Підсумки розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення станом на 31 грудня 2016р. – https://
nfp.gov.ua/files/17_Dep_Repetska/NPF_IV_kv%202016.pdf.
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ɞɿɥɹɬɶ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɿɜ ɇɉɎ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪ ɄɍȺ
ɬɚ ɛɚɧɤɡɛɟɪɿɝɚɱ ȯ ɳɟ ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɿ ɩɥɚɬɟɠɿ ɧɚ ɪɿɤ ɧɚ ɤɲɬɚɥɬ ɨɩɥɚɬɢ ɚɭɞɢɬɨɪɭ
ɚɥɟ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ± ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɨɩɥɚɬɨɸ ɩɨɫɥɭɝ ɬɪɶɨɦ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦ
ɭɱɚɫɧɢɤɚɦ
ɉɪɢɛɭɬɤɨɜɿɫɬɶ ɦɨɞɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɪɬɮɟɥɸ ɇɉɎ ɤɨɥɢɜɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɞɨ Ɂɚ
ɿɧɲɢɯ ɪɿɜɧɢɯ ɭɦɨɜ ɪɟɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɿ ɇɉɎ ɛɭɞɟ ɜ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿ ɰɢɯ ɟɤɫ
ɬɪɟɦɭɦɿɜ ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɦɿɠɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɿ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɫɤɥɚɞɚɽ 
əɤɳɨ ɜɿɞɧɹɬɢ  ɧɚ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɪɨɮɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɫɟɪɟɞɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɿɫɬɶ ɇɉɎ ɫɤɥɚ
ɞɚɬɢɦɟɥɢɲɟɜɝɪɢɜɧɿ65.
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɪɢɧɤɭ ³Ƚɪɚɧɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɬɪɚɬ ɞɥɹ ɇɉɎ ± ɰɟ ɫɟɪɣɨɡ
ɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ʀɯ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ ɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ȼɿɧ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɿɪɢɧɤɨɜɨɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɢɣɳɨɛɧɟɜɢɝɥɹɞɚɬɢɹɤɜɿɞɜɟɪɬɢɣɝɪɚɛɿɠɭɱɚɫ
ɧɢɤɿɜ ɇɉɎ Ⱥ  ɜɿɞ ɚɤɬɢɜɿɜ ɡ ɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭ ɫɚɦɟ ɬɚɤɢɣ ɝɪɚɛɿɠ ɿ ɽ ɹɤɳɨ
ɜɨɧɢ³ɡ¶ʀɞɚɸɬɶ´ɛɿɥɶɲɟɩɨɥɨɜɢɧɢɩɪɢɛɭɬɤɭɚɛɨɜɟɫɶɩɪɢɛɭɬɨɤɭɱɚɫɧɢɤɿɜ´66.
ɑɚɫɬɤɨɜɨ ɫɬɚɧ ɫɩɪɚɜ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɨ ɹɤɳɨ ɨɛɦɟɠɢɬɢ ɪɨɡɦɿɪ ɜɢɧɚɝɨ
ɪɨɞɢ ɡɚ ɪɿɤ ɞɥɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɚ ɧɚ ɪɿɜɧɿ  ɜɿɞ ɚɤɬɢɜɿɜ ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɱɚ ±  ɜɿɞ
ɚɤɬɢɜɿɜ ɧɚ ³ɿɧɲɿ ɜɢɬɪɚɬɢ´ ±  ɜɿɞ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɚɤɬɢɜɿɜ ɿ ɞɥɹ ɄɍȺ ±  ɜɿɞ ɩɪɢ
ɛɭɬɤɭɊɚɡɨɦɛɥɢɡɶɤɨ
ɉɪɢɱɨɦɭ ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɞɥɹ ɄɍȺ ɦɚɽ ɧɚɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɿ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɿ ɧɚ ɡɛɢɬɨɤ
Ɂɛɢɬɨɤɦɚɽɩɨɤɪɢɜɚɬɢɫɶɨɬɪɢɦɚɧɢɦɩɪɢɛɭɬɤɨɦ67.
ɇɟɞɨɜɿɪɚɭɤɪɚʀɧɰɿɜɞɨɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɫɢɫɬɟɦɢɜɰɿɥɨɦɭɬɚɇɉɎɡɨɤɪɟɦɚɋɟɪɟɞ
ɨɫɧɨɜɧɢɯɩɪɢɱɢɧɧɟɞɨɜɿɪɢɧɚɫɟɥɟɧɧɹɞɨɇɉɎ±ɧɟɛɟɡɩɿɞɫɬɚɜɧɿɩɨɛɨɸɜɚɧɧɹɳɨɞɨ
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɡɚɨɳɚɞɠɟɧɶ
Ɉɬɠɟ ɫɩɨɞɿɜɚɧɧɹ ɧɚ ɬɟ ɳɨ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɇɉɎ ɭ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɦɭ ɞɥɹ ɨɝɥɹɞɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɡɦɨɠɟ ɫɤɥɚɫɬɢ ɡɧɚɱɧɢɣ ɫɟɝɦɟɧɬ ɧɟ ɬɟ ɳɨ ɜ
ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɚ ɯɨɱɚ ɛ ɜ ɩɟɧɫɿɣɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɹɜɧɨ ɡɚɜɢɳɟɧɿ Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬɿ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɦɟɠɟɧɿ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɢɡɶɤɨʀ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɧɢɡɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ
ɠɢɬɬɹ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɇɉɎ ɬɚ ɧɟɞɨɜɿɪɢ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɞɨ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɫɢɫɬɟɦɢɜɰɿɥɨɦɭɬɚɇɉɎɡɨɤɪɟɦɚɉɪɨɬɹɝɨɦɛɚɝɚɬɶɨɯɪɨɤɿɜɫɢɫɬɟɦɚ
ɮɚɤɬɢɱɧɨɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɭɫɬɚɧɿɫɬɚɝɧɚɰɿʀ
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ȱȱȱ ɪɿɜɧɹ ɜɿɞɪɿɡɧɹ
ɸɬɶɫɹɡɚɪɿɡɧɢɦɫɬɭɩɟɧɟɦɧɟɡɞɿɣɫɧɟɧɧɨɫɬɿȾɨɧɢɯɡɨɤɪɟɦɚɧɚɥɟɠɚɬɶ
Ɂɦɿɧɚ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɬɚ ɞɟɜɚɥɶɜɚɰɿʀ ɧɚɰɿɨ
ɧɚɥɶɧɨʀ ɝɪɨɲɨɜɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɇɚɞɥɢɲɤɨɜɚ ɞɟɜɚɥɶɜɚɰɿɹ ɡɧɢɳɭɽ ɛɭɞɶɹɤɿ ɧɚɤɨɩɢ
ɱɟɧɧɹɜɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣɜɚɥɸɬɿɨɫɨɛɥɢɜɨɜɬɚɤɿɣɿɦɩɨɪɬɨɡɚɥɟɠɧɿɣɤɪɚʀɧɿɹɤɍɤɪɚʀɧɚ
ɇɟɣɬɪɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɰɸ ɜɚɞɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ȱȱȱ ɪɿɜɧɹ ɦɨɠɧɚ ɥɢɲɟ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɝɨ
65

Король В. Профучастники вокруг НПФ “Вот на этих 7% и живем”. – https://www.epravda.com.ua/rus/
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ɜɚɥɸɬɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ Ⱥɥɟ ɰɟ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɡɨɥɨɬɨɜɚɥɸɬɧɢɯ ɪɟɡɟɪɜɿɜ68
ɬɚɝɪɚɦɨɬɧɨʀɤɭɪɫɨɜɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɇȻɍȺɧɿɬɢɦɚɧɿɿɧɲɢɦɍɤɪɚʀɧɚɧɚɪɚɡɿɩɨɯɜɚɥɢ
ɬɢɫɹɧɟɦɨɠɟ
ɇɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɧɚ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɭɜɚɬɢ
ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɞɜɨɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɉɨɩɟɪɲɟ ɰɟ ɡɦɿɧɚ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɧɚ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ
ɩɟɧɫɿɣɧɢɯɚɤɬɢɜɿɜɡɝɿɞɧɨɡɫɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ³ɉɪɨɧɟɞɟɪɠɚɜɧɟɩɟɧɫɿɣɧɟɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɟɧɧɹ´ Ɉɛɦɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɰɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ ɞɨɯɨɞɢ ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɝɚɪɚɧɬɨ
ɜɚɧɨ Ʉɚɛɿɧɟɬɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɧɚ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɞɟɩɨɡɢɬɧɢɯ
ɪɚɯɭɧɤɚɯɭɝɪɨɲɨɜɢɯɤɨɲɬɚɯɬɚɜɨɳɚɞɧɢɯɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɚɯɛɚɧɤɿɜɦɚɸɬɶɛɭɬɢɡɧɹɬɿ
ɚɛɨɩɪɢɧɚɣɦɧɿɪɨɡɲɢɪɟɧɿɞɨ69.
ȱɧɲɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɦɚɸɬɶ ɫɬɚɬɢ ɛɨɪɝɨɜɿ ɰɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɞɟɪ
ɠɚɜɢ ɿɧɞɟɤɫɨɜɚɧɿɧɚɿɧɮɥɹɰɿɸɩɪɨɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɹɤɢɯɣɞɟɬɶɫɹɜɠɟ
ɞɚɜɧɨ70.
 Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɨɸ ɩɭɧɤɬɭ  ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɱɚɫɬɤɨɜɟ ɡɧɹɬɬɹ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɧɚ ɿɧɜɟɫɬɭ
ɜɚɧɧɹɜɚɤɬɢɜɢɧɨɦɿɧɨɜɚɧɿɜɿɧɨɡɟɦɧɿɣɜɚɥɸɬɿȺɥɟɰɟɣɡɚɯɿɞɫɬɜɨɪɢɬɶɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ
ɬɢɫɤɧɚɡɨɥɨɬɨɜɚɥɸɬɧɿɪɟɡɟɪɜɢɩɟɪɟɛɭɜɚɸɱɿɭɫɬɚɧɿɞɚɥɟɤɨɦɭɜɿɞɿɞɟɚɥɶɧɨɝɨ
Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ ɬɚ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɧɢɦɢ ɤɨɦɿɫɿɣ
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɿɸ ɍɤɪɚʀɧɢ71 ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɛɚɧɤɿɜɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɡɚ
ɜɚɥɸɬɧɢɦɢ ɩɟɪɟɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɢ ɬɪɟɛɚ ɞɨɡɜɨɥɢɬɢ ɨɛɥɿɤɨɜɭɜɚɬɢ ɨɤɪɟɦɨ ɜɿɞ ɜɢɧɚɝɨ
ɪɨɞɢ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɡ ɪɚɞɨɸ ɇɉɎ Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɧɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ
ɨɛɦɟɠɢɬɢ ɬɚɪɢɮɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɿɸ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟ
ɪɚɯɭɜɚɧɧɹɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ72.
ɇɚ ɠɚɥɶ ɡɚ ɧɢɧɿɲɧɿɯ ɭɦɨɜ ɧɟɦɚɽ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ
ɞɨ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɩɟɧɫɿɣɧɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ȼ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ
ɨɛɝɨɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɱɢ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ
ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ73 ɚɥɟ ʀɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɧɚɪɚɡɿ ɧɟɡɞɿɣɫɧɟɧɧɚ
ɯɨɱɚɛɭɫɢɥɭɫɥɚɛɤɨʀɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɨɫɬɿɇɉɎɌɟɠɫɚɦɟɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ
ɪɿɡɧɨɝɨɪɨɞɭɩɪɨɝɪɚɦɞɥɹɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɞɟɪɠɚɜɧɨʀɬɚɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨʀɮɨɪɦɢɜɥɚɫɧɨɫɬɿ
ɬɚɞɟɪɠɚɜɧɢɯɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯɤɨɦɩɚɧɿɣ
68

Обсяги резервів НБУ станом на 1 січня 2017р. становили $15,5 млрд., на 31 грудня 2015р. – $13,3 млрд.,
на 31 грудня 2014р. – $7,5 млрд. Офіційний сайт НБУ. – https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_
id=7693066.
69
Король В. “Спасибі що живі”: про виживання НПФ під пресом влади. – http://www.epravda.com.ua/
columns/2017/04/25/624214/.
70
Лондар Л. П. Недержавне пенсійне забезпечення: особливості становлення в Україні: автореферат – Київ:
2011р. – 20с.
71
Національний депозитарій України – юридична особа, що функціонує у формі публічного акціонерного
товариства та забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів.
72
Король В. “Спасибі що живі”: про виживання НПФ під пресом влади. – http://www.epravda.com.ua/
columns/2017/04/25/624214/.
73
Гідна старість завдяки додатковій пенсії. – http://zalp.org.ua/content/view/2871/31/lang,english/.
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ȯɞɢɧɢɦ ɧɚɞɿɣɧɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ȱȱȱ ɪɿɜɧɹ
ɦɨɝɥɚ ɛ ɫɬɚɬɢ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɚ ɭɱɚɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɢ ɫɩɿɜɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ  ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɞɟɪɠ
ɛɸɞɠɟɬɭ Ⱥɥɟ ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɫɬɚɧ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɬɚɤɢɣ ɲɥɹɯ ɭ ɧɚɣɛɥɢɠɱɿɣ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿɧɟɦɨɠɟɛɭɬɢɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦ
Ɂ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝɨ ɜɢɳɟ ɫɥɿɞ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ
ɪɟɮɨɪɦɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɋɜɿɬɨɜɢɦ ɛɚɧɤɨɦ74 ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɝɥɢɛɨɤɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɪɟɮɨɪɦɚɦɢ ɬɚ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ʀɯ ɪɟɮɨɪɦ  ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜ ɬɱ ɪɨɡɭ
ɦɿɧɧɹɨɛɦɟɠɟɧɶɬɚɿɧɲɢɯɧɚɫɥɿɞɤɿɜɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨʀɭɱɚɫɬɿɧɚɫɟɥɟɧɧɹɜɩɟɧɫɿɣɧɢɯɩɪɨ
ɝɪɚɦɚɯ Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɰɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɬɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɡ ɧɢɡɶɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɞɨɯɨ
ɞɿɜ ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɤɪɿɦ ɫɬɚɪɨɫɬɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɿɧɲɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɪɢɡɢɤɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɱɿ ɞɥɹ
ɧɢɯɜɠɟɫɶɨɝɨɞɧɿɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɸɡɚɝɪɨɡɭ
Ⱦɨɫɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ɡ ɧɢɡɶɤɢɦ ɿ ɫɟɪɟɞɧɿɦ ɪɿɜɧɟɦ ɞɨɯɨ
ɞɿɜ ɍɤɪɚʀɧɚ ɡɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɽɸ ɋȻ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɫɚɦɟ ɞɨ ɧɢɯ  ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɳɨ ɮɨɪ
ɦɭɜɚɧɧɹɤɨɠɧɨʀɫɤɥɚɞɨɜɨʀɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɦɚɽɡɚɥɟɠɚɬɢɜɿɞɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɨɛɫɬɚ
ɜɢɧ ɬɚ ɩɨɬɪɟɛ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɩɪɢɣɧɹɬɧɨɸ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɜɢɬɪɚɬ ɬɚ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɝɪɨɦɚɞɹɧɿɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɬɨɛɬɨɧɟɜɢɬɿɫɧɹɬɢ
ɿɧɲɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɿ ɧɟ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɢ ɞɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ
ɞɥɹɩɨɞɚɬɤɨɜɨɛɸɞɠɟɬɧɨʀɫɮɟɪɢ
Ɉɬɠɟ ɹɤɳɨ ɧɚɪɚɡɿ ɚɧɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɚɧɿ ɛɿɡɧɟɫ ɚɧɿ ɞɟɪɠɚɜɚ ɧɟ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿ ɬɚ ɧɟ
ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɭɦɨɜ ɳɨ ɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ȱȱȱ ɪɿɜɧɹ ɿ ɧɚɞɚ
ɞɭɬɶ ʀɣ ɞɪɭɝɨɝɨ ɞɢɯɚɧɧɹ ɪɟɮɨɪɦɚɬɨɪɫɶɤɿ ɡɭɫɢɥɥɹ ɫɥɿɞ ɡɨɫɟɪɟɞɢɬɢ ɧɚ ɿɧɲɢɯ ɤɨɦ
ɩɨɧɟɧɬɚɯɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ
ɇɚɪɚɡɿ ɰɿɥɟɣ ɡɚɞɟɤɥɚɪɨɜɚɧɢɯ ɭ ɪ ɩɪɢ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ,,, ɪɿɜɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢɧɟɞɨɫɹɝɧɭɬɨ
ɉɟɧɫɿɣɧɿɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɧɟɫɬɚɥɢɞɿɽɜɢɦɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɝɿɞɧɨʀɫɬɚ
ɪɨɫɬɿɋɟɪɟɞɧɿɣɪɨɡɦɿɪɩɟɧɫɿɣɧɢɯɚɤɬɢɜɿɜɩɪɢɩɚɞɚɸɱɢɯɧɚɨɞɧɨɝɨɭɱɚɫɧɢɤɚ
ɧɟɩɟɪɟɜɢɳɭɽɝɪɧɚɳɨɦɿɫɹɱɧɢɣɩɪɢɪɿɫɬɩɟɧɫɿɣɧɢɯɚɤɬɢɜɿɜ ɩɟɧɫɿɣɧɿ
ɜɧɟɫɤɢɪɚɡɨɦɡɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɦɞɨɯɨɞɨɦ ɞɨɪɿɜɧɸɽɝɪɧ
ɉɟɧɫɿɣɧɿ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɧɟ ɫɬɚɥɢ ɜɚɝɨɦɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ
ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɚɤɬɢɜɢ ɇɉɎ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ
ɝɪɭɞɧɹɪɫɤɥɚɞɚɸɬɶɥɢɲɟɦɥɧɝɪɧ
ɇɉɎ ɧɟ ɫɬɚɥɢ ɞɿɽɜɢɦ ɿɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɮɿɡɢɱɧɢɯ
ɨɫɿɛ.
Ɂɚɯɨɞɢ ɡɞɚɬɧɿ ɪɟɚɥɶɧɨ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ȱȱȱ ɪɿɜɧɹ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɡɚ ɪɿɡɧɢɦ
ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɧɟɡɞɿɣɫɧɟɧɧɨɫɬɿ Ⱦɨ ɧɢɯ ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɡɦɿɧɚ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱ
ɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɬɚ ɞɟɜɚɥɶɜɚɰɿʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɝɪɨɲɨɜɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ
ɬɚɡɧɹɬɬɹɨɛɦɟɠɟɧɶɧɚɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹɜɚɤɬɢɜɢɧɨɦɿɧɨɜɚɧɿɜɿɧɨɡɟɦɧɿɣɜɚɥɸɬɿ
74

Обеспеченная старость в ХХI веке. Пенсионные системы и реформы в международной перспективе. –
http://siteresources.worldbank.org/INTPENSIONS/Resources/Old_Age_Inc_Supp_Full_Rus.pdf.
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8.3. ОБОВ’ЯЗКОВІ ПРОФЕСІЙНІ ПЕНСІЙНІ СИСТЕМИ
ɉɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɢɯɫɯɟɦɞɥɹɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɞɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯɿ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɩɟɧɫɿɣɞɥɹɨɫɨɛɥɢɜɢɯɤɚɬɟɝɨɪɿɣɩɪɨɮɟɫɿɣɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɿɡɪɢɡɢɤɨɦɞɥɹ
ɠɢɬɬɹ ɞɢɫɤɭɬɭɽɬɶɫɹ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɡ ɪ ɜɿɞ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ³ɉɪɨ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟɞɟɪɠɚɜɧɟɩɟɧɫɿɣɧɟɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ´75.
Ɉɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɩɟɧɫɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɚɥɿ ± Ɉɉɉɋ  ± ɰɟ ɮɨɪɦɚ ɧɚɤɨ
ɩɢɱɟɧɧɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɩɥɚɬ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɿ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦ ɩɪɚɰɸɸɱɢɦ
ɜ ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ± ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɬɚɚɛɨ ɜɚɠɤɢɯ ɬɚɚɛɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ  ɭɦɨ
ɜɚɯ ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɣɤɪɚɳɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ Ɉɉɉɋ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɹɤ ɤɨɦɩɟɧ
ɫɚɰɿɹɡɚɰɿɭɦɨɜɢɬɚɡɚɡɜɢɱɚɣɽɫɤɥɚɞɨɜɨɸɫɢɫɬɟɦɢɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨɝɨɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸɈɉɉɋɽʀʀɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɿɫɬɶɇɟɫɥɿɞɩɥɭɬɚɬɢɈɉɉɋɡ
ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɢɦɢ ɝɚɥɭɡɟɜɢɦɢ ɩɟɧɫɿɣɧɢɦɢ ɫɯɟɦɚɦɢ ɞɨɜɨɥɿ ɩɨɲɢɪɟɧɢɦɢ ɭ ɪɨɡɜɢɧɭ
ɬɢɯɤɪɚʀɧɚɯɁɚɯɨɞɭ76.
На початковому етапі професійні пенсійні системи в розвинутих країнах світу існували
у вигляді сукупності окремих професійних пенсійних програм, які не мали обов’язкового
статусу на державному рівні. Основне призначення таких програм, запровадження
яких відбувалося за ініціативою окремих роботодавців шляхом утворення приватних
пенсійних фондів, полягало у забезпеченні додаткового до державних пенсійних виплат
доходу по закінченню трудової діяльності для окремих груп працівників за професійною
ознакою (професійне пенсійне забезпечення за місцем роботи). Поступово, внаслідок
колективних переговорів та розвитку соціального діалогу, рівень охоплення зайнятого
населення професійним пенсійним забезпеченням за місцем роботи значно зріс, досягнувши
80-90%, тобто останнє набуло квазіобов’язкового характеру. Наступним етапом
стало надання більшості квазіобов’язкових приватних професійних пенсійних програм
обов’язкового статусу в результаті державних заходів, спрямованих на їх закріплення
та стабілізацію.
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞɭɒɜɟɣɰɚɪɿʀɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɩɟɧɫɿɣɧɿɫɯɟɦɢɿɫɧɭɸɬɶɩɪɚɤɬɢɱɧɨɜɤɨɠ
ɧɿɣɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀȼɒɜɟɰɿʀɤɨɥɟɤɬɢɜɧɿɞɨɝɨɜɨɪɢɦɿɠɫɩɿɥɤɚɦɢɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜɬɚɩɪɨɮ
ɫɩɿɥɤɚɦɢɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢɩɟɧɫɿɹɦɢɩɨɧɚɞɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜȼɢɫɨɤɢɦɽ
ɜɿɞɫɨɬɨɤɨɯɨɩɥɟɧɧɹɬɚɤɢɦɢɩɟɧɫɿɹɦɢɭɇɿɞɟɪɥɚɧɞɚɯ ɩɨɧɚɞɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚɭ
ɋɒȺ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɇɚɬɨɦɿɫɬɶɭɇɨɜɿɣɁɟɥɚɧɞɿʀɥɢɲɟɨɬɪɢɦɭɸɬɶɩɪɨɮɟ
ɫɿɣɧɭɩɟɧɫɿɸ77.
75

Ще у 2007р. у Верховній Раді України було зареєстровано проект Закону України “Про обов’язкову
професійну пенсійну систему”. Його концептуальною вадою було положення, згідно з яким головними
суб’єктами інституційної інфраструктури ОППС мали бути НПФ. Саме на них покладались обов’язки акумуляції, обліку та адміністрування пенсійних внесків. Тобто ОППС повинна була функціонувати як добровільна
складова пенсійної системи (ІІІ рівень), незважаючи на її обов’язковий характер.
76
Мінімальні соціально та економічно обгрунтовані розміри пенсійних внесків на користь потенційних
учасників обов’язкової професійної пенсійної системи в Україні / О. Коцюба, Ю. Резнікова // Україна: аспекти
праці, 2010р., № 7, с.9-13. – http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uap_2010_7_4.
77
Чубарова Т.В. Профессиональные пенсии в системе пенсионного обеспечения (опыт развитых стран). –
Труд за рубежом, 2003р., №2, с.106-123.
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ȼɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭɳɨɈɉɉɋɮɭɧɤ
ɰɿɨɧɭɸɬɶ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɡɚɤɨɧɭ ɇɚɬɨ
ɦɿɫɬɶ ɝɚɥɭɡɟɜɿ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɫɯɟɦɢ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɦɢɭɬɨɦɭɫɟɧɫɿɳɨɜɨɧɢɮɭɧɤɰɿɨɧɭ
ɸɬɶ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɬɪɢɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɞɨɦɨɜɥɟ
ɧɨɫɬɟɣ ɦɿɠ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹɦɢ ɩɪɨɮɫɩɿɥɤɚɦɢ ɬɚ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɇɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɢɯ ɭɝɨɞ ɹɤ ɩɪɚ
ɜɢɥɨ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɨɞɢɧ ɱɢ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ
ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɫɬɚɬɭɫ ɧɟɞɟɪɠɚɜ
ɧɢɯ Ƚɚɥɭɡɟɜɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɇɉɎ ɜɿɞɛɢɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚ
ɞɟɹɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɡɨɤɪɟɦɚ
ɧɚɩɪɹɦɚɯ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɯ ɭɩɪɚɜ
ɥɿɧɧɹɤɨɧɬɪɨɥɸɬɚɧɚɝɥɹɞɭɬɨɳɨ
ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɪɨɛɢɥɢɫɶ ɫɩɪɨɛɢ ɡɚɩɪɨɜɚɞ
ɠɟɧɧɹ Ɉɉɉɋ Ⱥɥɟ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɜɨɧɢ ɧɟ ɛɭɥɢ ɭɫɩɿɲɧɢɦɢ Ɉɫɬɚɧɧɹ ɡ ɧɢɯ ±
ɭ ɪ ɤɨɥɢ ɭ ȼɊɍ ɛɭɥɨ ɩɨɞɚɧɨ ɩɪɨɟɤɬ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ³ɉɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ
ɞɟɹɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɚɤɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɳɨɞɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫ
ɬɟɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɽɞɢɧɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ´78 ɐɢɦ Ɂɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɨɦ ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɨɝɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚ
ɥɨɫɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ Ɍɚɤɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɩɟɧɫɿɣɧɚ ɫɢɫɟ
ɬɟɦɚɦɚɥɚɜɤɥɸɱɚɬɢɜɫɟɛɟɩ¶ɹɬɶɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɉɟɪɲɿɱɨɬɢɪɢɨɯɨɩɥɸ
ɜɚɥɢɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɡɚɫɩɢɫɤɚɦɢʋɬɚʋɩɪɨɮɟɫɿɣɳɨɞɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɞɨɫɬɪɨɤɨɜɭ
ɩɟɧɫɿɸ ɬɚ ɩɟɧɫɿɸ ɡɚ ɜɢɫɥɭɝɭ ɪɨɤɿɜ ɉ¶ɹɬɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɜɤɥɸɱɚɥɚ ɜ ɫɟɛɟ ɩɪɨɤɭɪɨɪɿɜ
ɬɚ ɫɥɿɞɱɢɯ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ ɭ ɬɱ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱ
ɧɨʀɫɥɭɠɛɢɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜɇȻɍɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜɞɟɪɠɚɜɧɢɯɚɛɨɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯɁɆȱɩɨɫɚ
ɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɡɛɨɪɿɜ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɫɭɞ
ɞɿɜ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ
ɩɨɦɿɱɧɢɤɿɜɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɿɜ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ79.
ɉɟɧɫɿɣɧɚ ɜɢɩɥɚɬɚ ɞɥɹ ɩɟɪɲɨʀɱɟɬɜɟɪɬɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɩɟɧɫɿɣɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚɥɚɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹɡɚɪɚɯɭɧɨɤɫɬɪɚɯɨɜɢɯɜɧɟɫɤɿɜ
ɹɤɿɫɩɥɚɱɭɜɚɬɢɦɟɪɨɛɨɬɨɞɚɜɟɰɶɧɚɤɨɪɢɫɬɶɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɥɹɤɨɠɧɨʀɝɪɭɩɢɩɪɚɰɿɜ
ɧɢɤɿɜɪɨɡɦɿɪɢɜɿɞɪɿɡɧɹɥɢɫɹ Ⱦɥɹɩ¶ɹɬɨʀɤɚɬɟɝɨɪɿʀ±ɜɬɱɞɟɪɠɚɜɧɢɯɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ±
ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜɫɹ ɿɧɲɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ȱɡ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɦɚɜ ɫɬɹɝɭɜɚɬɢɫɶ ȯɋȼ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ
ɡɹɤɨɝɨɧɚɞɚɥɿɜɿɞɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹɞɨɫɨɥɿɞɚɪɧɨʀɚɛɨɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀɫɢɫ
ɬɟɦɢ ɚ  ± ɞɨ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ80 ɉɪɨɬɟ Ɂɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬ
ɧɟɞɨɱɟɤɚɜɫɹɫɜɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭɿɤɜɿɬɧɹɪɣɨɝɨɛɭɥɨɜɿɞɤɥɢɤɚɧɨ
78
Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та єдиних
принципів нарахування пенсій” від 30 квітня 2015р.
79
Ст.115 проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та
єдиних принципів нарахування пенсій” від 30 квітня 2015р.
80
Ст.18, там само.
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Ɉɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ Ɉɉɉɋ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚɜ
ɤɨɥɨɱɨɬɢɪɶɨɯɩɢɬɚɧɶ
• ɩɿɞɯɿɞɞɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɤɨɥɚɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɨɯɨɩɥɟɧɢɯɈɉɉɋ
• ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɨɫɬɿɧɚɚɤɭɦɭɥɶɨɜɚɧɿɤɨɲɬɢ
• ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɿɫɬɶɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ
• ɞɠɟɪɟɥɨɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭ
ɉɿɞɯɿɞ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɥɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɨɯɨɩɥɟɧɢɯ Ɉɉɉɋ Ȼɟɡɡɚɩɟɪɟɱɧɢɦɢ
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ Ɉɉɉɋ ɦɚɸɬɶ ɫɬɚɬɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣ ɡɚ ɫɩɢɫɤɚɦɢ
ʋ ɬɚ ʋ81 ɉɪɨɬɟ ɫɥɭɲɧɨ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɬɨɦɭ ɳɨ ɞɨɧɢɧɿ ɱɢɧɧɢɣ ³ɫɩɢɫɤɨ
ɜɢɣ´ɩɿɞɯɿɞɛɭɥɨɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɨɩɿɜɫɬɨɥɿɬɬɹɬɨɦɭɇɚɪɚɡɿɜɿɧɽɡɚɫɬɚɪɿɥɢɦɬɚɧɟɚɤ
ɬɭɚɥɶɧɢɦ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɡɦɿɧɢ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɧɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ
ɡɚɫɨɛɢɡɚɯɢɫɬɭɬɨɳɨ
ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɩɪɢ ɮɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɥɚ ɨɯɨɩɥɟɧɢɯ Ɉɉɉɋ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɩɪɨɩɨɧɭ
ɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɣɬɢ ɜɿɞ ³ɫɩɢɫɤɨɜɨɝɨ´ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ
ɜɩɥɢɜɭɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯɮɚɤɬɨɪɿɜɧɚɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɚɬɟɫɬɚɰɿʀɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿ
Ƚɿɝɿɽɧɿɱɧɨʀɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ82).
ȱɧɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɧɚɩɨɥɹɝɚɽ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɉɪɨɝ
ɪɚɦɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɚɬɟɫɬɚɰɿʀɪɨɛɨɱɢɯɦɿɫɰɶɡɚɭɦɨɜɚɦɢɩɪɚɰɿ83.
Ⱦɟɹɤɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɡɚ ɞɨɰɿɥɶɧɟ ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɤɨɥɨ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ Ɉɉɉɋ ɡɚ
ɪɚɯɭɧɨɤ ɿɧɲɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣ ɱɢ ɨɫɿɛ ɦɚɸɱɢɯ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɭ ɩɟɧɫɿɸ ɡɚ ɱɢɧ
ɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɫɭɞɞɿɜ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɬɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢ
ɤɿɜɨɪɝɚɧɿɜɞɨɯɨɞɿɜɿɡɛɨɪɿɜ ɱɢɨɫɿɛɡɚɿɧɲɨɸɨɡɧɚɤɨɸ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɛɸɞɠɟɬɧɢɤɿɜ
ɞɟɪɠɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ 84.
ɉɪɢɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ ɧɚɜɿɬɶ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ Ɉɉɉɋ ɡɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ85 ɇɚ
ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ ɬɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ Ɉɉɉɋ ɧɟ
ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɚɧɿ ɝɚɥɭɡɟɜɢɦɢ ɚɧɿ ɬɢɦ ɛɿɥɶɲ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɦɢ ɜ ɫɢɥɭ ɫɜɨɽʀ ɟɤɨɧɨ
ɦɿɱɧɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɹ ɡɚ ɨɫɨɛɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ ɩɪɚɰɿ  ȼ Ɉɉɉɋ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ
ɜɢɤɥɸɱɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢɩɟɜɧɢɯɩɪɨɮɟɫɿɣɚɧɟɜɫɿɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢɨɫɤɿɥɶɤɢɛɭɞɶɹɤɟ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ ɦɚɽ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɬɨɳɨ
81
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ɉɟɪɟɞɭɦɨɜɚɦɢɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɈɉɉɋɽɧɟɫɨɰɿɚɥɶɧɿɪɢɡɢɤɢ ɫɬɚɪɿɫɬɶɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɶ
ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹɬɨɳɨ ɚɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɳɨɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶɇɚɣɬɢɩɨɜɿɲɢɦɢ
ɡɧɢɯɽɜɚɠɤɿɫɬɶɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿɫɬɶɬɚɲɤɿɞɥɢɜɿɫɬɶɉɨɞɟɤɨɥɢɞɨɈɉɉɋɞɨɥɭɱɚɸɬɶɣ
ɿɧɲɿ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɹɤɿ ɧɟ ɽ ɜɥɚɫɧɟ ɜɚɠɤɢɦɢ ɲɤɿɞɥɢɜɢɦɢ ɱɢ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɦɢ ɚɥɟ ɬɚɤɿ
ɳɨɜɧɚɫɥɿɞɨɤɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɨɝɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɨɛɨɜ¶ɹɡɤɿɜɦɨɠɭɬɶɡɚɝɪɨɠɭ
ɜɚɬɢɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɦɢ
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɰɿɽɸ ɥɨɝɿɤɨɸ Ɉɉɉɋ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɦɢ ȼɨɱɟɜɢɞɶ
ɩɨɦɢɥɤɚ ɜ ɬɨɦɭ ɳɨ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɩɪɨɫɬɨ ɩɥɭɬɚɸɬɶ Ɉɉɉɋ ɡ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɢɦɢ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɢɦɢ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɯɨɱɚ ɡɚ ɫɜɨɽɸ ɫɭɬɬɸ ɰɟ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɪɿɡɧɿ
ɪɟɱɿ
Ⱥ ɰɿɥɤɨɦ ɫɯɜɚɥɶɧɟ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜ
ɧɢɤɿɜ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ ɝɚɥɭɡɟɣ ɱɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɦɨɠɟ ɿ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɟ ɱɟɪɟɡ ɫɢɫ
ɬɟɦɭȱȱȱɪɿɜɧɹɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɬɪɢɫɬɨɪɨɧɧɿɯɞɨɦɨɜɥɟɧɨɫɬɟɣɦɿɠɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹɦɢɩɪɨɮ
ɫɩɿɥɤɚɦɢɬɚɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ86.
Ɉɬɠɟɫɭɱɚɫɧɚɫɢɬɭɚɰɿɹɭɫɮɟɪɿɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɍɤɪɚʀɧɢ
ɨɛɭɦɨɜɥɸɽɧɚɝɚɥɶɧɭɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɩɟɪɟɝɥɹɞɭɫɤɥɚɞɭɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯɭɱɚɫɧɢɤɿɜɈɉɉɋ
ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɧɚɞɚɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɡ ɧɚɥɟɠɧɢɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ
ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɦ
ɉɪɚɜɨ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɚɤɭɦɭɥɶɨɜɚɧɿ ɤɨɲɬɢ Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɳɨ
ɤɨɲɬɢ ɚɤɭɦɭɥɶɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɪɚɯɭɧɤɚɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜɢɡɧɚɸɬɶɫɹ ɜɥɚɫ
ɧɿɫɬɸɥɸɞɢɧɢɌɨɦɭɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɨɫɬɿɧɚɬɚɤɿɤɨɲɬɢɦɚɽɩɿɞɥɹɝɚɬɢɭɫɩɚɞɤɭɜɚɧɧɸ
ȱɧɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɳɨ ɬɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɧɟ ɫɭɦɿɫɧɢɣ ɿɡ ɡɚɜɞɚɧ
ɧɹɦ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ Ȼɭɰɿɦɬɨ Ɉɉɉɋ ɞɨɤɨɪɿɧɧɨ
ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɫɢɫɬɟɦɢ ȱȱ ɪɿɜɧɹ ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɢɦ ɳɨ ɤɨɲɬɢ ɧɚɤɨɩɢɱɭɸɬɶɫɹ ɧɟ
ɫɚɦɢɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɦ ɚ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɟɦ ɡɚ ɩɪɢɦɭɫɨɦ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡ ɨɞɧɿɽɸ ɦɟɬɨɸ ±
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɢɩɥɚɬɭ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨʀ ɩɟɧɫɿʀ ɭ ɪɚɡɿ ɹɤɳɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɫɤɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ
ɰɢɦ ɩɪɚɜɨɦ Ɍɨɦɭ ɭ ɪɚɡɿ ɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɦ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɩɟɧ
ɫɿɸɤɨɲɬɢɩɨɜɢɧɧɿɩɨɜɟɪɬɚɬɢɫɶɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹɦɧɚɤɨɩɢɱɭɸɱɢɦʀɯɞɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɰɶɨɝɨɩɪɚɜɚ
ɇɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭɫɭɛ¶ɽɤɬɧɿɫɬɶɩɥɚɬɧɢɤɚɤɨɲɬɿɜɜɰɶɨɦɭɩɢɬɚɧɧɿɧɟɜɿɞɿɝɪɚɽɠɨɞ
ɧɨʀɪɨɥɿɋɭɬɬɽɜɢɦɽɥɢɲɟɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣɫɟɧɫɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɜɈɉɉɋɐɟ
ɝɪɨɲɨɜɚɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɹɩɪɚɰɿɜɧɢɤɭɡɚɨɫɨɛɥɢɜɿɭɦɨɜɢɩɪɚɰɿɉɪɚɰɸɸɱɢɜɬɚɤɢɯɭɦɨ
ɜɚɯɥɸɞɢɧɚɡɚɫɥɭɝɨɜɭɽɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀɈɬɠɟɧɚɤɨɩɢɱɟɧɿɤɨɲɬɢɽɜɥɚɫɧɿɫɬɸɥɸɞɢɧɢ
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɞɠɟɪɟɥɚɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɈɉɉɋ
ȾɨɬɨɝɨɠɈɉɉɋɯɨɱɚɣɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹɦɟɧɲɢɦɢɦɚɫɲɬɚɛɚɦɢɨɯɨɩɥɟɧɧɹɬɚɩɿɞ
ɜɢɳɟɧɨɸɫɤɥɚɞɧɿɫɬɸɜɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɚɥɟɡɚɫɜɨʀɦɢɟɤɨɧɨɦɿɤɨɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɦɢɨɫɨ
ɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢɚɧɚɥɨɝɿɱɧɚɫɢɫɬɟɦɿȱȱɪɿɜɧɹɚɫɚɦɟ
• ɦɚɽɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪ
• ɩɨɬɪɟɛɭɽɧɚɹɜɧɨɫɬɿɫɢɫɬɟɦɢɩɟɪɫɨɧɿɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨɨɛɥɿɤɭ
86

Ми усвідомлюємо певну контраверсійність такої точки зору та сподіваймося на плідну експертну дискусію.
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• ɤɨɲɬɢɫɢɫɬɟɦɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɸ
• ɤɨɲɬɢ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɥɭɱɟɧɿ ɡ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨ ɧɚɛɭɬɬɹ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɦɢ ɨɫɨ
ɛɚɦɢɩɪɚɜɚɧɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɩɟɧɫɿʀ
Ɉɬɠɟɣɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɨɫɬɿɧɚɧɚɤɨɩɢɱɟɧɿɤɨɲɬɢɩɨɜɢɧɧɨɹɤɣɭɫɢɫɬɟɦɿȱȱɪɿɜɧɹ
ɡɚɥɢɲɚɬɢɫɶɡɚɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɦɣɭɫɩɚɞɤɨɜɭɜɚɬɢɫɶ
ɋɭɛ¶ɽɤɬɧɿɫɬɶ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɇɚɪɚɡɿ ɱɢɧɧɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ87 ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɳɨ
³ɉɟɧɫɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɨɫɿɛ ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɚɛɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɧɚ
ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ ɧɚ ɪɨɛɨɬɚɯ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɲɤɿɞɥɢɜɢɦɢ ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɚɠɤɢɦɢ ɭɦɨ
ɜɚɦɢɩɪɚɰɿɡɚɫɩɢɫɤɨɦʋɬɚɧɚɿɧɲɢɯɪɨɛɨɬɚɯɿɡɲɤɿɞɥɢɜɢɦɢɿɜɚɠɤɢɦɢɭɦɨɜɚɦɢ
ɩɪɚɰɿ ɡɚ ɫɩɢɫɤɨɦ ʋ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ ɪɨɛɿɬ ɩɪɨɮɟɫɿɣ ɩɨɫɚɞ ɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɡɚɬɜɟɪɞ
ɠɟɧɢɯ Ʉɚɛɿɧɟɬɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɪɨɛɨ
ɱɢɯ ɦɿɫɰɶ ɧɚ ɩɨɫɚɞɚɯ ɳɨ ɞɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿʀ ɡɚ ɜɿɤɨɦ ɧɚ ɩɿɥɶ
ɝɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɚɛɨ ɡɚ ɜɢɫɥɭɝɭ ɪɨɤɿɜ ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɳɨ ɞɿɹɥɨ
ɪɚɧɿɲɟ ɦɚɥɢ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɧɚ ɩɿɥɶɝɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɚɛɨ ɡɚ ɜɢɫɥɭɝɭ ɪɨɤɿɜ ɡɞɿɣɫ
ɧɸɽɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɨɤɪɟɦɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɦ ɚɤɬɨɦ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɬɚ ɤɨɪɩɨɪɚ
ɬɢɜɧɿɮɨɧɞɢ´
ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɬɢ ɤɨɲɬɢ Ɉɉɉɋ ɦɚɸɬɶ ɇɉɎ ɬɨɛɬɨ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢ
ȱȱȱ ɪɿɜɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɉɪɢɱɢɧɚ ɬɚɤɨʀ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɨɦɢɥɤɢ ɧɚɣɿɦɨɜɿɪ
ɧɿɲɟɩɨɥɹɝɚɽɜɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɥɢɛɨɤɨɦɭɚɧɚɥɿɡɿɡɚɯɿɞɧɨʀɩɪɚɤɬɢɤɢȾɿɣɫɧɨɜɤɪɚʀ
ɧɚɯ ɡ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢ ɫɯɟɦɚɦɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɽ
ɩɪɟɪɨɝɚɬɢɜɨɸɇɉɎɉɪɨɬɟɫɚɦɚɿɞɟɨɥɨɝɿɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɜɛɿɥɶɲɨɫɬɿɤɪɚʀɧɽɤɜɚɡɿɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨɸɌɨɛɬɨɨɛɨɜ¶ɹɡɨɤɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹɳɨɞɨɫɩɥɚɬɢ
ɜɧɟɫɤɿɜ ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɧɟ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɧɨɪɦɚɯ ɚ ɽ ɧɚɫɥɿɞ
ɤɨɦɝɚɥɭɡɟɜɢɯɭɝɨɞ
ɍ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɪɟɚɥɿɹɯ ɫɥɿɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɟ ɑɢɧɧɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨʀ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
ȱȱɪɿɜɟɧɶ 88ɉɪɢɰɶɨɦɭɜɫɿɮɭɧɤɰɿʀɡɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɢɯɚɤɬɢɜɿɜɩɨɤɥɚɞɚ
ɸɬɶɫɹ ɧɚ ɇɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɣ ɮɨɧɞ ± ³ɰɿɥɶɨɜɢɣ ɩɨɡɚɛɸɞɠɟɬɧɢɣ ɮɨɧɞ ɹɤɢɣ ɚɤɭɦɭ
ɥɸɽɫɬɪɚɯɨɜɿɜɧɟɫɤɢɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɯɨɫɿɛɩɟɧɫɿɣɧɿɚɤɬɢɜɢɹɤɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ
ɞɥɹɨɩɥɚɬɢɞɨɝɨɜɨɪɿɜɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹɞɨɜɿɱɧɢɯɩɟɧɫɿɣɚɛɨɨɞɧɨɪɚɡɨɜɢɯɜɢɩɥɚɬɡɚɫɬɪɚ
ɯɨɜɚɧɢɦɨɫɨɛɚɦ«´
ɇɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɣɮɨɧɞɦɨɠɟɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɬɢɹɤɨɤɪɟɦɚɞɟɪɠɚɜɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɚɛɨ
ɹɤɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭɫɤɥɚɞɿɉɎɍ
ɇɚ ɧɚɲɟ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ Ɉɉɉɋ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɢ
ɡ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɩɨɤɥɚɞɟɧɿ ɫɚɦɟ ɧɚ
ɇɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɣ ɮɨɧɞ ȼ ɛɭɞɶɹɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɿɫɬɶ ɫɩɥɚɬɢ ɜɧɟɫɤɿɜ ɬɚ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɿɮɿɤɚɰɿʀ ɨɛɥɿɤɭ ɪɨɛɥɹɬɶ ɧɟɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɞɟɥɟɝɭɜɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɡ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹɤɨɲɬɿɜɈɉɉɋɞɨɇɉɎɱɢɬɪɟɬɶɨʀɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɧɚɫɬɭɩɧɢɯɩɪɢɱɢɧ
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ɉɨɩɟɪɲɟɜɡɚɽɦɨɞɿɹɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹɬɚɇɉɎɜɱɚɫɬɢɧɿɜɧɟɫɤɿɜɞɨɈɉɉɋɦɚɽɜɿɞ
ɛɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦɢ ɡɚɥɢɲɚ
ɸɬɶɫɹɩɢɬɚɧɧɹɜɦɨɬɢɜɨɜɚɧɨɫɬɿɜɢɛɨɪɭɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹɧɚɤɨɪɢɫɬɶɬɨɝɨ
ɱɢɿɧɲɨɝɨɇɉɎɊɟɚɥɿʀɞɚɸɬɶɩɿɞɫɬɚɜɢɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢɳɨɬɚɤɢɣɜɢɛɿɪɦɨɠɟɛɚɡɭɜɚ
ɬɢɫɶɡɨɜɫɿɦɧɟɧɚɿɧɬɟɪɟɫɚɯɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɯɨɫɿɛ
ɉɨɞɪɭɝɟ ɧɟ ɫɥɿɞ ɫɤɢɞɚɬɢ ɡ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɧɚɞ
ɦɧɨɠɢɧɨɸɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɤɨɧɬɪɨɥɟɦɧɚɞɨɞɧɿɽɸɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ
Ⱥɥɟ ɰɟ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɽ ɳɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɣ ɩɪɚɜɚ
ɜɢɛɨɪɭȺɞɠɟɡɝɿɞɧɨɡɱɢɧɧɢɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɭɱɚɫɧɢɤȱȱɪɿɜɧɹɦɚɽɩɪɚɜɨɫɩɪɹɦɭ
ɜɚɬɢ ɜɧɟɫɤɢ ɞɨ ɇɉɎ ± ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ ȱȱ ɪɿɜɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɛɪɚ
ɧɨɝɨ ɧɢɦ ɧɚ ɜɥɚɫɧɢɣ ɪɨɡɫɭɞ əɤɳɨ Ɉɉɉɋ ɭɜɿɥɥɽɬɶɫɹ ɞɨ ȱȱ ɪɿɜɧɹ ɨɤɪɟɦɨɸ ɫɤɥɚ
ɞɨɜɨɸ ɰɟ ɩɪɚɜɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɩɨɲɢɪɢɬɶɫɹ ɧɚ ʀʀ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɓɨɩɪɚɜɞɚ ɬɚɤɚ ɦɨɠ
ɥɢɜɿɫɬɶɜɢɧɢɤɚɽɭɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɨʀɨɫɨɛɢɥɢɲɟɱɟɪɟɡɞɜɚɪɨɤɢɩɿɫɥɹɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɩɟɪɟɪɚɯɭɜɚɧɧɹɫɬɪɚɯɨɜɢɯɜɧɟɫɤɿɜɞɨɇɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɭ
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹɩɪɚɜɨɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɧɚɜɿɥɶɧɢɣɜɢɛɿɪɫɭɛ¶ɽɤɬɚɹɤɢɣ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɬɢɦɟ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɜɧɟɫɤɢ ɳɨ ɧɚɤɨɩɢɱɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɚɯɭɧɤɭ
ɭɱɚɫɧɢɤɚɈɉɉɋ
Ɉɉɉɋ ɫɯɨɠɚ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɭ ȱȱ ɪɿɜɧɹ Ʌɢɲɟ ɩɿɫɥɹ ɞɜɨɯ ɪɨɤɿɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ
ɚɥɟ ɧɟ ɪɚɧɿɲɟ  ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ Ɉɉɉɋ ɇɉɎ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɱɿ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ
ɦɨɠɭɬɶ ɞɨɥɭɱɢɬɢɫɶ ɞɨ Ɉɉɉɋ Ɍɨɞɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɬɢɦɭɬɶ ɩɪɚɜɨ ɚɛɨ ɡɚɥɢ
ɲɚɬɢɫɶ ɜ ɭɦɨɜɧɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɇɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨɦɭ ɮɨɧɞɿ ɚɛɨ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɜɥɚɫɧɿ
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɞɨɨɛɪɚɧɨɝɨɧɚɜɥɚɫɧɢɣɪɨɡɫɭɞɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨɇɉɎ
ɇɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭɫɚɦɟɬɚɤɢɣɩɿɞɯɿɞɧɚɣɤɪɚɳɢɦɱɢɧɨɦɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɽɿɧɬɟɪɟɫɢɭɫɿɯ
ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯɫɬɨɪɿɧ±ɞɟɪɠɚɜɢɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɪɢɧɤɭɬɚɝɨɥɨɜɧɟɡɚɫɬɪɚɯɨ
ɜɚɧɢɯɨɫɿɛ
Ⱦɠɟɪɟɥɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ Ɇɢ ɡɝɨɞɧɿ ɡ ɩɿɞɯɨɞɨɦ ɡɚ ɹɤɨɝɨ ɩɥɚɬɧɢɤɚɦɢ ɜ
Ɉɉɉɋɜɫɢɥɭʀʀɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɫɭɬɧɨɫɬɿɦɚɸɬɶɛɭɬɢɜɢɤɥɸɱɧɨɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿ
Ⱥɥɟɡɚɞɥɹɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɫɬɿɫɥɿɞɡɚɡɧɚɱɢɬɢɳɨɿɫɧɭɽɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɚɬɨɱɤɚɡɨɪɭȲʀ
ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɳɨ ɫɥɿɞ ³«ɪɨɡɩɨɞɿɥɢɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ
ɫɩɥɚɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɚ ɫɚɦɟ ± ɩɨɤɥɚɫɬɢ ɧɚ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹ 
ɚɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ±ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɪɨɡɦɿɪɭɩɟɧɫɿɣɧɢɯɜɧɟɫɤɿɜɞɨɈɉɉɋ89´
ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ ɰɹ ɬɨɱɤɚ ɡɨɪɭ ɽ ɯɢɛɧɨɸ ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɪɢɡɢɤɢ ɦɚɸɬɶ ɫɬɪɚɯɭɜɚ
ɬɢɫɶ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɟɦ ɹɤ ɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦɜɢɝɨɞɨɧɚɛɭɜɚɱɟɦ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɜɥɚɫɧɢɯ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɥɿɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɟ Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɫɩɥɚɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɞɨ Ɉɉɉɋ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɜɤɥɚɞ
ɧɢɤɿɜ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɢɦɢ ɞɥɹ ɧɢɯ ɽ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ
ɪɟɫɭɪɫɿɜɞɥɹʀɯɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹəɤɧɚɫɥɿɞɨɤ±ɨɞɧɢɦɿɡɜɚɠɥɢɜɢɯɚɫɩɟɤɬɿɜɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ
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ɪɟɚɥɶɧɨʀɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɜɭɱɚɫɬɿɭɈɉɉɋɽɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ ɬɚɪɢɮɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɶ ɿɡ ɪɟɚɥɶɧɢɦɢ ɮɿɧɚɧ
ɫɨɜɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ Ⱥ ɨɬɠɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ
ɜɧɟɫɤɿɜɞɨɈɉɉɋɹɤɢɣɛɭɜɛɢɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦɡɬɨɱɤɢɡɨɪɭɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹɨɞɧɨɱɚɫɧɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ ɩɟɜɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦ Ɉɉɉɋ ɭ
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ90.
ɍɫɿɛɟɡɜɢɧɹɬɤɭɩɨɩɟɪɟɞɧɿɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɢɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɥɢɳɨɩɪɨɝɪɚɦɚɧɚɛɢɪɚɽ
ɱɢɧɧɨɫɬɿɡɩɟɜɧɨʀɞɚɬɢɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟɡɩɨɱɚɬɤɭɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨɪɨɤɭɇɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭɰɟ
ɽ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɸ ɩɨɦɢɥɤɨɸ Ɂɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ Ɉɉɉɋ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɩɪɢɜ¶ɹɡɚɧɟ ɧɟ ɞɨ
ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɪɿɽɧɬɢɪɿɜ ɚ ɞɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ȱȱ ɪɿɜɧɹ ɡɚɞɥɹ ɭɡɚɝɚɥɶ
ɧɟɧɧɹ ɬɚ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟ ɞɜɨɪɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ʀʀ ɮɭɧɤɰɿɨ
ɧɭɜɚɧɧɹɡɧɚɫɬɭɩɧɢɯɩɪɢɱɢɧ
ɉɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɬɟɪɦɿɧɭ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ Ɉɉɉɋ ɳɨɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ȱȱ ɪɿɜɧɹ ɫɥɿɞ
ɭɪɚɯɭɜɚɬɢ ɳɨ Ɉɉɉɋ ɡɧɚɱɧɨ ɦɟɧɲɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ȱȱ ɪɿɜɧɹ ɡɚ ɦɚɫɲɬɚɛɚɦɢ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ
Ⱥɥɟɩɪɢɰɶɨɦɭɭɪɚɡɢɫɤɥɚɞɧɿɲɚɜɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɉɨɪɿɜɧɹɧɚɩɪɨɫɬɨɬɚɫɢɫɬɟɦɢȱȱɪɿɜɧɹɽɧɚɫɥɿɞɤɨɦʀʀɩɪɨɡɨɪɨɫɬɿɬɚɦɨɧɨɜɚɪɿɚɧɬ
ɧɨɫɬɿȼɡɚɽɦɨɞɿɹɭɥɚɧɰɸɝɭ³ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɟɰɶ±ɡɚɪɨɛɿɬɧɚɩɥɚɬɚ±ɫɭɦɚȯɋȼ±ɩɪɨɰɟɧɬ
ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜ ȱȱ ɪɿɜɟɧɶ´ ɽ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɸ ɿ ɧɟ ɩɪɢɜ¶ɹɡɚɧɚ ɞɨ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ ɐɹ ɠ
ɩɪɨɫɬɨɬɚ ɨɛɭɦɨɜɥɸɽ ɦɿɧɿɦɭɦ ɩɨɦɢɥɨɤ ɬɚ ɡɥɨɜɠɢɜɚɧɶ ɩɪɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɿ ɫɢɫ
ɬɟɦɢɚɨɬɠɟɿɩɨɪɿɜɧɹɧɭɩɪɨɫɬɨɬɭɤɨɧɬɪɨɥɸɬɚɧɚɝɥɹɞɭ
Ɋɨɛɨɬɨɞɚɜɟɰɶ ɩɪɢ ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɜɧɨɫɢɬɶɫɹ ɨɪɝɚɧɨɦ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɡɛɨɪɿɜ
ɞɨ ɪɟɽɫɬɪɭ ɫɬɪɚɯɭɜɚɥɶɧɢɤɿɜ ɿ ɡ ɰɶɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɭ ɧɟɫɟ ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ
ɫɩɥɚɬɢ ȯɋȼ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɫɜɨʀɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ȱ ɪɨɡɦɿɪ ɰɶɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ
ɤɥɚɫɭɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨɪɢɡɢɤɭɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿɩɪɨɰɟɧɬɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɶɭȱȱɪɿɜɟɧɶɨɞɧɚ
ɤɨɜɿɞɥɹɜɫɿɯȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɩɪɨɫɬɨɬɚɩɪɨɰɟɞɭɪɢɨɛɭɦɨɜɥɸɽɣɥɟɝɤɿɫɬɶɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɸʀʀɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɫɩɥɚɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɡɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɨ Ɉɉɉɋ
ɡɧɚɱɧɨ ɛɿɥɶɲ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɚ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɚ ɨɬɠɟ ɣ ɧɚɞɚɽ ɡɧɚɱɧɨ ɛɿɥɶɲɨɝɨ ɩɪɨɫ
ɬɨɪɭ ɞɥɹ ɡɥɨɜɠɢɜɚɧɶ ɿ ɩɨɦɢɥɨɤ ɧɚɜɿɬɶ ɧɟ ɧɚɜɦɢɫɧɢɯ Ɂɦɿɧɢ ɜ ɲɬɚɬɧɨɦɭ ɪɨɡ
ɤɥɚɞɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿɹ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚ
ɿɧɲɟɪɨɛɨɱɟɦɿɫɰɟɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ±ɫɬɢɫɥɢɣɩɟɪɟɥɿɤɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ³ɜɭɡɥɿɜɤɨɧɮɥɿɤɬɭ´
ɩɪɢ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ Ɉɉɉɋ ɋɜɨɽɱɚɫɧɿɫɬɶ ɬɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶ ɞɿɣ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹ ɩɪɢ
ɫɩɥɚɬɿ ɜɧɟɫɤɿɜ ɞɨ Ɉɉɉɋ ɜɤɪɚɣ ɫɤɥɚɞɧɨ ɩɪɨɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɿ ɳɟ ɫɤɥɚɞɧɿɲɟ ɜɢɩɪɚ
ɜɢɬɢɫɢɬɭɚɰɿɸɭɪɚɡɿɩɨɪɭɲɟɧɧɹɩɪɚɜɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ
ɈɬɠɟɦɨɠɧɚɰɿɥɤɨɦɩɨɝɨɞɢɬɢɫɹɡɞɭɦɤɨɸɳɨɈɉɉɋɹɤɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɣɧɢɣɦɟɯɚ
ɧɿɡɦɦɚɽɛɭɬɢɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɚɜɍɤɪɚʀɧɿȺɥɟɬɚɤɟɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɩɨɜɢɧɧɨɜɿɞɛɭɬɢɫɶ
ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɩɿɫɥɹ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɬɚ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɚɪɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢȱȱɪɿɜɧɹ
90
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Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɩɪɨɬɟ ɧɟ ɽɞɢɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ Ɉɉɉɋ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɜɞɨɫɤɨ
ɧɚɥɟɧɧɹɦɟɯɚɧɿɡɦɭɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɨɫɿɛɩɪɚɰɸɸɱɢɯɜɲɤɿɞɥɢɜɢɯɬɚɜɚɠ
ɤɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɬɚ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɫɨɥɿɞɚɪɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɧɟɜɥɚɫɬɢɜɢɯ ʀɣ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɧɟ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɯ
ɫɬɪɚɯɨɜɢɦɢɜɧɟɫɤɚɦɢɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ
ȱɧɲɨɸ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɦɟɬɨɸ ɦɚɽ ɫɬɚɬɢ ɫɭɬɬɽɜɟ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɪɨɛɨɱɢɯ
ɦɿɫɰɶ ɡ ɜɚɠɤɢɦɢ ɬɚ ɲɤɿɞɥɢɜɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɩɪɚɰɿ ɲɥɹɯɨɦ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ
ɪɿɜɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɿɞ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɬɨɳɨ
ɈɱɟɜɢɞɧɨɡɚɥɭɱɟɧɧɹɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜɞɨɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɈɉɉɋɩɨɪɨɞɠɭɜɚɬɢɦɟɟɤɨɧɨ
ɦɿɱɧɭ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɭ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɿ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɿ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜ
ɧɢɤɿɜɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɦɚɸɱɢɯɩɪɚɜɨɧɚɩɿɥɶɝɨɜɟɩɟɧɫɿɣɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɨɡɚɤɿɧɱɟɧɧɿ
ɬɪɭɞɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ91.
ɄɨɪɟɤɬɧɟɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɈɉɉɋɜɍɤɪɚʀɧɿɬɚɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶʀʀɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɭ
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɜɢɦɚɝɚɽ ɪɟɬɟɥɶɧɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɭ ɡ ɲɢɪɨɤɢɦ
ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɦɧɚɭɫɿɯɟɬɚɩɚɯ
ȼ ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɿ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɳɨ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ± ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɬɚ ɨɪɝɚ
ɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɸ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɦ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦ
ɡɚɪɨɛɿɬɤɭ ɜɢɩɥɚɬ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɨʀ ɨɫɨɛɢ  ɹɤɢɣ ɜɿɧ ɜɬɪɚɱɚɽ
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤɨɫɨɛɥɢɜɢɯɭɦɨɜɩɪɚɰɿ
ȼ ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɿ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ ɳɨ Ɉɉɉɋ ɦɚɽ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢɫɶ ɬɚ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɬɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɬɚɤɢɯɩɪɢɧɰɢɩɿɜ
• ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɪɢɡɢɤɿɜɜɬɪɚɬɢɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɪɚɧɧɶɨʀɧɟɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ 
ɿɫɦɟɪɬɿɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢɭɦɨɜɚɦɢɩɪɚɰɿ
• ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ ɩɨ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɩɟɧɫɿɣɧɨɦɭ
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɸɿɩɟɧɫɿɣɡɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨʀɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ
• ɩɟɪɫɨɧɿɮɿɤɨɜɚɧɢɣ ɨɛɥɿɤ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ
ɩɪɚɜɩɪɢɡɦɿɧɿɦɿɫɰɹɪɨɛɨɬɢɬɚʀɯɭɫɩɚɞɤɭɜɚɧɧɹ
• ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɿ ɭɦɨɜ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣ
ɧɨɝɨɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ɄɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɦɢɡɚɫɚɞɚɦɢɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀɈɉɉɋɦɚɸɬɶɫɬɚɬɢ
 Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹ Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦ ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤ
ɬɨɦ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣ ɦɚɽ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɪɨɛɨɬɨ
ɞɚɜɰɹɦɢ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɪɨɛɨɱɿ ɦɿɫɰɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɩɨɫɚɞɢ  ±
ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɯ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɞɨ ɉɎɍ ɳɨ ɫɩɥɚɱɭɸɬɶɫɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ
ɞɨȯɋȼ
91

Коцюба О. Мінімальні соціально та економічно обгрунтовані розміри пенсійних внесків на користь
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Ɋɨɛɨɬɨɞɚɜɟɰɶ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɫɩɥɚɱɭɜɚɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɜɧɟɫɤɢ ɞɨ Ɉɉɉɋ
ɩɪɨɬɹɝɨɦɭɫɶɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭɪɨɛɨɬɢɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɜɲɤɿɞɥɢɜɢɯɬɚɜɚɠɤɢɯɭɦɨɜɚɯɩɪɚɰɿ
ɳɨɞɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɟɧɫɿʀɧɚɩɿɥɶɝɨɜɢɯɭɦɨɜɚɯ
ɋɬɪɚɯɨɜɿɜɧɟɫɤɢɞɨɈɉɉɋɦɚɸɬɶɧɚɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɫɶɬɚɫɩɥɚɱɭɜɚɬɢɫɶɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɟɦ
ɡɭɫɿɯɜɢɞɿɜɡɚɪɨɛɿɬɤɭɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɡɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɦɬɪɭɞɨɜɢɯɨɛɨɜ¶ɹɡɤɿɜ
ɳɨ ɞɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ
ɨɩɥɚɬɭɡɚɩɨɧɚɞɧɨɪɦɨɜɭɪɨɛɨɬɭɡɚɪɨɛɨɬɭɭɜɢɯɿɞɧɿɞɧɿɿɡɚɫɭɦɿɫɧɢɰɬɜɨ
Ɍɚɪɢɮɢ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɩɨ Ɉɉɉɋ ɿ ɩɨɪɹɞɨɤ ʀɯ ɫɩɪɚɜɥɹɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɜɫɬɚɧɨɜ
ɥɸɜɚɬɢɫɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɬɪɢɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ
ɞɨɦɨɜɥɟɧɨɫɬɟɣɦɿɠɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹɦɢɩɪɨɮɫɩɿɥɤɚɦɢɬɚɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ
Ⱦɨɝɨɜɿɪɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ ɫɭɛµɽɤɬɚɦɢ Ɉɉɉɋ ɬɚ ɩɪɚɜɨ
ɜɢɛɨɪɭ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɩɟɧɫɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɚɽ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɶ
ɲɥɹɯɨɦ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɦɿɠ ɫɬɪɚɯɭɜɚɥɶɧɢɤɨɦ ɬɨɛɬɨ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɟɦ  ɿ ɉɎɍ
ɭɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭɦɨɠɥɢɜɨɇɉɎ 
ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɟɪɫɨɧɿɮɿɤɨɜɚɧɢɣ  ɨɛɥɿɤ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɩɪɚɜ ɋɭɦɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ
ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɨɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ ɩɟɧɫɿɣɧɨɦɭ
ɪɚɯɭɧɤɭɤɨɠɧɨʀɨɫɨɛɢɹɤɚɽɭɱɚɫɧɢɤɨɦɈɉɉɋɦɚɽɧɚɥɟɠɚɬɢɰɿɣɨɫɨɛɿɿɦɨɠɟɛɭɬɢ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚɜɢɤɥɸɱɧɨɞɥɹɰɿɥɟɣɜɢɩɥɚɬɢɩɟɧɫɿʀɡɝɿɞɧɨɡɱɢɧɧɢɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ɇɚɿɦɟɧɧɢɯɩɟɧɫɿɣɧɢɯɪɚɯɭɧɤɚɯɦɚɸɬɶɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɫɶɫɭɦɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯɪɨɛɨɬɨɞɚɜ
ɰɟɦɩɟɧɫɿɣɧɢɯɜɧɟɫɤɿɜɬɚɧɚɪɚɯɨɜɚɧɨɝɨɧɚɧɢɯɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨɞɨɯɨɞɭɜɤɥɸɱɚɸɱɢ
ɞɨɯɿɞɜɿɞɪɟɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹɪɚɧɿɲɟɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨɞɨɯɨɞɭ
ɉɎɍɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣɧɟɦɟɧɲɟɨɞɧɨɝɨɪɚɡɭɧɚɪɿɤɧɚɞɚɜɚɬɢɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɦɨɫɨɛɚɦ
ɜɢɩɢɫɤɢɡɿɦɟɧɧɢɯɩɟɧɫɿɣɧɢɯɪɚɯɭɧɤɿɜ
ɉɪɢɧɰɢɩ ɨɛɟɪɟɠɧɨɫɬɿ ɜ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɿ ȱɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ
Ɉɉɉɋ ɦɚɽ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ
ɫɢɫɬɟɦɢ ȱȱ ɪɿɜɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ³ɉɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪ
ɠɚɜɧɟɩɟɧɫɿɣɧɟɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ´
ɉɪɚɜɨ ɜɢɛɨɪɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɢɩɥɚɬ Ɂɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ Ɉɉɉɋ ɨɛɥɿɤɨɜɭɜɚɧɢɯ
ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɪɚɯɭɧɤɚɯ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɭɦɢ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɬɚ
ɛɚɠɚɧɧɹɜɥɚɫɧɢɤɚɦɚɸɬɶɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹɬɚɤɿɩɟɧɫɿɣɧɿɜɢɩɥɚɬɢ
• ɞɨɜɿɱɧɚɩɟɧɫɿɹɡɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɩɟɪɿɨɞɨɦ
• ɞɨɜɿɱɧɚɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚɩɟɧɫɿɹ
• ɞɨɜɿɱɧɚɩɟɧɫɿɹɩɨɞɪɭɠɠɹ
• ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɚɜɢɩɥɚɬɚ
Ⱦɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɚɜ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɨɫɿɛ Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦ ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɨɦ
ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɚɨɫɨɛɚɩɨɜɢɧɧɚɦɚɬɢɬɚɤɿɩɪɚɜɚ
• ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɜɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɫɜɨʀ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɿ ɞɚɧɿ ɳɨ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɧɚ
ɩɟɧɫɿɣɧɨɦɭɪɚɯɭɧɤɭɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɜɉɎɍɬɚɚɛɨɇɉɎ
• ɡɜɟɪɬɚɧɧɹɞɨɉɎɍ ɇɉɎ ɜɹɤɨɦɭɜɨɧɚɽɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɨɸɨɫɨɛɨɸɡɜɢɦɨɝɨɸ
ɩɪɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɨɫɨɛɨɜɨɝɨ
ɪɚɯɭɧɤɭ
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• ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɭ ɉɎɍ ɇɉɎ  ɤɨɩɿɣ ɫɜɨʀɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ
ɫɩɥɚɱɟɧɿɫɬɪɚɯɨɜɿɜɧɟɫɤɢɧɚɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɈɉɉɋɬɚɿɧɲɢɯɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣɡɝɿɞɧɨ
ɡɦɚɣɛɭɬɧɿɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
• ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɿɞɫɬɚɜ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ
ɩɟɧɫɿʀɡɈɉɉɋɧɟɩɿɡɧɿɲɟɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɦɜɿɤɭ
• ɡɜɟɪɧɟɧɧɹɜɪɚɡɿɩɨɪɭɲɟɧɧɹɩɪɚɜɿɡɚɤɨɧɧɢɯɿɧɬɟɪɟɫɿɜɡɿɫɤɚɪɝɚɦɢɧɚɞɿʀ ɛɟɡ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ  ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ Ɉɉɉɋ ɉɎɍ ɇɉɎ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɚɤɬɢɜɚɦɢ
ɡɛɟɪɿɝɚɱɚ ɬɨɳɨ  ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɝɥɹɞɭ
ɚɬɚɤɨɠɞɨɫɭɞɭ
Ɂɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ Ɉɉɉɋ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɰɿɥɤɨɦ ɭɡɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨɫɜɿɬɨɜɢɦɢ
ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦɢ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɟɧ
ɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɧɭ
ɬɢɯɤɪɚʀɧɫɜɿɬɭɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶɜɚɠɥɢɜɭɪɨɥɶɭɫɢɫɬɟɦɿɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ92.
8.4. ВПЛИВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ
НА НАКОПИЧУВАЛЬНІ ПЕНСІЙНІ СИСТЕМИ
ɉɟɧɫɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɽ ɜɪɚɡɥɢɜɢɦɢ ɩɟɪɟɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɪɢɡɢɤɿɜ ɡɨɤɪɟɦɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ
əɤ ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɟɫɹɬɢ ɪɨɤɿɜ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɽ
ɫɥɚɛɤɨɸɥɚɧɤɨɸɭɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣɩɨɥɿɬɢɰɿɞɟɪɠɚɜɢɹɤɚɩɨɬɟɪɩɚɽɜɿɞɪɿɡɧɨɝɨɪɨɞɭɟɤɨ
ɧɨɦɿɱɧɢɯɤɚɬɚɤɥɿɡɦɿɜ
Ƚɪɚɞɭɫ ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɧɚɜɤɨɥɨ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɚɦɿɫɬɶ ɬɟɪ
ɦɿɧɭ ³ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ´ ɜɜɚɠɚɬɢ ɛɿɥɶɲ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ³ɜɪɹɬɭɜɚɧɧɹ´ ȿɤɫɩɟɪɬɢ ɡɚ ɩɟɜ
ɧɢɯ ɭɦɨɜ ɧɚɜɿɬɶ ɫɬɚɜɥɹɬɶ ɩɿɞ ɫɭɦɧɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɹɤɬɚɤɨʀ93.
ɉɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɰɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɜ ɬɱ ɿ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨʀ
ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ ȱȱɪɿɜɧɹ Ⱥɥɟɨɫɬɚɧɧɿɦɱɚɫɨɦɩɪɟɞɦɟɬɨɦɞɢɫ
ɤɭɫɿʀɜɫɟɱɚɫɬɿɲɟɫɬɚɽɜɥɚɫɧɟɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɰɶɨɝɨɤɪɨɤɭɁɫɭɜɟɤɫɩɟɪɬɧɨʀɞɭɦɤɢɜɿɞ
ɟɧɬɭɡɿɚɡɦɭ ɞɨ ɫɤɟɩɬɢɰɢɡɦɭ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ȱȱ ɪɿɜɧɹ ɩɨɱɚɜɫɹ ɩɿɫɥɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɤɪɢɡɢ ɪ ɬɚ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ ʀʀ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɿ ɩɟɧɫɿɣɧɿ
ɫɢɫɬɟɦɢ
ɐɟɣ ɜɩɥɢɜ ɩɿɞɞɚɧɨ ɩɪɢɫɤɿɩɥɢɜɨɦɭ ɜɢɜɱɟɧɧɸ ɹɤ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚɦɢ ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ
ɛɚɧɤɭ94 ɬɚɤ ɿ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɦɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚɦɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɪɚʀɧ95 Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɰɢɯ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɦɨɠɧɚɭɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢɧɚɫɬɭɩɧɿɜɢɫɧɨɜɤɢ
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Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɤɪɢɡɢ ɩɨɪɿɡɧɨɦɭ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɤɨɠɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫ
ɬɟɦɢɌɚɤɩɟɧɫɿɣɧɿɫɢɫɬɟɦɢȱɪɿɜɧɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɿ ɮɿɧɚɧɫɭɸɬɶɫɹɡɚɪɚɯɭɧɨɤɜɧɟɫɤɿɜ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɿɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜʀɯɞɨɯɨɞɧɿɫɬɶɧɚɩɪɹɦɭɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚɡɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɦɿɫɰɟɦ
ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɪɿɜɧɟɦ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ Ȼɟɪɭɱɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɬɨɣ ɮɚɤɬ ɳɨ ɤɪɢɡɚ ɜ ɩɟɪɲɭ
ɱɟɪɝɭ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɡɚɣɧɹɬɿɫɬɶ ɿ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɶɨ ɳɨ ɞɨɯɨɞ
ɧɿɫɬɶ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɪɿɡɤɨ ɫɤɨɪɨɱɭɽɬɶɫɹ ȼ ɦɨɦɟɧɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɤɪɢɡ ɭɪɹɞ ɫɬɢ
ɤɚɽɬɶɫɹɡɩɪɨɛɥɟɦɨɸɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢȱɪɿɜɧɹɋɢɬɭɚɰɿɹɭɫɤɥɚɞ
ɧɸɽɬɶɫɹ ɬɢɦ ɳɨ ɜ ɬɚɤɿ ɦɨɦɟɧɬɢ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɡɜɢɱɚɣ
ɽɨɛɦɟɠɟɧɢɦ96.
ȼ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ȱ ɪɿɜɧɹ ɜ ɬɱ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ  ɤɪɢɡɚ ɛɿɥɶɲ ɱɿɬɤɨ ɜɢɫɜɿɬ
ɥɢɥɚɜɠɟɿɫɧɭɸɱɿɩɪɨɛɥɟɦɢɉɪɹɦɢɣɜɩɥɢɜɤɪɢɡɢɩɪɨɹɜɢɜɫɹɱɟɪɟɡɡɧɢɠɟɧɧɹɨɛɫɹ
ɝɿɜ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɡɚɜɞɹɤɢ ɡɝɨɪɬɚɧɧɸ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɸ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɬɚ
ɡɧɢɠɟɧɧɸ ɪɿɜɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɢɯ ɩɥɚɬ Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɶ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɬɨɝɨ ɳɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɢɲɭɤɭɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɜɢɯɨɞɭ
ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɚɛɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡɧɚɱɧɿ ɜɬɪɚɬɢ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ
ɞɨɯɨɞɿɜ ɭɤɭɩɿ ɡɿ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɜɢɞɚɬɤɨɜɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɡɚɜɞɚɥɢ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɜɩɥɢɜɭɮɿɧɚɧɫɨɜɨɦɭɫɬɚɧɭɫɢɫɬɟɦȱɪɿɜɧɹ
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɞɥɹ ɬɪɚɧɡɢɬɢɜɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɤ ɜɩɥɢɜ ɤɪɢɡ
ɧɚ ɩɟɧɫɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɚɥɟɠɚɬɢɦɟ ɜɿɞ ɬɨɝɨ ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɭɫɩɿɲɧɨ ɭɪɹɞɢ ɦɨɠɭɬɶ
ɜɩɨɪɚɬɢɫɶ ɡ ɧɟɫɬɚɱɟɸ ɤɨɲɬɿɜ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭ ɤɪɚʀɧ
ɦɚɸɱɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɣɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣɞɟɮɿɰɢɬɬɚɫɩɢɪɚɸɱɢɯɫɹɧɚɡɨɜɧɿɲɧɿɩɨɡɢɤɢɞɨɫɬɭɩ
ɞɨ ɹɤɢɯ ɭɫɤɥɚɞɧɸɽɬɶɫɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɧɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ
ɪɢɧɤɚɯ97.
Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸɭɫɿɯɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɯɫɢɫɬɟɦɽɪɨɡɩɨɞɿɥɿɡɜɤɥɚɞɧɢɤɚɦɢɮɿɧɚɧɫɨ
ɜɢɯɪɢɡɢɤɿɜ
Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɯɨɞɢɞɥɹɫɢɫɬɟɦɢȱɪɿɜɧɹɦɨɠɧɚɪɨɡɞɿɥɢɬɢɧɚɞɜɚɬɢɩɢɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɿ
ɬɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ
Ⱦɨɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɢɯɡɚɯɨɞɿɜɧɚɥɟɠɚɬɶɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɫɬɚɜɤɢɩɟɧɫɿɣɧɢɯɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɶ
ɩɪɨɫɬɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɫɬɚɠɭ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɶ ɞɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢɡɦɿɧɚɚɥɝɨɪɢɬɦɭɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭɩɟɧɫɿɣɬɚʀɯɿɧɞɟɤɫɚɰɿʀ
ɉɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɿɡɚɯɨɞɢɦɚɸɬɶɫɭɬɬɽɜɿɜɚɞɢ
• ɞɢɫɛɚɥɚɧɫ ɭ ɱɚɫɿ ɉɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɿ ɡɦɿɧɢ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɽ ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɢɦɢ ɬɨɛɬɨ
ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɢɯ ɤɨɥɢɜɚɧɶ ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɛɭɞɶɹɤɚ ɤɪɢɡɚ ɽ ɹɜɢɳɟɦ
ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɦ ɉɿɫɥɹ ʀʀ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɜɬɪɚɱɚɸɬɶ ɚɤɬɭɚɥɶ
ɧɿɫɬɶ ɚɥɟ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨ ɩɟɪɜɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɧɟ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ
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• ɞɢɫɛɚɥɚɧɫ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ Ȼɭɞɶɹɤɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ʀɯ
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚɱɿɩɚɸɬɶ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɧɟ ɜɫɶɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɚ ɩɟɜɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶ
ɧɢɯ ɝɪɭɩ Ɍɨɛɬɨ ɦɚɽ ɦɿɫɰɟ ɫɜɨɽɪɿɞɧɚ ³ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɹ´ ɡɚ ɹɤɨɸɫɶ ɤɪɢɬɟɪɿɚɥɶ
ɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɬɨɳɨ  Ɍɨɛɬɨ
ɡɚɜɠɞɢɦɚɽɦɿɫɰɟɧɟɜɞɨɜɨɥɟɧɧɹɛɿɥɶɲɱɢɦɟɧɲɱɢɫɥɟɧɧɢɯɜɟɪɫɬɜɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
• ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɉɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ
ɪɟɚɥɿɹɯɰɹɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦɨɠɟɛɭɬɢɪɨɡɬɹɝɧɭɬɚɭɱɚɫɿɬɚɧɟɩɨɡɛɚɜɥɟɧɚɩɨɥɿɬɢɱ
ɧɨɝɨ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɤɪɢɡɢ ɧɚ ɩɟɧɫɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɿɧɤɨɥɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀʀ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ  ɜɢɦɚɝɚɽ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀɪɟɚɤɰɿʀ
Ⱦɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɩɪɢɜ¶ɹɡɤɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ȱ ɪɿɜɧɹ ɞɨ
ɡɦɿɧɢɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀɫɢɬɭɚɰɿʀɌɚɤɿɡɚɯɨɞɢɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɦɩɨɬɪɟɛɚɦ
ɫɢɫɬɟɦɢɬɨɦɭɭɞɟɤɿɥɶɤɨɯɤɪɚʀɧɚɯɜɨɧɢɛɭɥɢɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɿɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨɇɚɧɚɲɭ
ɞɭɦɤɭɜɨɧɢɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɨɫɨɛɥɢɜɨʀɭɜɚɝɢȾɨɧɢɯɧɚɥɟɠɚɬɶ
• ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɳɿɥɶɧɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɩɨɬɪɿɛɧɢɦ ɫɬɪɨɤɨɦ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɶ ɬɚ ɩɟɧ
ɫɿɣɧɢɦ ɜɿɤɨɦ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɬɚ ɨɱɿɤɭɜɚɧɨɸ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨ
ɲɟɧɧɹɦɩɥɚɬɧɢɤɿɜɜɧɟɫɤɿɜɬɚɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜɡɿɧɲɨɝɨɌɚɤɢɣɡɜ¶ɹɡɨɤɜɠɟɡɚɩɪɨ
ɜɚɞɠɟɧɨ ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɜ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ  ɚɛɨ ɩɥɚɧɭ
ɽɬɶɫɹɡɚɩɪɨɜɚɞɢɬɢɜɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ Ɏɿɧɥɹɧɞɿɹɉɨɪɬɭɝɚɥɿɹ 98;
• ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɲɥɹɯɨɦ ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ
ɩɿɥɶɝ ɬɚ ɩɪɢɜɿɥɟʀɜ ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɩɟɪɿɨɞɭ ɬɪɭɞɨɜɨʀ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
Ɉɤɪɟɦɚ ɭɜɚɝɚ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦ ɦɟɯɚɧɿɡɦɚɦ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɛɸɞɠɟɬɿɜ
ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨʀ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɞɟɮɿɰɢɬɭ
ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɤɨɥɢ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɬɚɤɨʀ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ
ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɚɛɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɜɜɨɞɢɬɢ ɜ ɞɿɸ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ
ɚɛɨɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢɩɟɧɫɿɣɧɿɜɧɟɫɤɢ99ȱɧɲɢɦɢɫɥɨɜɚɦɢɪɨɛɥɹɬɶɫɹɫɩɪɨɛɢɨɩɟɪɚɬɢɜ
ɧɨɝɨ ɝɧɭɱɤɨɝɨ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɡɦɿɧɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ Ɉɞɧɚɤ
ɧɚɪɚɡɿɬɚɤɿɫɩɪɨɛɢɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹɩɟɪɟɜɚɠɧɨɧɚɫɬɚɞɿʀɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ
ɇɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɢɯɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿɡɚɯɨɞɢɽɛɿɥɶɲɜɫɟɨɯɨɩɥɸɸɱɢɦɢɬɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɢɦɢ ɡɚ ɫɜɨɽɸ ɫɭɬɧɿɫɬɸ ɚɥɟ ʀɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɪɨɡɬɹɝɧɭɬɚ ɭ ɱɚɫɿ
ɬɨɞɿ ɹɤ ɜɩɥɢɜ ɤɪɢɡɢ ɧɚ ɩɟɧɫɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɛɿɥɶɲ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ
ȼ ɛɭɞɶɹɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɿ ɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɡɚɯɨɞɢ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ
ɪɿɲɟɧɶɹɤɿɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɜɟɥɶɦɢɧɟɩɨɩɭɥɹɪɧɢɦɢ
ȼɿɞɧɨɫɧɨ ɩɪɨɫɬɿ ɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɞɿɽɜɿ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɩɪɨɬɢɞɿʀ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɦɭɜɩɥɢɜɭɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɤɪɢɡɧɚɩɟɧɫɿɣɧɿɫɢɫɬɟɦɢȱɪɿɜɧɹɹɤɜɍɤɪɚʀɧɿɬɚɤ
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Там само. У Швеції практикується автоматичне зниження виплачуваних пенсій, якщо обсяги майбутніх зобов’язань системи І рівня перевищують обсяги потенційних надходжень. У Канаді майбутній пенсійний
баланс обраховується кожні три роки. Якщо виявляється, що він дефіцитний, а парламент не може
запропонувати заходів з його усунення, пенсійні внески автоматично підвищуються на стільки, щоб покрити
50% очікуваного дефіциту, а пенсія “заморожується” на найближчі три роки.
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ɿ ɭ ɫɜɿɬɿ ɧɚɪɚɡɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɍɫɹ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɞɿɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɭɪɹɞɿɜ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ
ɪɧɟɞɚɥɚɠɨɞɧɢɯɡɧɚɱɭɳɢɯɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯɧɚɫɥɿɞɤɿɜ
ɍɪɹɞɢ ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɬɚ ɡɦɟɧɲɢɬɢ
ɩɨɞɚɬɤɢɧɚɦɚɝɚɸɱɢɫɶɜɿɞɧɨɜɢɬɢɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɬɚɫɤɨɪɨɬɢɬɢɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹɳɨɣɛɭɥɨ
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡ ɪ ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɚ ȱ ɪɿɜɧɹ ɜɢɦɚɝɚɽ ɩɪɹɦɨ ɩɪɨ
ɬɢɥɟɠɧɢɯ ɤɪɨɤɿɜ ɤɨɦɩɟɧɫɭɸɱɢɯ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ
ɩɚɞɿɧɧɹɟɤɨɧɨɦɿɤɢɈɬɠɟɭɪɹɞɢɩɨɬɪɚɩɥɹɸɬɶɭ³ɧɨɠɢɰɿ´
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦ ɤɪɨɤɨɦ ɞɥɹ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɿ ɜɛɚɱɚ
ɽɬɶɫɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɭɮɟɪɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɚɛɨ ³ɮɨɧɞɭ ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ´100 ȼ ɦɿɠɤɪɢɡɨɜɢɣ
ɩɟɪɿɨɞɬɚɤɢɣɮɨɧɞɦɨɠɟɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɛɭɞɶɹɤɭɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭɮɭɧɤɰɿɸȺɥɟ
ɩɿɞ ɱɚɫ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɮɚɡɢ ɤɪɢɡɢ ɤɨɥɢ ɩɨɬɪɟɛɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ȱ ɪɿɜɧɹ ɜ ɝɪɨɲɨɜɨɦɭ ɪɟɫɭɪɫɿ
ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɝɨɫɬɪɨɸ ɤɨɲɬɢ ɮɨɧɞɭ ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɧɚ
ɩɨɤɪɢɬɬɹɤɚɫɨɜɨɝɨɪɨɡɪɢɜɭ
ɍɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɦ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹɦ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡ ɩɟɧɫɿɣɧɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɟɤɫɩɟɪɬɢ
ɋɜɿɬɨɜɨɝɨɛɚɧɤɭɜɜɚɠɚɸɬɶɩɟɪɟɯɿɞɧɚɛɚɝɚɬɨɪɿɜɧɟɜɭ ɛɚɝɚɬɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ
ɞɢɜɊɨɡɞɿɥ ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿɯɩɨɱɚɬɤɭɯɪɨɤɿɜɭɧɢɡɰɿɤɪɚʀɧɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ
ɬɚɋɯɿɞɧɨʀȯɜɪɨɩɢɛɭɥɨɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨȱȱɪɿɜɟɧɶɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɡɮɿɤɫɨɜɚɧɢɦɢ
ɜɧɟɫɤɚɦɢ ɡɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ Ɋɨɡɦɿɪ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɶ ɧɚ ȱȱ ɪɿɜɟɧɶ
ɫɤɥɚɞɚɜ  ɍ ɜɫɿɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɰɿ ɜɧɟɫɤɢ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ
ɜɢɩɥɚɬɞɨɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɨʀɫɢɫɬɟɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢȱɪɿɜɧɹ 101Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɭɛɸɞɠɟɬɿɫɢɫ
ɬɟɦɢȱɪɿɜɧɹɡ¶ɹɜɢɜɫɹɞɟɮɿɰɢɬɹɤɢɣɡɱɚɫɨɦɡɛɿɥɶɲɭɜɚɜɫɹ
Пенсійні системи Європи та Центральної Азії 102 після фінансової кризи 2008р.
Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɋɜɿɬɨɜɢɦ ɛɚɧɤɨɦ ɩɨɤɚɡɚɜ ɳɨ ɩɟɧ
ɫɿɣɧɿɫɢɫɬɟɦɢɧɟɡɚɯɢɳɟɧɿɜɿɞɜɩɥɢɜɭɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɤɨɥɢɜɚɧɶɋɜɿɬɨɜɚɤɪɢɡɚɪ
ɜɩɥɢɧɭɥɚ ɧɚ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɮɨɧɞɢ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹɦ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɚɤɬɢ
ɜɿɜ Ɍɚɤ ɭ ɪ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɚɤɬɢɜɿɜ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɤɪɚʀɧ ɈȿɋɊ ɜɩɚɥɚ ɧɚ 
 ɬɪɥɧ  ɉɪɨɬɟ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɈȿɋɊ ɡɚɜɞɹɤɢ ɩɿɞɣɨɦɭ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɢɧɤɚɯ ɭ
ɪɩɟɧɫɿɣɧɿɮɨɧɞɢɜɤɪɚʀɧɚɯɈȿɋɊɜɿɞɧɨɜɢɥɢɛɿɥɹɬɪɥɧɜɿɞɜɬɪɚɬɭɪɢɧɤɨ
ɜɿɣɜɚɪɬɨɫɬɿɜɧɚɫɥɿɞɨɤɤɪɢɡɢ ɹɤɪɿɡɧɢɰɹɦɿɠɚɤɬɢɜɚɦɢɭɬɪɥɧɭɝɪɭɞɧɿɪ
ɿ  ɬɪɥɧ ɭ ɝɪɭɞɧɿ ɪ  ɉɟɧɫɿɣɧɿ ɮɨɧɞɢ ɭ ɪ ɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɨɬɪɢɦɚɥɢ
ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɢɣɞɨɯɿɞɭ Ɍɚɛɥɢɰɹ³ȾɨɯɨɞɧɿɫɬɶɩɟɧɫɿɣɧɢɯɮɨɧɞɿɜɤɪɚʀɧɈȿɋɊɬɚ
ɞɟɹɤɢɯ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧ´  Ʉɪɢɡɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢɡɜɟɥɚ ɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ
ɚɤɬɢɜɿɜ ɳɨ ɜɩɥɢɧɭɥɨ ɧɚ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɋɟɪɟɞɧɶɨɡɜɚɠɟɧɚ ɞɨɯɨɞɧɿɫɬɶ
ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ɈȿɋɊ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɤɥɚɞɚɥɚ ɭ ɪ ± ɦɿɧɭɫ
ɚɭɪ±ɩɥɸɫɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɤɪɢɡɚɩɨɤɚɡɚɥɚɳɨɠɨɞɧɚɩɟɧɫɿɣɧɚɫɢɫ
ɬɟɦɚɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɫɜɨɽʀɫɬɪɭɤɬɭɪɢɧɟɡɚɯɢɳɟɧɚɜɿɞɣɨɝɨɜɩɥɢɜɭ
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Влияние глобального финансового кризиса на системы социального страхования и пенсионные
системы. – http://www.actuaries.ru/magazine/detail.php?ID=4873.
Тільки в Естонії у громадян почали додатково утримувати 2% від заробітної плати, що підвищило
навантаження на фонд оплати праці.
102
За класифікацією Світового банку, до регіону Європи і Центральної Азії належать наступні країни: Албанія,
Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Боснія-Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Чехія, Естонія, Грузія, Угорщина,
Казахстан, Киргизія, Косово, Латвія, Литва, Македонія, Молдова, Чорногорія, Польща, Румунія, Російська
Федерація, Сербія, Словаччина, Словенія, Таджикистан, Туркменія, Україна, Узбекистан.
101
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Доходність пенсійних фондів країн ОЕСР та деяких інших країн, %103
(Pension funds’ nominal net rate of investment returns in selected OECD
and non-OECD countries)

Aвстралія
Aвстрія
Бельгія
Канада
Чілі
Чехія
Данія
Eстонія
Фінляндія
Німеччина
Греція
Угорщина
Ісландія
Iрландія
Ізраїль
Італія
Південна
Kорея
Латвія
Люксембург
Meксика
Нідерланди
Нова
Зеландія
Норвегія
Польща
Португалія
Словаччина
Словенія
Іспанія
Швеція
Швейцарія
Туреччина
Велика
Британія
США

2005р. 2006р. 2007р. 2008р. 2009р. 2010р. 2011р. 2012р.
Деякі країни ОЕСР
12,8
13,3
15,3
-7,5
-8,9
8,9
9,0
1,9
10,5
5,3
1,8 -13,3
8,4
6,1
-3,0
8,4
13,5
12,2
11,0 -20,2
13,7
7,7
-1,3
11,7
13,0
12,6
3,4 -15,9
11,8
10,1
4,2
8,8
8,8
17,3
12,6 -18,7
20,3
11,5
-1,8
6,6
5,0
3,1
3,3
2,1
0,4
3,0
3,0
2,6
17,3
3,2
-1,0
7,6
2,7
10,2
15,0
7,5
11,0
7,4
3,7 -27,7
12,9
8,0
-4,6
8,9
..
..
..
..
..
..
..
7,7
4,9
4,6
4,2
1,6
4,8
4,9
3,0
4,8
..
..
..
4,4
2,9
-3,1
-3,3
5,9
11,2
7,8
3,2 -19,0
19,1
9,0
..
13,2
16,6
16,7
6,3
-9,3
8,4
3,7
7,5
11,4
..
..
-3,0 -35,0
..
..
..
..
9,7
5,6
7,0 -13,1
24,8
9,8
-2,2
9,6
6,9
4,0
2,9
-3,2
6,4
3,1
0,4
6,4

2013р. 2014р. 2015р.
12,9
4,9
6,8
11,1
6,7
1,6
-3,8
2,3
7,7
4,3
5,8
7,4
9,1
..
10,4
4,5

12,2
7,3
10,3
9,4
13,1
1,3
17,1
4,1
6,7
4,6
3,8
8,6
8,0
..
5,6
5,7

8,0
2,2
4,2
6,8
5,9
1,0
1,3
1,2
5,0
3,3
4,5
4,6
9,6
4,6
2,6
1,8

3,2

8,2

4,2

1,3

0,5

5,2

4,2

4,8

3,8

3,2

2,6

8,7
..
8,3
13,2

4,8
7,3
9,8
7,8

3,9
0,8
3,6
2,4

-11,0
-10,4
-1,8
-15,7

10,9
8,4
11,4
12,8

8,0
3,5
11,2
11,0

-2,8
0,9
5,0
6,8

8,7
8,5
13,6
12,7

2,8
3,3
2,5
3,3

5,1
7,7
8,9
15,9

2,0
1,7
1,3
1,3

7,2

12,4

7,7

-2,3

-6,8

12,8

7,7

3,2

10,5

8,9

..

11,2
13,9
9,8
..
..
..
..
10,3
31,5

9,8
14,9
9,8
..
..
..
..
6,0
11,2

6,0
5,4
8,3
3,3
4,6
..
..
2,2
22,7

-8,7
-14,7
-12,5
-5,0
-3,4
-8,6
..
-13,2
11,1

12,0
13,0
11,5
1,5
6,1
7,7
..
10,2
25,3

8,4
10,5
-0,5
1,3
3,7
0,7
..
3,3
8,4

0,0
-4,9
-3,9
0,5
0,2
0,1
1,3
-0,1
-1,0

7,5
4,0
7,8
3,7
7,3
6,6
7,8
7,1
16,4

10,1
3,4
5,1
1,5
3,2
8,2
6,8
6,0
-0,8

7,2
..
6,6
3,7
6,9
6,8
..
6,9
14,2

4,3
-6,7
2,5
0,3
1,9
2,0
..
0,8
2,3

22,1

13,6

3,0

-13,3

16,7

15,3

12,9

11,8

7,5

5,7

3,2

5,1

8,4

2,8

-25,2

12,2

7,4

-1,0

7,0

12,9

4,4

-0,4

103
Global pension statistics. Pension Markets in Focus, 2016. – http://www.oecd.org/finance/private-pensions/
globalpensionstatistics.htm.
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Доходність пенсійних фондів країн ОЕСР та деяких інших країн, %
(Pension funds’ nominal net rate of investment returns in selected OECD
and non-OECD countries)
(продовження)
2005р. 2006р. 2007р. 2008р. 2009р. 2010р. 2011р.
Деякі країни не-члени ОЕСР
Албанія
..
..
..
7,0
8,4
9,5
4,6
Вірменія
..
..
..
..
..
..
..
Бразілія
..
..
..
..
..
..
..
Болгарія
8,5
8,3
15,1 -23,9
8,5
5,0
-0,3
Хорватія
..
..
..
..
..
..
..
Македонія
..
..
..
-10,6
14,2
7,0
1,8
Ліхтенштейн
..
..
..
-7,8
9,8
3,3
-2,0
Литва
..
..
..
..
..
..
-3,5
Maльта
..
..
..
..
..
..
-0,2
Перу
12,3
26,9
21,2 -25,2
27,1
19,8 -10,0
Румунія
..
..
..
19,5
16,4
15,1
2,9
Росія
..
..
..
..
..
..
..
Сербія
..
..
5,8
-6,3
13,9
7,4
5,6
Південна
4,8
21,9
16,5
3,8
3,6
12,4
9,0
Африка
Україна
..
..
..
..
..
17,2
10,4
.. – немає даних

2012р. 2013р. 2014р. 2015р.
5,7
..
..
7,3
..
7,9
-2,0
10,2
0,6
12,0
10,4
..
11,6

5,6
..
3,3
4,6
..
7,9
6,8
3,9
0,8
0,5
10,6
6,2
11,0

5,0
2,8
7,0
5,8
9,4
6,6
4,7
7,3
0,4
7,1
8,7
3,1
10,7

5,3
6,2
5,3
1,5
10,6
5,5
6,2
4,5
-1,3
4,2
4,1
10,6
15,2

11,1

15,6

14,7

..

..

..

..

..

ɇɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɤɪɢɡɢ ɪ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɚɤɬɢɜɢ ɫɤɥɚɞɚɥɢ  ɞɨ ȼȼɉ ɍ ɪ
ɜɟɥɢɱɢɧɚɚɤɬɢɜɿɜɉɎɭɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯɤɪɚʀɧɚɯɡɚɞɚɧɢɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ7RZHU:DWVRQ104
ɫɤɥɚɞɚɥɚ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ  ɍ ɪ ɞɨɤɪɢɡɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɱɚɫɬɤɢ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɚɤɬɢ
ɜɿɜɭȼȼɉɛɭɥɨɩɟɪɟɜɢɳɟɧɨ
Частка пенсійних активів у ВВП у деяких країнах світу, %105
(Total investment of pension funds in the selected countries, as a % of GDP)

Австралія
Австрія
Бельгія
Канада
Чілі
Чехія
Данія
Eстонія
Фінляндія
Франція
104

2005р. 2006р. 2007р. 2008р. 2009р. 2010р. 2011р. 2012р. 2013р. 2014р. 2015р.
Країни ОЕСР
78,0
87,1 106,1
93,3
82,2
89,3
92,3
91,0 102,0 109,5 118,7
4,6
4,8
4,7
4,3
4,9
5,2
4,8
5,1
5,7
5,8
6,1
4,3
4,1
4,3
3,2
4,0
3,6
4,1
4,5
5,0
5,7
5,8
56,4
61,4
60,7
49,9
58,7
63,1
61,8
65,5
70,9
76,3
83,4
55,6
57,5
61,0
49,8
62,0
62,6
58,0
60,1
62,2
68,1
69,6
3,8
4,2
4,4
4,8
5,5
5,9
6,2
6,8
7,3
8,0
8,3
32,9
31,6
31,6
45,9
41,9
48,3
48,4
48,5
41,7
48,0
44,9
2,6
3,5
4,4
4,5
6,7
7,3
6,8
8,2
9,3
11,0
12,8
65,7
69,0
68,1
58,2
73,5
79,1
42,4
45,4
48,4
50,7
49,4
0,0
0,0
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

Tower Watson – https://www.towerswatson.com.
Global pension statistics. Pension Markets in Focus, 2016 – http://www.oecd.org/finance/private-pensions/
globalpensionstatistics.htm.
105



366 

НАКОПИЧУВАЛЬНА СКЛАДОВА ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
Частка пенсійних активів у ВВП у деяких країнах світу, % (продовження)
Німеччина
Греція
Угорщина
Iсландія
Iрландія
Iзраїль
Iталія
Японія
Південна
Корея
Латвія
Люксембург
Mексика
Нідерланди
Нова
Зеландія
Норвегія
Польща
Португалія
Словаччина
Словенія
Іспанія
Швеція
Швейцарія
Туреччина
Велика
Британія
США
Албанія
Аргентина
Бразілія
Болгарія
Китай
Хорватія
Македонія
Китай
Перу
Румунія
Росія
Сербія
Південна
Африка
Україна
.. – немає даних

2005р. 2006р. 2007р. 2008р. 2009р. 2010р. 2011р. 2012р. 2013р. 2014р. 2015р.
4,1
4,2
4,6
4,6
5,3
5,4
5,5
6,1
6,1
6,7
6,6
..
..
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,6
0,6
8,3
9,6
10,8
9,5
13,0
14,7
3,8
3,9
3,9
4,1
4,1
113,9 124,9 123,3 108,5 115,1 121,8 126,3 136,4 142,7 146,6 149,6
45,8
47,4
43,9
33,9
42,6
45,4
41,6
46,0
51,0
57,0
54,0
29,4
29,2
30,3
39,4
43,6
45,4
45,9
48,3
50,2
54,6
54,5
2,7
2,9
3,1
3,3
4,0
4,4
4,7
5,4
6,0
6,7
6,9
30,8
30,2
28,7
28,6
30,2
29,2
29,9
30,5
30,9
32,3
32,0
1,6

2,6

2,7

2,8

3,3

3,7

4,1

4,9

6,0

7,3

8,2

0,4
1,1
8,8
113,6

0,4
1,1
10,0
116,0

0,4
1,0
9,9
126,0

0,4
1,0
10,0
104,9

0,7
2,3
11,7
110,1

0,9
2,0
12,6
120,4

0,8
2,0
12,7
126,9

0,9
2,1
14,1
144,4

1,0
2,1
14,7
148,7

1,2
3,0
15,6
159,3

1,4
2,8
15,6
178,4

11,4

12,4

11,5

10,4

11,6

14,0

15,4

16,3

18,5

19,9

22,2

6,6
8,7
12,0
0,5
1,2
7,1
8,5
106,9
0,7

6,6
11,1
12,7
2,4
1,6
7,3
8,7
108,4
0,7

6,8
11,9
12,7
3,6
1,8
8,0
8,1
105,6
1,2

5,9
10,9
11,3
4,6
1,9
7,0
6,9
90,1
1,5

7,2
13,3
12,5
6,2
2,5
7,9
7,8
102,0
2,3

7,5
15,4
11,0
7,2
3,0
7,8
9,0
102,5
2,4

7,2
14,6
7,5
8,2
3,2
7,8
8,8
101,1
4,1

7,4
16,8
8,6
9,4
3,6
8,3
10,1
107,8
3,8

8,1
18,3
8,9
9,7
3,9
9,0
9,2
113,4
4,8

8,8
8,8
10,1
10,5
4,2
9,6
9,3
121,0
5,5

9,6
8,0
10,1
10,3
4,3
9,6
8,9
123,0
5,5

74,8

79,5

76,2

63,8

75,7

82,9

89,2

96,3

98,4

98,2

97,4

74,2

76,4

73,8

82,3

82,1

79,4

..
10,3
..
2,4
0,4
4,3
..
24,3
13,2
..
..
..

..
10,9
17,6
2,8
0,4
5,6
..
27,3
16,0
..
..
0,0

77,3
59,0
69,2
73,8
71,0
Деякі країни не-члени ОЕСР
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,9
0,0
0,0
0,0
0,0
16,0
13,3
14,6
13,9
13,1
3,6
3,2
4,4
5,4
5,7
0,6
0,6
0,7
0,7
0,7
6,8
6,8
9,3
11,6
12,9
0,8
1,2
2,1
2,9
3,5
30,4
27,4
31,5
34,2
31,9
19,1
14,0
19,0
20,8
17,4
0,0
0,2
0,5
0,9
1,2
..
..
..
..
..
0,1
0,2
0,3
0,3
0,4

0,0
0,0
13,4
7,0
0,9
16,2
4,6
34,4
19,1
1,7
..
0,5

0,0
0,0
12,1
8,3
1,0
18,5
5,4
37,3
18,7
2,3
5,4
0,5

0,0
0,0
11,7
9,8
1,2
21,4
6,4
37,8
19,9
3,0
5,1
0,6

0,1
0,0
11,6
10,9
1,4
23,6
7,4
37,1
20,3
3,7
6,0
0,7

78,3

88,1

91,9

83,3

74,7

80,0

80,3

84,3

90,9

96,8

..

..

..

..

0,1

..

0,1

0,1

..

..

..

..
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Ɂɧɢɠɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɚɤɬɢɜɿɜ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɬɚɦ ɞɟ ɞɨ ɤɪɢɡɢ
ɛɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɚɤɬɢɜɿɜ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɛɭɥɚ ɡɫɭɧɭɬɚ ɭ ɛɿɤ ɚɤɰɿɣ ɬɚɛɥɢɰɹ
³ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɚɤɬɢɜɿɜ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɭ ɞɟɹɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ´  Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɤɪɢɡɚ
ɡɦɭɫɢɥɚ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɮɨɧɞɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɋɒȺ ȼɟɥɢɤɿɣ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ  ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɫɜɨɸ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɭɫɬɪɚɬɟɝɿɸɧɚɤɨɪɢɫɬɶɨɛɥɿɝɚɰɿɣ
Структура активів пенсійних фондів у деяких країнах світу, 2010р., %106
(Pension fund asset allocation for selected investment categories)

Австралія
Канада
Японія
Нідерланди
Швейцарія
Велика Британія
США
Казахстан
Світ

Акції

Облігації

Інші

49
41
37
33
28
55
49
10,4
47

14
36
56
50
35
35
27
76,9
33

25
21
4
16
29
7
24
3,3
19

Готівка і
депозити
12
2
3
1
8
3
–
9,4
1

Структура активів пенсійних фондів у деяких країнах світу у 2015р.107
(Pension fund asset allocation for selected investment categories in the selected countries)

Польща
Австралія
США
Бельгія
Чілі
Фінляндія
Нідерланди
Норвегія
Ісландія
Eстонія
Aвстрія
Швейцарія
Канада
Mексика
Латвія
106

Акції

Облігації

82,3
50,6
44,2
41,8
39,6
38,8
38,2
35,4
35,2
31,0
30,1
29,8
28,3
21,5
21,1

Країни ОЕСР
10,4
9,1
37,0
43,9
59,2
32,0
46,5
56,5
47,4
48,5
46,4
32,9
34,8
77,4
59,5

Готівка і
депозити

Інші

6,9
4,3
1,0
4,4
0,6
3,7
2,8
2,4
5,6
20,2
9,0
5,3
4,1
1,0
17,1

0,5
36,1
17,9
9,9
0,5
25,6
12,5
5,7
11,8
0,3
14,4
32,0
32,8
0,1
2,2

Джерело: http://www.oecd-ilibrary.org.
Global pension statistics. Pension Markets in Focus, 2016 – http://www.oecd.org/finance/private-pensions/
globalpensionstatistics.html.
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Структура активів пенсійних фондів...
Акції
Велика Британія
Португалія
Італія
Швеція
Данія
Туреччина
Іспанія
Японія
Угорщина
Ізраїль
Греція
Німеччина
Словаччина
Словенія
Чехія
Південна Корея

20,2
20,0
19,5
18,3
17,8
14,2
11,4
10,8
8,5
7,6
5,3
5,0
1,8
1,2
0,3
0,0

Косово
Китай
Перу
Литва
Македонія
Вірменія
Ліхтенштейн
Південна Африка
Хорватія
Румунія
Болгарія
Бразілія
Мальта
Росія
Сербія

88,1
60,6
39,6
38,2
30,4
30,3
29,6
25,2
23,7
22,1
18,6
17,5
13,1
9,9
4,1

Готівка і
депозити
34,4
2,4
50,3
11,0
49,7
4,1
66,7
2,2
63,1
0,3
58,4
19,6
62,4
16,7
32,8
7,2
81,6
6,6
70,4
6,3
71,5
17,4
53,5
3,8
78,4
17,4
75,6
23,1
88,6
9,2
9,2
52,6
Деякі країни не-члени ОЄСР
7,3
4,6
22,4
12,6
43,2
11,7
51,0
9,3
60,3
7,4
46,6
22,8
45,7
4,7
10,6
4,2
73,2
2,8
73,1
4,8
64,8
12,1
61,5
7,9
20,1
19,0
65,7
20,1
82,8
12,8
Облігації

(продовження)
Інші
43,0
18,8
26,7
12,8
18,7
7,9
9,4
49,1
3,3
15,7
5,8
37,8
2,4
0,1
2,0
38,3
0,0
4,4
5,5
1,6
1,8
0,3
20,0
60,0
0,4
0,0
4,5
13,1
47,8
4,3
0,3

ȼ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɿɣ ɩɟɧɫɿɣɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɿ Ʌɚɬɜɿʀ ȿɫɬɨɧɿʀ Ɇɚɤɟɞɨɧɿʀ
ɍɝɨɪɳɢɧɿ ɤɪɢɡɚ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɜɩɥɢɧɭɥɚ ɧɚ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ
ɜɤɥɚɞɟɧɢɯ ɭ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɮɨɧɞɢ Ɂɧɢɠɟɧɧɹ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɚɤɬɢɜɿɜ ɭ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɜɩɥɢ
ɧɭɥɨ ɧɚ ɜɤɥɚɞɧɢɤɿɜ ɞɨɫɹɝɧɭɜɲɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɏɨɱɚ ɋɜɿɬɨɜɢɣ ɛɚɧɤ ɭ ɫɜɨɽɦɭ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ108ɜɢɡɧɚɱɚɽɳɨɧɚɩɟɪɿɨɞɤɪɢɡɢɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɥɸɞɟɣɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭɭ
108
Pension Crisis Policy. – http://siteresources.worldbank.org/ECAEXT/Resources/258598-1256842123621
/6525333-1260213816371/PensionCrisisPolicyNotefinalru.pdf.
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 ФІНАНСОВІ,

СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɿɣ ɫɤɥɚɞɨɜɿɣ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɜɪɨɩɢ ɬɚ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ Ⱥɡɿʀ ɛɭɥɚ ɜɿɞɧɨɫɧɨ
ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɬɨɝɨ ɳɨ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɿ ɩɥɚɧɢ ɛɭɥɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɧɟɳɨ
ɞɚɜɧɨɿɹɤɩɪɚɜɢɥɨɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢɫɬɚɪɲɨɝɨɜɿɤɭɜɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɿɩɥɚɧɢɜɤɥɸɱɟɧɿ
ɧɟɛɭɥɢ
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɤɪɢɡɚ ɪ ɡɞɿɣɫɧɸɸɱɢ ɡɧɚɱɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ
ɤɪɚʀɧɚɯ109ɩɪɢɦɭɫɢɥɚɭɪɹɞɢɩɪɢɣɦɚɬɢɩɨɥɿɬɢɱɧɿɪɿɲɟɧɧɹɭɜɿɞɩɨɜɿɞɶɧɚɡɪɨɫɬɚɸ
ɱɢɣ ɞɟɮɿɰɢɬ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ Ɋɟɚɤɰɿɹ ɤɪɚʀɧ ɦɚɸɱɢɯ ɫɢɫɬɟɦɭ ȱȱ ɪɿɜɧɹ ɩɪɨɹɜɢ
ɥɚɫɶɜɬɨɦɭɳɨɱɚɫɬɢɧɚɡɧɢɯ ȿɫɬɨɧɿɹɅɚɬɜɿɹɅɢɬɜɚɊɭɦɭɧɿɹ ɫɤɨɪɨɬɢɥɢɪɨɡɦɿɪ
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ ɭ ȱȱ ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ ɩɿɞɜɢɳɢɜɲɢ ɣɨɝɨ ɭ ȱ ɪɿɜɟɧɶ110 ȱɧɲɿ
ɤɪɚʀɧɢɞɨɡɜɨɥɢɥɢɚɛɨɩɥɚɧɭɸɬɶɞɨɡɜɨɥɢɬɢɭɱɚɫɧɢɤɚɦȱȱɪɿɜɧɹɩɨɜɧɿɫɬɸɩɨɜɟɪɧɭ
ɬɢɫɶɜȱɪɿɜɟɧɶ ɍɝɨɪɳɢɧɚɋɥɨɜɚɱɱɢɧɚ 
Доходність пенсійних фондів Казахстану
За оцінками міжнародних експертів, пенсійна система Казахстану є найбільш успішною
на території Східної Європи та Центральної Азії. З моменту її реформування у 1998р.
до 2012р. інфляція склала 218%, а накопичена доходність Державного накопичувального
пенсійного фонду (ДНПФ) – 341%, тобто більше ніж у 1,5 рази.
Ілюструє успішність доходності пенсійних накопичень вартість умовної одиниці пенсійних активів (УОПА), яка оприлюднюється в розрізі пенсійних фондів. Для надання загальної
картини за всіма фондами було проведено розрахунок середньозваженої вартості умовного вкладу. До кризового 2008р. ця вартість зростала швидкими темпами, і після кризи
вкладник втратив 2,6%. У 2011р. УОПА поступово знижувалася: на 1 січня 2011р. склавши
445,4 тис. тенге, на 1 січня 2012р. – 436,4 тис. тенге111.
Показник номінальної доходності112 (profitability index) усіх пенсійних фондів країни за
2010-2011рр. складав 2,59%, тоді як інфляція на кінець періоду була 7,4%, а середньорічна –
8,3%.
У 2014р. інвестиційний дохід Єдиного накопичувального пенсійного фонду складав
6,31%, у 2015р. – 7%. За перший квартал 2016р. – 2,2%.
Ɍɚɤ ɜ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɿ ɩɟɪɟɨɪɿɽɧɬɚɰɿɸ ɛɭɥɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɞɟɪɠɚɜɢ
ɉɪɨɬɟ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɮɨɧɞɢ ɧɟ ɡɦɨɝɥɢ ɜɿɞɧɨɜɢɬɢ ɜɬɪɚɱɟɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɚɤɬɢɜɿɜ113.
ȼ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɿ ɧɚɜɩɚɤɢ ɜɩɥɢɜ ɞɟɪɠɚɜɢ ɧɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɮɨɧɞɿɜ ɧɚɞɚɜ
109
Pension Crisis Policy. – http://siteresources.worldbank.org/ECAEXT/Resources/258598-1256842123621
/6525333-1260213816371/PensionCrisisPolicyNotefinalru.pdf/
110
Пенсионные системы после кризиса. Обзор центра макроэкономических исследований Сбербанка России,
2011г. – http://www.sbrf.ru/common/img/uploaded/files/pdf/press_center/pens_syst.pdf.
111
Система пенсионного малообеспечения. – http://expert.ru/kazakhstan/2012/07/sistema-pensionnogomaloobespecheniya/.
112
Оцінка результатів управління пенсійними активами здійснюється на основі номінального і реального
доходу НПФ, що розраховується для будь-яких послідовних 12, 36 і 60 місяців. Основним чинником
визначення фінансової сталості пенсійних фондів є доходність, а саме коефіцієнт номінальної доходності,
характеризуючий зміни накопичень вкладника за певний період часу. Якщо він позитивний – дохід існує, якщо
негативний – існують збитки.
113
Пенсионные системы в период кризиса: Региональный доклад по странам Европы и Центральной Азии.Всемирный банк. – http://siteresources.worldbank.org/ECAEXT/Resources/258598-1256842123621/
6525333-1260213816371/PensionCrisisPolicyNotefinalru.pdf.
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ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɢɡɢɤɿɜ ɉɪɨɬɟ ɫɚɦɟ ɬɚɤɿ
ɤɪɨɤɢɩɪɢɡɜɟɥɢɞɨɨɛɦɟɠɟɧɨɝɨɡɪɨɫɬɚɧɧɹɞɨɯɨɞɧɨɫɬɿɩɟɧɫɿɣɧɢɯɚɤɬɢɜɿɜȼɄɚɡɚɯ
ɫɬɚɧɿ112 ɜɫɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɛɭɥɢ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɿ ɞɨ ³ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨɝɨ´ ɪɿɜɧɹ ɚɥɟ ɨɫɨɛɢ
ɹɤɿ ɜɠɟ ɜɢɣɲɥɢ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɜɢɩɥɚɬɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɨʀ ɫɤɥɚɞɨ
ɜɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɬɚɠɭ ɪɨɛɨɬɢ Ɂ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɢ ɨɬɪɢɦɭ
ɸɬɶ ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɜɢɩɥɚɬɢ ɹɤɿ ɜɨɧɢ ɜɫɬɢɝɥɢ ɜɧɟɫɬɢ Ⱦɨɯɨɞɧɿɫɬɶ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ
ɜ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɿ ɛɭɥɚ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɫɚɦɢɯ ɜɢɫɨɤɢɯ ɫɟɪɟɞ ɤɪɚʀɧ ɋɯɿɞɧɨʀ ȯɜɪɨɩɢ ɿ
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀȺɡɿʀɞɨɪ
ȼ ɍɝɨɪɳɢɧɿ ɞɨ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɩɪɢɽɞɧɭɜɚɥɢɫɹ ɨɫɨɛɢ ɹɤɿ ɬɿɥɶɤɢ
ɩɨɱɢɧɚɥɢɫɜɨɸɬɪɭɞɨɜɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɞɥɹɿɧɲɢɯɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɬɚɤɢɣɩɥɚɧɛɭɜɞɨɛɪɨ
ɜɿɥɶɧɢɦɈɫɨɛɚɦɜɿɤɨɦɪɨɤɢɬɚɛɿɥɶɲɟɹɤɿɜɫɟɠɞɨɽɞɧɚɥɢɫɹɞɨɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶ
ɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɛɭɥɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɫɬɚɪɨʀ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɪ əɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ  ɬɢɫ ɨɫɿɛ ɩɟɪɟɜɟɥɢ ɛɥɢɡɶɤɨ  ɬɢɫ ɮɨɪɢɧ
ɬɿɜ ɡ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ȼ ɉɨɥɶɳɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɫɬɚɪɲɟ  ɪɨɤɿɜ ɛɭɥɨ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ
ɨɛɢɪɚɬɢ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɚ ɨɫɨɛɚɦɢ ɜɿɤɨɦ ɜɿɞ  ɞɨ  ɪɨɤɿɜ ɬɚɤɢɣ ɩɥɚɧ
ɨɛɢɪɚɜɫɹ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨ ɉɨɥɶɳɚ ɬɚɤɨɠ ɜɜɟɥɚ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɩɟɪɟɯɿɞ ɤɥɿɽɧɬɿɜ ɿɡ
ɮɨɧɞɭɞɨɮɨɧɞɭəɤɧɚɫɥɿɞɨɤɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜȱȱɪɿɜɧɹɽɬɚɤɨɠɧɟɡɧɚɱɧɨɸ
ɇɚɫɥɿɞɤɨɦ ɤɪɢɡɢ ɫɬɚɥɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ȯɋ ɪɿɡɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ
ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ
Ɂɧɢɠɟɧɧɹ ɜɧɟɫɤɿɜ ɜ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ȼ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɛɭɥɢ ɿɧɿɰɿɣɨɜɚɧɿ ɨɛɝɨ
ɜɨɪɟɧɧɹɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɧɚɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɪɟɝɭɥɹɪɧɢɯɜɧɟɫɤɿɜɜɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɭɫɢɫɬɟɦɭ
ɚɛɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɟɧ
ɫɿɣɧɢɯ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɶ Ɍɚɤ ɉɨɥɶɳɚ ɡɧɢɡɢɥɚ ɜɧɟɫɤɢ ɡ  ɞɨ  ɜɿɞ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ
ɩɥɚɬɢ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɪ ȼ Ɋɭɦɭɧɿʀ ɫɬɚɜɤɚ ɜɧɟɫɤɿɜ ɧɚ ȱȱ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɦɨɪɨɠɟɧɚ ɧɚ
ɪɿɜɧɿ  ɡɚɦɿɫɬɶ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ 115 Ʌɢɬɜɚ ɫɤɨɪɨɬɢɥɚ ɫɬɚɜɤɭ
ɜɧɟɫɤɿɜ ɡ  ɞɨ  ɭ ɪɪ ȼ ȿɫɬɨɧɿʀ ɭ ɪɪ ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɩɨɜɧɢɣ
ɩɟɪɟɜɿɞ ɜɧɟɫɤɿɜ ȱȱ ɪɿɜɧɹ ɧɚ ȱ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ  ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ
ɭ ɪ ɿ  ɭ ɪɪ ɡ ɦɟɬɨɸ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɫɤɨɪɨɱɟɧɶ Ʌɚɬɜɿɹ
ɡɧɢɡɢɥɚɫɬɚɜɤɭɜɧɟɫɤɿɜɡɞɨɭɪɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɫɬɚɜɤɢɞɨɜɿɞɛɭɥɨɫɹ
ɭɪɿɧɚɭɪ
Ⱦɨɩɨɜɿɞɶ ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɳɨ ɿ ɞɨ ɤɪɢɡɢ ɫɬɚɜɤɚ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɿ ɧɚɤɨɩɢ
ɱɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ ɐȼȯ ɛɭɥɚ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɪɨɫɬɨɦ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ
ɞɨɯɨɞɭ ɬɚɛɥɢɰɹ ³ɋɬɚɜɤɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɡɜɚɠɟɧɨɝɨ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɭ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ
ɮɨɧɞɿɜ«´ F  ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɮɨɧɞɿɜ ɫɜɿɞɱɢɥɚ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɛɭɥɨ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɧɢɡɤɭ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ
ɬɚɪɨɡɜɢɬɤɨɦɮɨɧɞɨɜɨɝɨɪɢɧɤɭɋɚɦɟɪɿɡɤɟɡɧɢɠɟɧɧɹɰɿɧɧɚɚɤɬɢɜɢɩɿɞɱɚɫɤɪɢɡɢ
ɬɿɥɶɤɢ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ ɫɬɚɜɤɢ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɳɨ ɝɟɧɟɪɭɽɬɶɫɹ ɮɨɧɞɚɦɢ
ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɩɨɬɨɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɪɟɮɨɪɦɢ
ɞɥɹ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɭ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣ ɬɚ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨ
ɤɨɜɿɣɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ
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Ставка середньозваженого коефіцієнту доходності пенсійних фондів
з моменту створення і до кінця 2007р.116
Рік створення
Болгарія
Естонія
Угорщина
Латвія
Литва
Польща
Словаччина

2002р.
2002р.
1998р.
2001р.
2004р.
1999р.
2005р.

Реальна ставка
доходності
3,2
4,9
2,6
-3,5
5,7
8,9
0,9

Ставка доходності
від ВВП
0,5
0,6
0,6
-0,3
0,7
2,2
0,1

Ɍɚɤɿ ɬɢɦɱɚɫɨɜɿ ɡɚɯɨɞɢ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɞɨɯɨɞɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ ɤɪɢɡɨɜɢɣ
ɩɟɪɿɨɞ ɚɥɟ ɭ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɦɨɠɥɢɜɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀɩɟɧɫɿɣ
Ɂɦɿɧɢ ɩɪɭɞɟɧɰɿɣɧɢɯ ɧɨɪɦ Ȼɭɥɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɞɿɹɥɶ
ɧɿɫɬɸ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɡɚɧɚɞɬɨ ɪɢɡɢɤɨɜɚɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɡ ɦɟɬɨɸ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɬɚɥɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ Ɍɚɤɨɠ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɦɟɧɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ
ɡɚɯɨɞɢɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ±ɬɚɤɿɹɤɩɪɚɤɬɢɤɚɨɛɦɟɠɟɧɧɹɧɚɩɪɹɦɤɿɜɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀɩɨɥɿ
ɬɢɤɢ ɩɨɤɥɢɤɚɧɚ ɩɟɪɟɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɮɨɧɞɿɜ ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɰɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ
ɍɝɨɪɳɢɧɚɋɥɨɜɚɱɱɢɧɚɄɚɡɚɯɫɬɚɧ 
Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ ȼɟɥɢɤɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɤɨɦɿɫɿɣɧɢɯ ɡɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɚɤɬɢɜɚɦɢ
ɡɧɢɠɭɽɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣɞɨɯɿɞɩɟɧɫɿɣɧɢɯɩɥɚɧɿɜɚɥɟɹɤɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɚɤɪɢɡɚɧɟ
ɝɚɪɚɧɬɭɽ ɹɤɿɫɬɶ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɉɿɫɥɹ ɤɪɢɡɢ ɞɟɹɤɿ ɤɪɚʀɧɢ ɉɨɥɶɳɚ Ɇɟɤɫɢɤɚ  ɡɚɩɪɨ
ɜɚɞɢɥɢɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿɨɛɦɟɠɟɧɧɹɧɚɤɨɦɿɫɿɣɧɿɹɤɿɭɩɪɚɜɥɹɸɱɚɤɨɦɩɚɧɿɹɦɨɠɟɨɬɪɢ
ɦɚɬɢ ȼɿɥɶɧɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ ɦɿɠ ɭɩɪɚɜɥɹɸɱɢɦɢ ɤɨɦɩɚɧɿɹɦɢ ɱɚɫɬɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ
ɧɟɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɩɟɪɟɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ɜɢɝɿɞɧɢɯ ɤɥɿɽɧɬɿɜ ɜɿɞ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ Ɍɨɦɭ ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɛɭɥɨ ɜɜɟɞɟɧɨ ɲɬɪɚɮɧɿ ɫɚɧɤɰɿʀ ɡɚ ɱɚɫɬɭ ɡɦɿɧɭ
ɤɥɿɽɧɬɿɜɭɩɪɚɜɥɹɸɱɢɯɤɨɦɩɚɧɿɣɳɨɧɟɫɩɪɢɹɥɨɩɟɪɟɦɚɧɸɜɚɧɧɸɤɥɿɽɧɬɿɜ
Ɂɧɢɠɟɧɧɹ ɪɢɡɢɤɿɜ Ʉɪɢɡɚ ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɳɨ ɭ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɡ ɮɿɤɫɨ
ɜɚɧɢɦɢ ɜɧɟɫɤɚɦɢ ɿɫɧɭɽ ɪɢɡɢɤ ɬɨɝɨ ɳɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɜɢɯɨɞɹɱɿ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɜ ɦɨɦɟɧɬ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɤɪɢɡɢ ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ ɛɿɥɶɲ ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɩɨɤɨɥɿɧɧɹɦɢɹɤɿɜɢɯɨɞɹɬɶɧɚɩɟɧɫɿɸɜɩɟɪɿɨɞɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ
ɚɛɨɩɿɞɣɨɦɭȾɥɹɡɧɢɠɟɧɧɹɰɶɨɝɨɪɢɡɢɤɭɭɫɜɿɬɿɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɡɚɯɨɞɢɞɜɨɯɜɢɞɿɜ
¾ Ɂɚɯɨɞɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɿɡɦɿɧɚɦɢɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɜɿɤɭɜɢɯɨɞɭɧɚɩɟɧɫɿɸȼɿɤɜɢɯɨɞɭɧɚ
ɩɟɧɫɿɸɫɬɚɽɛɿɥɶɲɝɧɭɱɤɢɦɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿɩɟɧɫɿɨɧɟɪɢɱɚɫɜɢɯɨɞɭɧɚɩɟɧɫɿɸɹɤɢɯ
ɡɛɿɝɚɽɬɶɫɹ ɡ ɱɚɫɨɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɤɪɢɡɢ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɿɞɤɥɚɫɬɢ ɜɿɤ
ɩɨɱɚɬɤɭ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣ Ɍɚɤɿ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɢ ɦɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ
ɩɟɪɟɱɟɤɚɬɢɩɿɤɤɪɢɡɢɿɡɚɪɚɯɭɧɨɤɰɶɨɝɨɡɛɿɥɶɲɢɬɢɪɨɡɦɿɪɿɩɟɧɫɿɣɧɢɯɜɢɩɥɚɬ
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¾ ɉɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɦɢ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɦɢ ɇɚɪɚɡɿ ɜ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ
ɤɪɚʀɧɚɯɨɫɨɛɥɢɜɨɞɟɩɟɧɫɿɨɧɟɪɢɦɚɸɬɶɡɦɨɝɭɫɚɦɿɭɩɪɚɜɥɹɬɢɫɜɨʀɦɢɧɚɤɨɩ
ɢɱɟɧɧɹɦɢ ɦɭɥɶɬɿɩɨɪɬɮɟɥɿ  ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɛɿɡɧɟɫ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ
ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɶ ɿ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɜɤɥɚɞɟɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɡɛɟɪɟ
ɠɟɧɶɜɢɯɨɞɹɱɢɡɜɿɤɭɬɚɿɧɲɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜɩɟɧɫɿɣɁɨɤɪɟɦɚ
ɭ ɛɿɥɶɲ ɫɬɚɪɲɢɯ ɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩɚɯ ɜɤɥɚɞɟɧɧɹ ɪɨɛɥɹɬɶɫɹ ɭ ɦɟɧɲ ɪɢɡɢɤɨɜɚɧɿ
ɚɤɬɢɜɢ ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɧɢɡɢɬɢ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɜɿɞ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ
ɤɪɢɡ
Ɉɞɧɚɤ ɫɥɿɞ ɞɨɞɚɬɢ ɳɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɢɡɢɤɢ ɽ ɦɟɧɲ ɜɩɥɢɜɨɜɢɦɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ
ɪɢɡɢɤɚɦɢɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢɌɚɤɭɡɝɚɞɚɧɨɦɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿɋȻ117³ɉɟɧɫɿɣɧɿɫɢɫɬɟɦɢ
ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɤɪɢɡɢ´ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɜɢɫɧɨɜɤɨɦ ɫɬɚɥɨ ɬɟ ɳɨ ɧɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɫɭɬɬɽɜɿ
ɧɚɫɥɿɞɤɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɤɪɢɡɢʀʀɜɩɥɢɜɽɧɟɡɧɚɱɧɢɦɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɜɩɥɢɜɨɦɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱ
ɧɢɯɬɟɧɞɟɧɰɿɣɌɨɦɭɧɚɞɭɦɤɭɮɚɯɿɜɰɿɜɋȻɤɪɚʀɧɚɦɧɟɫɥɿɞɜɧɨɫɢɬɢɡɦɿɧɢɞɨɜɝɨ
ɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭɳɨɛɜɢɪɿɲɢɬɢɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɿɩɪɨɛɥɟɦɢɡɚɪɚɡȻɭɞɶɹɤɚɞɿɹ
ɩɨɜɢɧɧɚɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɢɫɹɡɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɦɢɰɿɥɹɦɢɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ
Довгострокові цілі для розподільчих систем (СБ, 2009р.)
Захист купівельної спроможності пенсіонерів і фінансової сталості системи, як під час
кризи, так і на постійній основі, шляхом індексації пенсійних виплат до інфляції.
Створення умов, за яких населення мало б бажання тривалішій час залишатися
економічно активним, шляхом підвищення пенсійного віку, обмеження дострокового
виходу на пенсію.
Підвищення інформованості населення про обмежені можливості державної пенсії
у майбутньому у зв’язку із збільшенням чисельності старіючого населення.
Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɨ 6WDQGDUG&3RRUV ɭ ɡɜɿɬɿ ɩɪɨ ɩɨɫɬɚɪɿɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɪɨɝɧɨɡɭɽ ɡɛɿɥɶ
ɲɟɧɧɹɞɟɪɠɚɜɧɢɯɜɢɬɪɚɬɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɡɩɨɯɢɥɢɦɢɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢɹɤɳɨɩɨɬɨɱɧɚɩɨɥɿ
ɬɢɤɚɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɚɛɭɞɟɡɦɿɧɟɧɚ
Деякі механізми реагування на фінансові ризики
ɇɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭɜɢɫɧɨɜɨɤɳɨɞɨɬɨɝɨɳɨɫɢɫɬɟɦɢȱȱɪɿɜɧɹɽɛɿɥɶɲɜɪɚɡɥɢɜɢɦɢ
ɩɟɪɟɞɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢɤɪɢɡɚɦɢɧɿɠɫɢɫɬɟɦɢȱɪɿɜɧɹɽɯɢɛɧɢɦȼɫɢɥɭɜɥɚɫɧɨʀɩɚɪɚ
ɞɢɝɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚ ȱȱ ɪɿɜɧɹ ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɿ ɧɟ ɦɨɠɟ ɜɿɞɱɭɜɚɬɢ ɧɟɫɬɚɱɭ ɞɨɯɨɞɿɜ Ⱦɟɮɿɰɢɬ
ɛɸɞɠɟɬɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ȱȱ ɪɿɜɧɹ ɽ ɧɨɧɫɟɧɫɨɦ Ⱥ ɰɟ ɨɡɧɚɱɚɽ ɳɨ ɜɨɧɚ ɧɟ ɩɿɞɜɥɚɞɧɚ ɞɿʀ
ɛɭɞɶɹɤɢɯɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɤɪɢɡ
ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ ɤɪɨɤɢ ɞɟɹɤɢɯ ɭɪɹɞɿɜ ɩɨ ɩɨɜɧɨɦɭ ɱɢ ɱɚɫɬɤɨɜɨɦɭ ³ɡɝɨɪɬɚɧɧɸ´
ɫɢɫɬɟɦȱȱɪɿɜɧɹɜɩɟɪɿɨɞɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɤɪɢɡɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɬɚ
ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɜɨɧɢ ɜɢɹɜɢɥɢɫɶ ɩɟɪɟɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹɦ ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɡ
ȱȱ ɪɿɜɧɹ ɞɨ ȱɨɝɨ ɬɨɛɬɨ ɫɜɿɞɨɦɨ ɱɢ ɧɿ ɤɨɲɬɢ ȱȱ ɪɿɜɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɶ ɜ ɹɤɨɫɬɿ
ɮɨɧɞɭɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ
117

Пенсионные системы в период кризиса: Региональный доклад по странам Европы и Центральной
Азии, Всемирный Банк, 12 ноября 2009г. – http://siteresources.worldbank.org/ECAEXT/Resources/2585981256842123621/6525333- 1260213816371/PensionCrisisPolicyNotefinalru.pdf.
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Ɉɛɦɟɠɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ȱȱ ɪɿɜɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɶ ɧɟ ɬɨɦɭ ɳɨ ɜɿɧ ɦɚɽ ɞɨɞɚɬ
ɤɨɜɿɜɚɞɢɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡȱɇɚɜɩɚɤɢɫɢɬɭɚɰɿɹɧɚȱɪɿɜɧɹɫɬɚɜɚɥɚɤɪɢɬɢɱɧɨɸɬɚɜɢɦɚ
ɝɚɥɚ ɧɟɝɚɣɧɨɝɨ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ118 Ɉɬɠɟ ɫɢɫɬɟɦɢ ȱȱ ɪɿɜɧɹ ɫɥɿɞ ɤɜɚɥɿɮɿɤɭɜɚɬɢ ɧɟ ɹɤ
ɜɪɚɡɥɢɜɭ ɥɚɧɤɭ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɚ ɧɚɜɩɚɤɢ ɹɤ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ȱ ɪɿɜɧɹ
Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɞɟɤɥɚɪɭɸɱɢ ɰɶɨɝɨ ɭɪɹɞɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɥɢ ɤɨɲɬɢ ɫɢɫɬɟɦ ȱȱ ɪɿɜɧɹ ɜ
ɹɤɨɫɬɿɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭɪɹɬɭɜɚɧɧɹȱɪɿɜɧɹ119.
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ȱȱ ɪɿɜɧɹ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ʀʀ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɮɨɧɞɭ
ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹɦɚɽɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟɞɜɿɩɟɪɟɜɚɝɢ
ȼɿɞɩɚɞɚɽ ɩɨɬɪɟɛɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɛɭɞɶɹɤɨɝɨ ɿɧɲɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɍ ɦɿɠɤɪɢɡɨɜɢɣ
ɩɟɪɿɨɞ ɤɨɲɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ȱȱ ɪɿɜɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ Ɍɨɛɬɨ ɜɿɞ
ɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ʀɯ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɨɳɨ ɞɥɹ ɱɨɝɨ ɜɥɚɫɧɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ȱȱ ɪɿɜɧɹ
ɣ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɥɚɫɶ ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɝɨɫɬɪɨʀ ɮɚɡɢ ɤɪɢɡɢ ɤɨɲɬɢ ɦɨɠɭɬɶ
ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɹɤ ɞɨɞɚɬɤɨɜɟ ɞɠɟɪɟɥɨ ɞɨɯɨɞɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ȱ ɪɿɜɧɹ ɞɥɹ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɪɟɚɥɿɣ ɬɚɤɟ
ɩɟɪɟɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹɝɪɨɲɨɜɨɝɨɩɨɬɨɤɭɦɨɠɟɣɩɨɜɢɧɧɨɛɭɬɢɨɮɨɪɦɥɟɧɟɹɤɞɟɪɠɚɜɧɟ
ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɈɛɥɿɝɚɰɿʀɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀɞɟɪɠɚɜɧɨʀɩɨɡɢɤɢ ɈȼȾɉ 
ɉɿɫɥɹɬɨɝɨɹɤɝɨɫɬɪɚɮɚɡɚɤɪɢɡɢɦɢɧɚɽɝɪɨɲɨɜɢɣɩɨɬɿɤɦɚɽɛɭɬɢɩɟɪɟɫɩɪɹɦɨ
ɜɚɧɢɣɡɚɩɪɢɪɨɞɧɢɦɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ±ɞɨɫɢɫɬɟɦɢȱȱɪɿɜɧɹ
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ȱȱ ɪɿɜɧɹ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɮɨɧɞɭ ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɧɟ
ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɡɦɿɧɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɛɚɡɢ ɚ ɨɬɠɟ ɦɨɠɟ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɶ ɛɿɥɶɲ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɡɚɤɥɚɫɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɧɨɪɦɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɇɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɭ
ɉɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣɩɿɞɯɿɞɧɟɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɣɞɟɹɤɢɯɜɚɞɧɚɩɪɢɤɥɚɞ
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɧɟɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɫɬɶ  ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ ɜɿɞɩɨ
ɜɿɞɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹəɤɛɭɥɨɡɚɡɧɚɱɟɧɨɤɨɲɬɢɫɢɫɬɟɦɢȱȱɪɿɜɧɹɩɨɜɢ
ɧɧɿɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɬɢɫɶɜȱɪɿɜɟɧɶɜɢɤɥɸɱɧɨɜɝɨɫɬɪɿɩɟɪɿɨɞɢɤɪɢɡɇɚɬɨɦɿɫɬɶɡɚɜɠɞɢ
ɿɫɧɭɽɫɩɨɤɭɫɚɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɶ³ɜɿɥɶɧɢɦɢ´ɝɪɨɲɢɦɚɜɿɧɲɢɯɜɬɱɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɰɿɥɹɯ
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɞɥɹɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɩɟɧɫɿɣɭɦɿɠɤɪɢɡɨɜɢɣɩɟɪɿɨɞɩɟɪɟɞɭɸɱɢɣɜɢɛɨɪɚɦ 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɱɢɧɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɨɫɧɨɜɧɿɧɚɩɪɹɦɢɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢ
ɬɚɧɨɪɦɚɬɢɜɢɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɢɯɚɤɬɢɜɿɜɫɢɫɬɟɦɢȱȱɪɿɜɧɹɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽɳɨɪɨɤɭ
Ɋɚɞɚɇɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɭɧɟɩɿɡɧɿɲɟɝɪɭɞɧɹɪɨɤɭɩɟɪɟɞɭɸɱɨɦɭɪɨɤɭɩɪɨ
ɬɹɝɨɦ ɹɤɨɝɨ ɜɨɧɢ ɞɿɹɬɢɦɭɬɶ120 ɉɪɨɟɤɬɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿ
ɬɢɤɢ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ȱȱ ɪɿɜɧɹ ɩɨɞɚɽ Ɋɚɞɿ
118

Стенограма панельної дискусії “Пенсійна реформа” на Гайдаровському форумі 19 січня 2012р. – http://
strategy2020.rian.ru/stenograms/20120130/366255773.html.
119
Є приклади більш радикальних дій урядів. Угорщина та Аргентина націоналізували активи приватних
пенсійних фондів, щоб скоротити дефіцит систем І рівня, а Ірландія використовувала активи пенсійних фондів
для рекапіталізації банків. Ці рішення були прийняті не тому, що країни розчарувались в накопичувальних
системах, а щоб вирішити поточні проблеми систем І рівня за рахунок майбутніх. Див. Пенсионные системы
после кризиса. Обзор центра макроэкономических исследований Сбербанка России, 2011г. – http://www.sbrf.
ru/common/img/uploaded/files/pdf/press_center/pens_syst.pdf.
120
Ст.89 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.
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ɇɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɜɢɤɨɧɚɜɱɚ ɞɢɪɟɤ
ɰɿɹ ɉɎɍ ɡɚ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɡ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ
ɤɨɦɿɫɿɽɸ ɡ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ ɬɚ ɮɨɧɞɨɜɨɝɨ
ɪɢɧɤɭ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ
ɜɥɚɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɇȻɍ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ
 ɠɨɜɬɧɹ ɪɨɤɭ ɩɟɪɟɞɭɸɱɨɦɭ ɩɥɚɧɨɜɨɦɭ
Ɇɟɯɚɧɿɡɦɿɜɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹɰɶɨɝɨ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɱɢɧɧɟɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɧɟɦɿɫɬɢɬɶ
Ɉɬɠɟ ɜɢɧɢɤɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɧɟɫɟɧɧɹ
ɡɦɿɧɞɨɫɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ³ɉɪɨɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɫɬɪɚɯɭ
ɜɚɧɧɹ´ ɹɤɿ ɛ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɩɟ
ɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɨɝɨ
ɞɿɽɸ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɤɪɢɡ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ Ɍɚɤɨɠ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɣɨɤɪɟɦɢɣɦɟɯɚɧɿɡɦɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚɜɢɩɪɚɜɞɚɧɿɫɬɸɬɚɤɨɝɨɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ
ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ Ȼɿɥɶɲ ɫɬɪɢɦɚɧɚ ɚɩɨɥɨɝɟɬɢɤɚ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɫɢɫɬɟɦɢ
ȱȱɪɿɜɧɹɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹɬɢɦɳɨɜɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯɨɫɧɨɜɧɨɸɩɪɨɛɥɟɦɨɸ
ɫɬɚɥɨ ɩɚɞɿɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɤɪɢɡɢ ȼɨɧɨ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ
ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ³ɩɪɨɫɿɞɚɧɧɹ´ ɮɨɧɞɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɬɨɛɬɨ ɫɬɪɿɦɤɨɝɨ ɡɧɢ
ɠɟɧɧɹ ɤɨɬɢɪɭɜɚɧɶ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ ɜ ɹɤɿ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɝɪɨɦɚ
ɞɹɧɜɧɚɫɥɿɞɨɤɱɨɝɨɜɢɧɢɤɚɽɬɡɜ³ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚɩɚɫɬɤɚ´121.
ɇɚɪɚɡɿɜɛɚɱɚɽɬɶɫɹɞɜɚɦɟɯɚɧɿɡɦɢɛɨɪɨɬɶɛɢɡɰɢɦɹɜɢɳɟɦɉɨɩɟɪɲɟɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɜɢɡɧɚɧɢɦ ɜ ɫɜɿɬɿ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɩɿɞɯɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɱɢɣ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɢɫ
ɬɟɦɢȱȱɪɿɜɧɹ³ɩɨɪɬɮɟɥɿɜɠɢɬɬɽɜɨɝɨɰɢɤɥɭ´122.
ɉɨɞɪɭɝɟ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ³ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿɣ ɩɚɫɬɰɿ´ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɚɩɪɨ
ɜɚɞɠɟɧɧɹ ɝɧɭɱɤɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɞɥɹ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ȱȱ ɪɿɜɧɹ
ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɪɚɯɭɧɤɭ ɭ ɤɨɠɧɢɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɱɚɫɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɩɟɪɿɨɞɭ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɧɟ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɪɨɥɿ ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɽ ɥɢɲɟ ɨɛɫɹɝ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɢɯɧɚɤɨɩɢɱɟɧɶ ɜɡɚɯɿɞɧɿɣɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ±ɩɟɧɫɿɣɧɢɯɩɪɚɜ ɧɚɦɨɦɟɧɬɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ
ɨɫɨɛɨɸɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭ ɩɪɚɜɚɧɚɜɢɥɭɱɟɧɧɹɤɨɲɬɿɜɚɛɨɤɭɩɿɜɥɸɚɧɭʀɬɟɬɭ 
ɑɢɧɧɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɍɱɚɫɧɢɤ ɫɢɫɬɟɦɢ
ȱȱɪɿɜɧɹɦɚɽɩɪɚɜɨɧɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɞɨɜɿɱɧɨʀɩɟɧɫɿʀɚɛɨɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨʀɜɢɩɥɚɬɢɡɚɪɚɯɭ
ɧɨɤɤɨɲɬɿɜɫɢɫɬɟɦɢȱȱɪɿɜɧɹɡɚɭɦɨɜɢɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭ ɧɚɪɚɡɿɪɨɤɿɜ 
ɚ ɭ ɪɚɡɿ ɜɿɞɫɬɪɨɱɟɧɧɹ ɱɚɫɭ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿʀ ɡɚ ɜɿɤɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɭ ɭ
ɩɟɪɿɨɞɩɿɫɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɬɚɤɨɝɨɜɿɤɭ±ɡɞɧɹɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɫɬɪɨɤɭɜɿɞɫɬɪɨɱɟɧɧɹɞɚɬɢ
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿʀ ɡɚ ɜɿɤɨɦ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ȱ ɪɿɜɧɹ ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ ɭ
ɫɢɫɬɟɦɿȱȱɪɿɜɧɹɠɨɪɫɬɤɨɩɪɢɜ¶ɹɡɚɧɢɣɞɨɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭɭɫɢɫɬɟɦɿȱɪɿɜɧɹ
121

Це відносно нове явище, за якого люди, які вийшли на пенсію після кризи, отримують пенсійні виплати
менші, ніж “докризові” пенсіонери, хоча мають аналогічні, а інколи й більші показники участі в системі: стаж
та розміри пенсійних відрахувань. Більш детально див. Коваль О. П. Проблеми становлення накопичувальної
складової пенсійного забезпечення в Україні: аналітична доповідь / О. П. Коваль. – К. :НІСД, 2011р. – 96с.
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ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ ɡɧɢɡɢɜɲɢɯɫɹ
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɤɪɢɡɢ ɞɢɤɬɭɽ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ Ʌɸɞɢɧɚ ɱɢɣ
ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ ɩɪɢɩɚɜ ɧɚ ɝɨɫɬɪɭ ɮɚɡɭ ɤɪɢɡɢ ɦɨɠɟ ɧɟ ɦɚɬɢ ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɢɯ ɦɨɬɢɜɿɜ
ɜɿɞɫɬɪɨɱɟɧɧɹ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɡ ɫɢɫɬɟɦɢ ȱ ɪɿɜɧɹ ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɜɨɧɚ ɦɚɬɢɦɟ ɩɨɬɭɠ
ɧɢɣ ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɢɣ ɦɨɬɢɜ ɜɿɞɫɬɪɨɱɢɬɢ ɰɟɣ ɤɪɨɤ ɡ ɫɢɫɬɟɦɢ ȱȱ ɪɿɜɧɹ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɦɚɽ
ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɫɩɨɞɿɜɚɬɢɫɶ ɳɨ ʀʀ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ  ɪɨɤɿɜ ɡɿ ɡɝɨɪɬɚɧ
ɧɹɦɤɪɢɡɢɜɿɞɧɨɜɥɹɬɶɫɹ
Ɉɬɠɟ ɧɚɝɚɥɶɧɨɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɜɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ³ɜɿɞɜ¶ɹɡɤɚ´ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɜ ɫɢɫ
ɬɟɦɿȱȱɪɿɜɧɹɜɿɞɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨɩɨɤɚɡɧɢɤɚɜɫɢɫɬɟɦɿȱɪɿɜɧɹɌɚɤɚɜɿɞɜ¶ɹɡɤɚɩɨɜɢɧɧɚ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɜɿɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨɝɨɜɢɛɨɪɭɦɨɦɟɧɬɭɜɢɯɨɞɭɧɚ
ɩɟɧɫɿɸɡɫɢɫɬɟɦɢȱȱɪɿɜɧɹɩɿɡɧɿɲɟɧɿɠɡȱɪɿɜɧɹ
Ɂɚɩɟɜɧɢɯɭɦɨɜɦɨɠɧɚɧɚɜɿɬɶɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɤɨɦɩɟɧɫɭɜɚɧɧɹɞɟɪɠɚɜɨɸ
ɬɚɤɨɝɨɜɿɞɫɬɪɨɱɟɧɧɹɜɢɯɨɞɭɭɱɚɫɧɢɤɚɧɚɩɟɧɫɿɸɡɫɢɫɬɟɦɢȱȱɪɿɜɧɹ
Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ ɳɨ ɪɿɡɧɢɰɹ ɜ ɩɟɧɫɿɣɧɨɦɭ ɜɿɰɿ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɟ ɽ ɧɨɜɚɰɿɽɸ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɚɥɟ ɣ ɞɥɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢ Ɍɚɤ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨɝɨ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɫɢɫɬɟɦɿ ȱȱȱ ɪɿɜɧɹ  ɝɧɭɱɤɢɣ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ ɿɫɧɭɜɚɜ ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɭ ʀʀ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɱ ɫɬ ³ɉɪɨ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ´123 ³ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ ɳɨ
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɭɱɚɫɧɢɤɨɦ ɮɨɧɞɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɦɟɧɲɢɦ ɚɛɨ ɛɿɥɶɲɢɦ ɜɿɞ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɜɿɤɭ ɹɤɢɣ ɧɚɞɚɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɡɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɦ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɩɟɧɫɿɣɧɢɦ
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɚɥɟɧɟɛɿɥɶɲɟɧɿɠɧɚɪɨɤɿɜɹɤɳɨɿɧɲɟɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɡɚɤɨɧɚɦɢ´
Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ ɳɨ ɫɭɩɟɪɟɱɤɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɿɞɿ
ɣɲɥɢɭɦɢɧɭɥɟ124ȱɫɧɭɽɡɝɨɞɚɫɬɨɫɨɜɧɨɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɫɬɿɡɦɿɲɚɧɢɯɫɢɫɬɟɦȾɢɫɤɭɫɿʀ
ɬɨɱɚɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɧɚɜɤɨɥɨ ʀɯ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɞɢɡɚɣɧɭ ɹɤɢɣ ɦɚɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɞɢɜɟɪ
ɫɢɮɿɤɚɰɿɸɪɢɡɢɤɿɜɬɚɩɪɨɬɢɫɬɨɹɬɢɜɥɚɫɧɿɣɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿɬɚɜɨɥɚɬɢɥɶ
ɧɨɫɬɿɪɢɧɤɿɜ
Ɉɬɠɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɹɤɿ ɛ ɡɧɟɲɤɨɞɠɭɜɚɥɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɤɪɢɡɧɚɩɟɧɫɿɣɧɿɫɢɫɬɟɦɢȱɪɿɜɧɹɹɤɜɍɤɪɚʀɧɿɬɚɤɿɭɫɜɿɬɿɧɚɪɚɡɿɜɿɞ
ɫɭɬɧɿɐɟɰɿɥɤɨɦɡɭɦɨɜɥɟɧɨɱɢɧɧɨɸɩɚɪɚɞɢɝɦɨɸɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢȾɨɜɨɥɿ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ ɭ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɽ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜ ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɭ ɪɟɚɤɰɿɸ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɧɟɫɬɚɱɭ ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ Ⱥɥɟ
ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɪɟɚɥɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ ʀɯ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɜɍɤɪɚʀɧɿɽɞɨɫɢɬɶɫɭɦɧɿɜɧɨɸ
Ɂɚɧɚɞɬɨɝɨɫɬɪɚɪɟɚɤɰɿɹɟɤɫɩɟɪɬɧɨʀɞɭɦɤɢɧɚɜɩɥɢɜɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɤɪɢɡɧɚɫɢɫɬɟɦɭ
ȱȱ ɪɿɜɧɹ ɽ ɩɨɦɢɥɤɨɜɨɸ Ʉɨɦɛɿɧɨɜɚɧɚ ɞɜɨɪɿɜɧɟɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚ
ɰɿɸɪɢɡɢɤɿɜɬɚɞɨɡɜɨɥɹɽɩɪɨɬɢɫɬɨɹɬɢɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿɫɢɫɬɟɦɢȱɪɿɜɧɹ
ȯɞɢɧɢɦ ɞɿɽɜɢɦ ɡɚɯɨɞɨɦ ɡɧɟɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɤɪɢɡ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɭ
ȱ ɪɿɜɧɹ ɫɥɿɞ ɜɜɚɠɚɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ȱȱ ɪɿɜɧɹ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɮɨɧɞɭ
123

Закон України “Про недержавне пенсійне забезпечення” від 9 липня 2003 р.
Влияние глобального финансового кризиса на системы социального страхования и пенсионные
системы. – http://www.actuaries.ru/magazine/detail.php?ID=4873.
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ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹɩɪɨɬɹɝɨɦɧɚɣɛɿɥɶɲɝɨɫɬɪɢɯɮɚɡɤɪɢɡɌɚɤɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɭɦɨɜɢ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢȱȱɪɿɜɧɹɦɨɠɟɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɶɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɨɩɟ
ɪɚɬɢɜɧɨɬɚɧɟɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢɦɟɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɡɚɤɨɧɨɬɜɨɪɱɢɯɩɪɨɰɟɞɭɪ
Ⱥɤɰɟɧɬɭɣɦɨ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɨɦɭ ɳɨ ɭɫɟ ɡɚɡɧɚɱɟɧɟ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɞɥɹ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ³ɩɟɧ
ɫɿɣɧɚɫɢɫɬɟɦɚ±ɮɿɧɚɧɫɨɜɚɤɪɢɡɚ´ɉɪɨɬɟɰɟɠɨɞɧɢɦɱɢɧɨɦɧɟɫɩɪɨɫɬɨɜɭɽɬɟɡɭɫɬɨ
ɫɨɜɧɨ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɛɭɞɶɹɤɢɯ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɥɢɲɟ ɧɚ
ɜɢɫɯɿɞɧɢɯɯɜɢɥɹɯɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɰɢɤɥɭ
ВИСНОВКИ
ɇɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɿɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɹɤɣɿɧɲɿɫɤɥɚɞɨɜɿɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɧɟɩɨɡɛɚɜ
ɥɟɧɿɩɟɜɧɢɯɧɟɞɨɥɿɤɿɜȲɯɝɨɥɨɜɧɢɦɫɥɚɛɤɢɦɦɿɫɰɟɦɽɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɜɿɞɡɚɝɚɥɶɧɨʀɟɤɨ
ɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɞɟɪɠɚɜɿ ɬɚ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨ ɧɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɪɢɧɤɚɯ ɉɪɨɬɟ
ɜɩɥɢɜɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɫɢɬɭɚɰɿʀɧɚɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɭɫɢɫɬɟɦɭɧɟɽɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɿɦ
ɍɫɿɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɩɿɞɣɨɦɢɬɚɫɩɚɞɢɪɟɝɭɥɹɪɧɨɡɦɿɧɸɸɬɶɨɞɢɧɨɞɧɨɝɨȺɥɟɡɚɛɭɞɶ
ɹɤɢɯɭɦɨɜɡɚɞɚɱɟɸɛɭɞɶɹɤɨɝɨɭɪɹɞɭɽɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɫɬɚɥɨɝɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɬɚɹɤɧɚɫɥɿɞɨɤɡɪɨɫɬɚɧɧɹɞɨɛɪɨɛɭɬɭɧɚɫɟɥɟɧɧɹəɤɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɫɜɿɬɨɜɢɣɞɨɫɜɿɞ
ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚ ɝɪɚɦɨɬɧɨɝɨ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɞɚɬɧɿ ɩɨɥɟɝɲɢɬɢ ɡɚɞɚɱɭ
ɭɪɹɞɭɡɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɜɤɚɡɚɧɢɯɰɿɥɟɣ
ɉɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɨʀ ɬɚ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɟ ɫɟɧɫɭ
ɋɢɫɬɟɦɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɬɚ ɧɟ ɽ ɫɭɛɫɬɢɬɭɬɚɦɢ ɇɚɜɩɚɤɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɚ ɬɚ
ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɞɨɩɨɜɧɸɸɱɢ ɨɞɧɚ ɨɞɧɭ ɡɞɚɬɧɿ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɪɚɡɨɦ ɤɨɦ
ɩɥɟɤɫɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡɚɪɚɞɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɿɞɧɨʀ ɫɬɚɪɨɫɬɿ
ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ Ⱥɥɟ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟ ɫɥɿɞ ɡɚɛɭɜɚɬɢ ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ³ɩɪɚɜɢɥɶ
ɧɨɝɨ´ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɧɟʀ ɭɫɿɯ
ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞɞɟɪɠɚɜɢ
ɇɚɪɚɡɿ ɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶɫɹ ɡɚɩɟɤɥɿ ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɳɨɞɨ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɹɤɢɯ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɭɫɿ
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɨɫɿɛ ± ɜɿɞ ɩɟɪɟɫɿɱɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɞɨ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɿɜ ɉɪɢɱɨɦɭ
ɞɟɹɤɿ ɡ ɧɢɯ ɭɡɚɝɚɥɿ ɫɬɚɜɥɹɬɶ ɩɿɞ ɫɭɦɧɿɜ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɹɤ
ɬɚɤɨʀ ɇɚɝɨɥɨɲɭɸɱɢ ɳɨ ɞɟɪɠɚɜɚ ɧɢɧɿ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɡɚ ɪɿɜɟɧɶ ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɤɭɪɫ
ɝɪɢɜɧɿ ɬɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɶ ɜɢɫɥɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɫɭɦɧɿɜɢ ɳɨɞɨ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɧɚɤɨ
ɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɫɭɬɬɽɜɨ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɪɨɡɦɿɪ ɩɟɧɫɿɣ ɉɪɨɬɟ ɝɨɥɨɜɧɟ
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ ɚɛɢ ɜɿɞɞɿɥɢɬɢ ɪɟɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ ɪɢɡɢɤɢ ɰɿɽʀ ɫɤɥɚɞɨ
ɜɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ ɜɿɞ ɧɟɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɫɭɞɠɟɧɶ ɿ ɜɿɞɜɟɪɬɢɯ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɫɩɟ
ɤɭɥɹɰɿɣ Ⱦɿɣɫɧɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɚ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɧɟ ɽ ɩɚɧɚɰɟɽɸ
ɜɿɞ ɭɫɿɯ ɧɟɝɚɪɚɡɞɿɜ ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɇɚɝɨɥɨɲɭɽɦɨ ɳɨ ɞɨɤɨɪɿɧɧɟ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ
ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɥɟɠɢɬɶ ɩɨɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ȼɢɪɿɲɚɥɶɧɢɦɢ
ɤɪɨɤɚɦɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɿɞɧɨʀ ɫɬɚɪɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɡɦɿɧɚ
ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɟ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɬɿɧɿɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɿɞ
ɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ
ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɜɢɫɨɤɨɨɩɥɚɱɭɜɚɧɢɯ
ɪɨɛɨɱɢɯɦɿɫɰɶ
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Б

удь-які зміни та реформи порушують стабільні очікування, тобто
поведінку, яку члени суспільства у той чи інший спосіб можуть
передбачати і прогнозувати. Вочевидь, пенсійна реформа належить
саме до таких. Загальна для всіх пенсійна система визначає поведінку
всіх приймаючих участь у цьому процесі. Економічна поведінка громадян є відповіддю на існуючий стан економіки. Консенсус у пенсіонуванні досягається лише за умови врахування і реалізації інтересів
усіх груп населення.
Характер ставлення громадян до здійснення пенсійної реформи в
Україні є важливим фактором успіху її проведення. Як і в інших сферах суспільного життя, особливу роль відіграє повна та чітка програма
поінформованості суспільства та визначення адресатів. Визначення
позицій та орієнтацій населення забезпечує адекватність розробки
комплексної програми зв’язку з суспільством з метою підвищення
рівня ефективності втілення пенсійної реформи. Зазначені проблеми
значною мірою вирішуються завдяки соціології. Тим більше, що одним
із головних критеріїв ефективності проведення реформ, є підтримка
реформ громадянами.
Спроби влади законодавчо порушити існуючі принципи патерналістського ставлення до пенсійного забезпечення мали вельми неоднозначні та різноманітні результати. З одного боку, виявлено недосконале законодавство України, що має прояв у перманентному реформуванні пенсійної системи. З іншого, прийняті управлінські рішення
викликали реакцію різних демографічних та професійних груп самого
суспільства на надану можливість бути активними суб’єктами формування свого пенсійного майбутнього. І якщо перша із зазначених
тенденцій є предметом вивчення правознавців, то друга – предметом
соціологічного дослідження.
У травні 2017р. було проведено соціологічне дослідження, метою
якого було виявлення особливостей і мотивів поведінки громадян
України1. Основною метою дослідження було вивчення ставлення
населення до діючої пенсійної системи та запропонованих шляхів
реформування. В межах цієї мети вирішувались наступні завдання:
• аналіз загальної оцінки громадянами ситуації у сфері пенсійного
забезпечення;
• визначення рівня поінформованості громадян про пенсійну
реформу та її сутність;
• визначення ставлення до пенсійної реформи;
• визначення пенсійних стратегій населення.
1

Дослідження проведено 19-25 травня 2017р. в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих
територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2024 респонденти віком від 18 років. Теоретична похибка
вибірки – 2,3%.
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9.1. ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ГРОМАДЯНАМИ СИТУАЦІЇ
У СФЕРІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Ɉɰɿɧɤɚɩɟɧɫɿʀɹɤɞɠɟɪɟɥɚɞɨɯɨɞɭɉɟɪɲɡɚɜɫɟɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɫɬɚɜɢɥɨɡɚɦɟɬɭ
ɡ¶ɹɫɭɜɚɬɢɹɤɧɚɫɶɨɝɨɞɧɿɥɸɞɢɨɰɿɧɸɸɬɶɬɚɤɟɞɠɟɪɟɥɨɞɨɯɨɞɭɹɤɞɟɪɠɚɜɧɚɩɟɧɫɿɹ
ɿɱɢɜɜɚɠɚɸɬɶɜɨɧɢʀʀɪɨɡɦɿɪɞɨɫɬɚɬɧɿɦɞɥɹɠɢɬɬɹ
Ⱦɥɹɛɿɥɶɲɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨɭɹɜɥɟɧɧɹɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱ
ɧɨɝɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɩɟɧɫɿɨɧɟɪɚɧɚɦɨɦɟɧɬɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹɜɚɠɥɢɜɨɧɚɜɟɫɬɢ
ɬɚɤɢɣɤɿɥɶɤɿɫɧɢɣɩɨɤɚɡɧɢɤɹɤɪɨɡɦɿɪɫɟɪɟɞɧɶɨʀɩɟɧɫɿɣɧɨʀɜɢɩɥɚɬɢɜɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ
ɜɚɥɸɬɿɬɚɞɨɥɚɪɨɜɨɦɭɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɿɉɪɢɰɶɨɦɭɩɟɪɿɨɞɪȱɤɜɪɜɜɚɠɚ
ɽɬɶɫɹɡɚɞɨɫɬɚɬɧɿɣɞɥɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɪɨɠɢɬɬɹɡɚɪɚɯɭɧɨɤ
ɩɟɧɫɿɣɧɨʀɜɢɩɥɚɬɢ
Розмір середньої пенсійної виплати (за всіма видами державних пенсій) в Україні2

1 699,51

1 січня 2016р.

70,81

1 828,33

1 січня 2017р.

67,25

1 квітня 2017р.

1 832,45
67,94

грн./міс.

$/міс. (за офіційним обмінним курсом НБУ на кінець періоду)

ȼɨɞɧɨɱɚɫɞɥɹɭɧɢɤɧɟɧɧɹɦɨɠɥɢɜɢɯɡɜɢɧɭɜɚɱɟɧɶɳɨɩɨɤɚɡɧɢɤɫɟɪɟɞɧɶɨʀɩɟɧ
ɫɿɣɧɨʀ ɜɢɩɥɚɬɢ ɨɩɢɫɭɽ ɞɭɠɟ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚ ɪ ɧɚɜɨɞɢɦɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ
ɞɚɧɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɱɿɫɬɪɭɤɬɭɪɭɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɪɨɡɦɿɪɭɨɬɪɢɦɭɜɚɧɨʀɩɟɧ
ɫɿʀɋɬɚɧɨɦɧɚ ɫɿɱɧɹɪɧɚɣɛɿɥɶɲɚɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ±ɬɢɫɨɫɿɛ
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶɩɟɧɫɿɸɭɪɨɡɦɿɪɿɜɿɞɞɨɝɪɧɉɟɧɫɿɸɭɪɨɡ
ɦɿɪɿɩɨɧɚɞ  ɝɪɧɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɬɢɫɨɫɿɛ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ 
2

Фінансові та статистичні показники пенсійного фонду у 2016р. – ПФУ, 16.03.2017р. – http://www.pfu.gov.ua/
pfu/doccatalog/document?id=277122;
Середній розмір пенсійної виплати, станом на 1 квітня 2017р. – ПФУ, 25 квітня 2017р. – http://www.pfu.gov.
ua/pfu/doccatalog/document?id=280384;
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют. – НБУ, 2016-2017рр. – https://bank.gov.ua/control/uk/
curmetal/currency/search/form/day.
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2 406,1

19,0

1,6

0,2

Понад
10 000 грн.

2 0013 000 грн.

1 5012 000 грн.

1 4011 500 грн.

1 3011 400 грн.

1 2011 300 грн.

1 2011 300 грн.

1,9

185,4

5,3

3,5

5 20110 000 грн.

12,4

231,4

16,7

3 0014 000 грн.

20,2

636,8

1 475,0

1 998,7
943,4

419,3

27,1

7,9

1 0011 200 грн.

384,8
До 1 000 грн.

3,2

3 238,9

Питома вага пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій
у загальній чисельності (на 1 січня 2017р.)3

Чисельність пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій (тис. осіб)
Частка пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій (%)

Ⱦɚɧɿ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɳɨ  ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɜɤɚɡɚɥɢ ɧɚ
ɧɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɧɢɧɿɲɧɶɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɩɟɧɫɿʀ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɬɢ ʀɦ ɝɿɞɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ
ɠɢɬɬɹɁɧɢɯɨɩɢɬɚɧɢɯɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɳɨɩɟɧɫɿʀɧɟɜɢɫɬɚɱɚɽɧɚɜɿɬɶɧɚɧɚɣɧɟ
ɨɛɯɿɞɧɿɲɟ  ɜɿɞɩɨɜɿɥɢ ɳɨ ɩɟɧɫɿʀ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɳɨɛ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨ ɯɚɪɱɭɜɚɬɢɫɹ
ɨɩɥɚɱɭɜɚɬɢɤɨɦɭɧɚɥɶɧɿɬɚɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɤɭɩɭɜɚɬɢɥɿɤɢ
Наскільки достатнім для життя є розмір Вашої пенсії?
% тих, хто досяг пенсійного віку
Моєї пенсії не вистачає
навіть на найнеобхідніше
Моєї пенсії недостатньо, щоб нормально
харчуватися, оплачувати комунальні послуги,
купувати ліки, оплачувати медичні послуги
Моєї пенсії достатньо, щоб нормально харчуватися, оплачувати комунальні послуги, купувати ліки, оплачувати медичні послуги тощо
Моєї пенсії достатньо, щоб забезпечувати
нормальне життя та робити заощадження

52,2
40,2
3,1
1,9

Я взагалі не отримую пенсії

1,0

Важко відповісти

1,6

3
Фінансові та статистичні показники Пенсійного фонду у 2016 році. – ПФУ, 16 березня 2017. – http://www.
pfu.gov.ua/pfu/doccatalog/document?id=277122.



380 

СОЦІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ 

Ɍɚɤɨɠ ɧɚɫ ɰɿɤɚɜɢɥɨ ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɥɸɞɢ ɹɤɿ ɩɨɤɢ ɳɟ ɧɟ ɜɢɣɲɥɢ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ
ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɭɱɚɫɧɭɩɟɧɫɿɸɹɤɞɠɟɪɟɥɨɞɨɯɨɞɭȾɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɨɤɚɡɚɥɨɳɨɪɟɫɩɨɧ
ɞɟɧɬɢɧɟɜɩɟɜɧɟɧɿɜɬɨɦɭɳɨɫɭɱɚɫɧɚɩɟɧɫɿɹɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɝɿɞɧɭɫɬɚɪɿɫɬɶɩɨɝɨ
ɞɢɥɢɫɶ ɡ ɬɢɦ ɳɨ ɩɟɧɫɿʀ ɧɟ ɜɢɫɬɚɱɚɽ ɧɚɜɿɬɶ ɧɚ ɧɚɣɧɟɨɛɯɿɞɧɿɲɟ  ɳɨ ɩɟɧ
ɫɿʀ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɳɨɛ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨ ɯɚɪɱɭɜɚɬɢɫɹ ɨɩɥɚɱɭɜɚɬɢ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɤɭɩɭɜɚɬɢ ɥɿɤɢ ɨɩɥɚɱɭɜɚɬɢ ɦɟɞɢɱɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ Ʌɢɲɟ    ɩɨɝɨɞɢɥɢɫɶ ɡ ɬɢɦ ɳɨ
ɩɟɧɫɿʀ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɳɨɛ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɟ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɪɨɛɢɬɢ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɧɹ
ɿ  ± ɳɨ ɩɟɧɫɿʀ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɳɨɛ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨ ɯɚɪɱɭɜɚɬɢɫɹ ɨɩɥɚɱɭɜɚɬɢ ɤɨɦɭ
ɧɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɤɭɩɭɜɚɬɢ ɥɿɤɢ ɨɩɥɚɱɭɜɚɬɢ ɦɟɞɢɱɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɨɳɨ ɉɪɢɱɨɦɭ
ɽɞɧɿɫɬɶɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɫɟɪɟɞɭɫɿɯɜɿɤɨɜɢɯɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɬɚɛɥɢɰɹ³ȼɢɯɨɞɹɱɢɡȼɚɲɨɝɨ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɚɛɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ȼɚɲɢɯ ɛɚɬɶɤɿɜ ɪɨɞɢɱɿɜ ɡɧɚɣɨɦɢɯ ɧɚ ȼɚɲɭ
ɞɭɦɤɭɧɚɫɤɿɥɶɤɢɞɨɫɬɚɬɧɿɦɽɪɨɡɦɿɪɩɟɧɫɿʀ"´ɫ 
ȼɿɞɧɨɫɧɨ ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɢɦ ɽ ɬɨɣ ɮɚɤɬ ɳɨ ɨɰɿɧɤɢ ɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿʀ ɧɟ ɦɿɫɬɹɬɶ
ɩɨɥɹɪɢɡɚɰɿʀ ɞɭɦɨɤ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɿɤɭ Ɇɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɢ ɳɨ ɦɨɥɨɞɿ ɥɸɞɢ ɛɭɞɭɬɶ
ɛɿɥɶɲ ɨɩɬɢɦɿɫɬɢɱɧɢɦɢ ɧɿɠ ɬɿ ɯɬɨ ɦɚɽ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɦ ɱɚɫɨɦ ɜɢɣɬɢ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ əɤ
ɜɿɞɨɦɨ ɦɨɥɨɞɿ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɣ ɨɩɬɢɦɿɡɦ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨ ɧɚɞɿɹ ɧɚ ɬɟ ɳɨ ɡɦɿɧɢ ɭ ɫɭɫ
ɩɿɥɶɫɬɜɿ ɛɭɞɭɬɶ ɫɩɪɢɹɬɢ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɸ ɫɬɚɧɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧ Ⱥɥɟ ɧɚɲɿ ɫɩɨɞɿɜɚɧɧɹ ɧɟ
ɜɢɩɪɚɜɞɚɥɢɫɹ ± ɫɟɪɟɞ ɦɨɥɨɞɿ ɩɟɫɢɦɿɫɬɢɱɧɨ ɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɢɯ ɥɸɞɟɣ ɧɚɜɿɬɶ ɛɿɥɶɲɟ
ɧɿɠɭɫɬɚɪɲɢɯɜɿɤɨɜɢɯɝɪɭɩɚɯɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɬɨɬɚɥɶɧɚɧɟɜɞɨɜɨɥɟɧɿɫɬɶɩɪɢɬɚɦɚɧɧɚ
ɜɫɿɦ ɜɿɤɨɜɢɦ ɝɪɭɩɚɦ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ȼ ɹɤɨɫɬɿ ɩɟɪɲɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɭ ɩɨɹɫɧɸɸɱɨɝɨ ɿɫɧɭ
ɸɱɭ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɫɟɪɟɞ ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ ɦɨɠɧɚ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ³ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ´ ɜ ɨɬɨɱɭɸɱɿɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ Ɍɨɣ ɮɚɤɬ ɳɨ ɩɟɧ
ɫɿɣɧɿ ɩɪɚɜɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɩɨɤɨɥɿɧɶ ɩɨɪɭɲɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨɜɨɤɭɽ ɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɦɨɥɨɞ
ɲɢɯɜɿɤɨɜɢɯɝɪɭɩɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɨɤɧɚɪɨɥɶɜɩɟɧɫɿɣɧɨɦɭɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɟɧɧɿ ɞɟɪɠɚɜɢ Ɍɚɤɿ ɨɰɿɧɤɢ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ
ɫɰɟɧɚɪɿʀɜ
Ɍɚɤɨɠ ɜɿɞɫɭɬɧɹ ɤɨɪɟɥɹɰɿɹ ɨɰɿɧɨɤ ɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿʀ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɚɬɭɫɭ ȯɞɢɧɢɦ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɽ ɜɿɤɨɜɚ ɝɪɭɩɚ ɭɱɧɿɜ ɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ  ɪɨɤɢ 
ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɛɿɥɶɲɚ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɱɚɫɬɤɚ ɬɢɯ ɯɬɨ ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɢɥɢɫɶ ɡ ɜɿɞ
ɩɨɜɿɞɞɸ  
ɇɚɫ ɰɿɤɚɜɢɥɨ ɬɚɤɨɠ ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɩɨɬɨɱɧɟ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɟ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧ
ɬɿɜ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɨɰɿɧɤɭ ɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿʀ ɬɚɤ ɩɪɢɪɨɞɧɶɨ ɳɨ ɛɿɥɶɲ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ
ɥɸɞɢɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɿɛɿɥɶɲɨɩɬɢɦɿɫɬɢɱɧɨɜɧɚɫɥɿɞɨɤɿɫɧɭɜɚɧɧɹɡɜ¶ɹɡɤɭ
ɦɿɠɞɨɯɨɞɚɦɢɿɧɞɢɜɿɞɚɬɚɪɨɡɦɿɪɨɦɣɨɝɨɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀɩɟɧɫɿʀɈɞɧɚɤɬɚɤɨɝɨɡɜ¶ɹɡɤɭ
ɦɨɠɟ ɿ ɧɟ ɛɭɬɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɬɿɧɶɨɜɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ɳɨ ɫɩɪɢɹɽ ɪɨɡ
ɪɢɜɭ ɦɿɠ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɸ ɞɨ ɬɚ ɩɿɫɥɹ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɨɫɤɿɥɶɤɢ
ɬɿɧɶɨɜɿɞɨɯɨɞɢɧɟɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹɩɪɢɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɿɪɨɡɦɿɪɭɩɟɧɫɿʀɌɨɦɭɞɟɹɤɿɡɜ¶ɹɡɤɢ
ɜ ɪɨɡɩɨɞɿɥɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɩɪɨ ɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ ɪɨɡɦɿɪɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɩɟɧɫɿʀ ɡ ɤɨɪɟɥɹɰɿɽɸ ɡ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɦɫɬɚɧɨɜɢɳɟɦɫɿɦ¶ʀɽɡɧɚɱɧɢɦɢ
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚ
ɡɚɥɨɳɨɜɧɚɣɦɟɧɲɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɣɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣɝɪɭɩɿɞɟɥɸɞɹɦɧɟɜɢɫɬɚɱɚɽɧɚɧɚɣ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɲɟ ʀɠɚɨɞɹɝ ɛɿɥɶɲɧɿɠɞɜɿɬɪɟɬɢɧɢ  ɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɿɩɟɫɢɦɿɫɬɢɱɧɨ
ɍ ɛɿɥɶɲ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɯ ɩɪɨɲɚɪɤɚɯ ɪɿɜɟɧɶ ɨɩɬɢɦɿɡɦɭ ɬɪɨɯɢ ɜɢɳɢɣ
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ɚɥɟ ɣ ɬɚɦ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɧɟ ɫɩɨɞɿɜɚɸɬɶɫɹ ɧɟ ɬɟ ɳɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɟɧɫɿʀ ɛɭɞɟ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ
ɞɥɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ Ɍɚɤ  ɬɢɯ ɯɬɨ ɠɢɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɳɨ ɩɟɧ
ɫɿʀ ɛɭɞɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɳɨɛ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨ ɯɚɪɱɭɜɚɬɢɫɹ ɿ  ± ɳɨ ɩɟɧɫɿʀ ɧɟ ɜɢɫɬɚ
ɱɢɬɶ ɧɚɜɿɬɶ ɧɚ ɧɚɣɧɟɨɛɯɿɞɧɿɲɟ ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ ɡɧɚɱɢɦɢɯ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ ɬɚɤɨɠ
ɧɟɦɚɽɚɧɿɡɚɝɟɧɞɟɪɧɢɦɢɝɪɭɩɚɦɢɚɧɿɡɚɪɿɜɧɟɦɨɫɜɿɬɢ
Виходячи з Вашого особистого досвіду або досвіду Ваших батьків, родичів,
знайомих, наскільки достатнім є розмір пенсії?
% опитаних
Вік
18-24
роки

25-29
років

30-39
років

40-49
років

50-59
років

60 років і
старші

Пенсії не вистачає навіть на
найнеобхідніше

54,6

58,2

60,6

58,3

67,9

61,6

Пенсії недостатньо, щоб нормально
харчуватися, оплачувати
комунальні послуги, купувати ліки,
оплачувати медичні послуги

35,7

32,8

32,8

36,0

29,3

34,3

Пенсії достатньо, щоб нормально
харчуватися, оплачувати
комунальні послуги, купувати ліки,
оплачувати медичні послуги тощо

1,0

2,5

2,4

2,4

0,6

1,9

Пенсії достатньо, щоб
забезпечувати нормальне життя та
робити заощадження

1,0

1,5

0,3

0,9

1,1

1,3

Важко відповісти

7,7

5,0

3,9

2,4

1,1

0,9

Досягнення пенсійного віку
Досягли
пенсійного віку

Не досягли
пенсійного віку

Пенсії не вистачає навіть на найнеобхідніше

52,2

61,0

Пенсії недостатньо, щоб нормально харчуватися,
оплачувати комунальні послуги, купувати ліки,
оплачувати медичні послуги

40,2

33,5

Пенсії достатньо, щоб нормально харчуватися,
оплачувати комунальні послуги, купувати ліки,
оплачувати медичні послуги тощо

3,1

1,8

Пенсії достатньо, щоб забезпечувати нормальне життя
та робити заощадження

1,9

1,0

Важко відповісти

1,6

2,8
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Виходячи з Вашого особистого досвіду або досвіду Ваших батьків, родичів,
знайомих, наскільки достатнім є розмір пенсії?
% опитаних

(продовження)

Соціальний статус
Найманий
працівник
Пенсії не вистачає навіть
на найнеобхідніше
Пенсії недостатньо,
щоб нормально
харчуватися,
оплачувати комунальні
послуги, купувати ліки,
оплачувати медичні
послуги
Пенсії достатньо,
щоб нормально
харчуватися,
оплачувати комунальні
послуги, купувати ліки,
оплачувати медичні
послуги тощо
Пенсії достатньо,
щоб забезпечувати
нормальне життя та
робити заощадження
Важко відповісти

Пенсії не вистачає навіть
на найнеобхідніше
Пенсії недостатньо, щоб
нормально харчуватися,
оплачувати комунальні
послуги, купувати ліки,
оплачувати медичні
послуги
Пенсії достатньо, щоб
нормально харчуватися,
оплачувати комунальні
послуги, купувати ліки,
оплачувати медичні
послуги тощо
Пенсії достатньо,
щоб забезпечувати
нормальне життя та
робити заощадження
Важко відповісти

Учень,
Самостудент,
зайнятий
інтерн,
Безробітний
або власник
стажер,
бізнесу
практикант

Веду
домашнє
господарство

Пенсіонер

61,3

62,4

60,9

55,7

58,2

61,5

33,3

32,5

29,3

36,5

34,0

34,3

1,9

3,4

0,0

1,7

0,0

1,6

0,6

0,9

0,0

0,9

1,4

1,5

5,2

6,4

1,1

2,9

0,9
9,8
Матеріальне становище

Ледве зводимо
кінці з кінцями,
грошей не вистачає
навіть на необхідні
продукти

Вистачає на
харчування і
на придбання
необхідних
недорогих речей

Живемо
але
У цілому на життя забезпечено,
зробити деякі
вистачає...
покупки ми поки що
не в змозі ...

74,8

59,9

55,7

45,2

20,6

34,9

39,1

43,0

2,4

1,4

1,8

2,2

1,2

1,2

0,5

1,1

1,0

2,7

2,9

8,6
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 ФІНАНСОВІ,

СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Ɉɰɿɧɤɚ ɫɮɟɪɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɟɧɧɹ ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɬɟ ɳɨ ɡ ɪ
ɍɪɹɞɨɦɛɭɥɨɡɞɿɣɫɧɟɧɨɧɢɡɤɭɡɚɯɨɞɿɜɹɤɿ
ɬɚɤ ɱɢ ɿɧɚɤɲɟ ɜɩɥɢɧɭɥɢ ɧɚ ɫɬɚɧ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɫ ɰɿɤɚɜɢɥɨ ɹɤɢɦ
ɱɢɧɨɦɝɪɨɦɚɞɹɧɢɍɤɪɚʀɧɢɨɰɿɧɸɸɬɶɡɞɨ
ɛɭɬɤɢ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ Ɉɰɿɧɸɸɱɢ ɫɬɚɧ
ɫɩɪɚɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ  ɪɨɤɢ ɩɨɧɚɞ ɩɨɥɨɜɢɧɭ ɨɩɢ
ɬɚɧɢɯ   ɜɿɞɩɨɜɿɥɢ ɳɨ ɫɬɚɧ ɫɩɪɚɜ
ɩɨɝɿɪɲɢɜɫɹ  ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɳɨ ɧɿɱɨɝɨ
ɧɟ ɡɦɿɧɢɥɨɫɹ ɿ ɥɢɲɟ  ɜɜɚɠɚɸɬɶ
ɳɨ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɡ ɩɟɧɫɿɣɧɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ
ɫɬɚɥɚɤɪɚɳɟ

Як змінився стан справ у сфері
пенсійного забезпечення
за останні три роки?
% опитаних
Погіршився
58,4%

Покращився
2,1%
Нічого
не змінилося
28,0%
Важко відповісти
11,5%

ȼɢɯɨɞɹɱɢɡɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɣɛɿɥɶɲɨɸɩɪɨɛɥɟɦɨɸɞɥɹ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɝɪɨɦɚɞɹɧɽɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɜɢɠɢɬɢɧɚɩɟɧɫɿɸɧɟɨɬɪɢɦɭɸɱɢɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɜɿɞɞɿɬɟɣɱɢɪɨɞɢɱɿɜ±ɡɬɚɤɨɸɩɨɡɢɰɿɽɸɩɨɝɨɞɢɥɢɫɹɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜȾɪɭɝɨɸ
ɡɚ ɡɧɚɱɢɦɿɫɬɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɿɫɬɶ ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɟɥɢɤɚ ɪɿɡɧɢɰɹ
ɭ ɪɨɡɦɿɪɚɯ ɩɟɧɫɿɣ ³ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ´ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɤɨɥɢɲɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɥɿɤɚɪɿɜ ɿɧɠɟɧɟ
ɪɿɜ ɬɿ ɿɧɲɢɯ  ɬɚ ³ɩɪɢɜɿɥɟɣɨɜɚɧɢɯ´ ɤɨɥɢɲɧɿɯ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ ɫɭɞɞɿɜ ɩɪɨɤɭ
ɪɨɪɿɜ ɜɢɫɨɤɨɩɨɫɚɞɨɜɰɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ  ɹɤɭ ɜɿɞɦɿɬɢɥɢ  ɨɩɢɬɚɧɢɯ Ɍɚɤɨɠ 
ɜɿɞɩɨɜɿɥɢ ɳɨ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɽ ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢ
ɦɭɜɚɬɢ ɝɿɞɧɭ ɩɟɧɫɿɸ ɹɤɳɨ ɬɜɨɹ ɩɪɨɮɟɫɿɹ ɧɟ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ³ɩɪɢɜɿɥɟɣɨɜɚɧɢɯ´ ɚɛɨ
ɜɚɠɤɢɯ ɿ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣ Ɇɚɣɠɟ ɬɪɟɬɢɧɚ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ   ɜɿɞɦɿɱɚɽ
ɪɿɡɤɟ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɩɿɫɥɹ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɟɪɿɨɞɨɦ ɬɪɭɞɨɜɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɉɪɢɱɨɦɭ ɧɚ ɬɥɿ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɧɢɡɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɟɧɫɿɣ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɟɧ
ɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɚɛɨ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɫɬɚɠɭ ɬɭɪɛɭɸɬɶ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɦɟɧɲɨɸ ɦɿɪɨɸ  
Ɂɧɚɱɧɨ ɛɿɥɶɲɨɸ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ ɜ ɭɹɜɥɟɧɧɿ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɽ ɩɨɫɬɿɣɧɿ ɪɟɮɨɪɦɢ ɩɟɧ
ɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɹɤɿɧɟɞɚɸɬɶɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨɟɮɟɤɬɭɁɰɿɽɸɬɟɡɨɸɩɨɝɨɞɢɥɢɫɶɱɜɟɪɬɶ
ɨɩɢɬɚɧɢɯ   ɇɟ ɯɜɢɥɸɸɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ  ɨɩɢɬɚ
ɧɢɯ ɬɚɛɥɢɰɹ³əɤɿɩɪɨɛɥɟɦɢɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɯɜɢɥɸɸɬɶȼɚɫɧɚɣɛɿɥɶɲɟ"´ 
ɉɪɢɪɨɞɧɶɨɳɨɝɨɫɬɪɿɲɟɧɚɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹɫɬɚɧɭɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɪɟɚɝɭ
ɸɬɶɥɸɞɢɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɿɩɟɪɟɞɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭɉɟɧɫɿɨɧɟɪɢɧɚɫɨɛɿɜɿɞɱɭɜɚɸɬɶɫɤɥɚɞ
ɧɨɫɬɿɩɪɨɠɢɬɬɹɧɚɩɟɧɫɿɸ±ɬɚɤɜɜɚɠɚɸɬɶɦɚɣɠɟɬɢɯɤɨɦɭɡɚɪɨɤɿɜɆɟɧɲɚ
ɚɥɟ ɬɟɠ ɡɧɚɱɧɚ  ɱɚɫɬɤɚ ɦɨɥɨɞɿ ɜɿɤɨɦ  ɪɨɤɿɜ ɩɨɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɡ ɬɚɤɨɸ ɬɟɡɨɸ ±
Ɍɪɟɬɢɧɚɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜɫɬɚɪɲɨʀɜɿɤɨɜɨʀɝɪɭɩɢɜɜɚɠɚɸɬɶɳɨɩɿɫɥɹɜɢɯɨɞɭɧɚ
ɩɟɧɫɿɸ ɞɨɯɨɞɢ ɥɸɞɢɧɢ ɪɿɡɤɨ ɫɤɨɪɨɱɭɸɬɶɫɹ ɫɟɪɟɞ ɧɚɣɦɨɥɨɞɲɨʀ ɝɪɭɩɢ ɨɞɧɚ ɩ¶ɹɬɚ
ɩɨɝɨɞɢɥɢɫɶ ɡ ɬɚɤɢɦ ɜɢɫɧɨɜɤɨɦ Ɍɚɤɨɠ ɧɚɣɦɨɥɨɞɲɚ ɜɿɤɨɜɚ ɝɪɭɩɚ ɦɟɧɲɨɸ ɦɿɪɨɸ
ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɜɜɚɠɚɽ ɜɟɥɢɤɭ ɪɿɡɧɢɰɸ ɭ ɪɨɡɦɿɪɚɯ ɩɟɧɫɿɣ ³ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ´ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ
ɫɟɪɟɞɧɚɣɦɨɥɨɞɲɢɯɩɪɨɬɢɩɟɪɟɞɩɟɧɫɿɣɧɨʀɝɪɭɩɢ 
ɇɟ ɯɜɢɥɸɸɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ
ɜɿɤɨɜɨʀɝɪɭɩɢɞɨɪɨɤɿɜʀɯɱɚɫɬɤɚɜɿɞɧɨɫɧɨɧɟɜɟɥɢɤɚ±
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Які проблеми пенсійного забезпечення хвилюють Вас найбільше?*
% опитаних

Неможливість вижити на пенсію, не отримуючи допомоги від дітей чи родичів

52,4

Велика різниця у розмірах пенсій “звичайних” пенсіонерів (колишніх учителів,
лікарів, інженерів тощо) та “привілейованих” (колишніх народних депутатів,
суддів, прокурорів, високопосадовців тощо)

40,5

Неможливість отримувати достойну пенсію, якщо твоя професія
не належить до “привілейованих” (народних депутатів, суддів, прокурорів,
високопосадовців тощо) або важких і небезпечних професій

33,9

Після виходу на пенсію доходи людини різко скорочуються,
порівняно з періодом трудової діяльності

28,0

Постійні реформи пенсійної системи, які не дають позитивного ефекту

25,6

Можливість підвищення пенсійного віку чи страхового стажу

19,5

Втрата соціальних контактів, зниження життєвої активності
після виходу на пенсію

8,9

Інше

0,7

Мене не хвилюють проблеми пенсійного забезпечення

5,3

Важко відповісти

2,0
Вік, років
18-24 25-29 30-39 40-49 50-59

60 і
старші

Неможливість вижити на пенсію, не отримуючи допомоги
від дітей чи родичів

44,2

53,5

46,8

47,1

56,4

59,6

Велика різниця у розмірах пенсій “звичайних”пенсіонерів
(колишніх учителів, лікарів, інженерів тощо) та
“привілейованих” (колишніх народних депутатів, суддів,
прокурорів, високопосадовців тощо)

29,0

34,8

40,4

42,3

45,5

42,6

Неможливість отримувати достойну пенсію, якщо твоя
професія не належить до “привілейованих” (народних
депутатів, суддів, прокурорів, високопосадовців тощо)
або важких і небезпечних професій

28,6

24,0

36,3

37,2

34,3

35,6

Після виходу на пенсію доходи людини різко скорочуються,
порівняно з періодом трудової діяльності

19,8

27,9

26,2

28,5

31,3

30,0

Постійні реформи пенсійної системи, які не дають
позитивного ефекту

19,9

24,9

23,9

28,8

29,0

25,1

Можливість підвищення пенсійного віку чи страхового стажу

26,1

23,5

19,9

24,3

22,1

10,6

Втрата соціальних контактів, зниження життєвої активності
після виходу на пенсію

13,5

5,5

11,8

6,3

8,9

8,0

0,0

1,0

0,3

0,9

0,8

0,9

13,6

13,5

8,1

3,6

0,6

1,1

5,3

1,0

3,9

0,9

0,6

1,3

Інше
Мене не хвилюють проблеми пенсійного забезпечення
Важко відповісти

* Респондентам пропонувалося відзначити не більше трьох прийнятних варіантів відповіді.
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Які проблеми пенсійного забезпечення хвилюють Вас найбільше?
% опитаних

(продовження)

Досягнення пенсійного віку
Не досягли
пенсійного
віку
48,4

Досягли
пенсійного
віку
60,0

Велика різниця у розмірах пенсій “звичайних” пенсіонерів (колишніх учителів,
лікарів, інженерів тощо) та “привілейованих” (колишніх народних депутатів,
суддів, прокурорів, високопосадовців тощо)

38,8

44,4

Неможливість отримувати достойну пенсію, якщо твоя професія не належить
до “привілейованих” (народних депутатів, суддів, прокурорів, високопосадовців
тощо) або важких і небезпечних професій

34,2

33,7

Після виходу на пенсію доходи людини різко скорочуються,
порівняно з періодом трудової діяльності

26,1

32,3

Постійні реформи пенсійної системи, які не дають позитивного ефекту

25,6

25,7

Можливість підвищення пенсійного віку чи страхового стажу

23,5

10,5

Втрата соціальних контактів, зниження життєвої активності
після виходу на пенсію

8,8

8,5

Інше

0,7

0,8

Мене не хвилюють проблеми пенсійного забезпечення

7,3

1,1

Неможливість вижити на пенсію, не отримуючи допомоги від дітей чи родичів

1,1
Матеріальне становище
Ледве зво- Вистачає на
Живемо
димо кінці з харчування
кінцями, гро- на придбанняі У цілому забезпечено,
але зробити
шей не висна життя деякі
покупки
тачає навіть необхідних
вистачає...
ми поки що
на необхідні недорогих
речей
не в змозі
продукти
Неможливість вижити на пенсію, не отримуючи
61,0
53,7
46,3
49,5
допомоги від дітей чи родичів
Велика різниця у розмірах пенсій
“звичайних”пенсіонерів (колишніх учителів,
42,6
38,1
43,9
36,6
лікарів, інженерів тощо) та “привілейованих”
(колишніх народних депутатів, суддів, прокурорів,
високопосадовців тощо)
Неможливість отримувати достойну пенсію, якщо
твоя професія не належить до “привілейованих”
26,2
36,3
35,9
39,4
(народних депутатів, суддів, прокурорів,
високопосадовців тощо) або важких і
небезпечних професій
Після виходу на пенсію доходи людини різко
25,7
30,2
27,6
23,4
скорочуються, порівняно з періодом трудової
діяльності
Постійні реформи пенсійної системи, які не дають
31,6
24,3
24,3
20,2
позитивного ефекту
Можливість підвищення пенсійного віку чи
16,2
19,9
20,9
23,4
страхового стажу
Втрата соціальних контактів, зниження життєвої
7,0
10,6
8,6
7,4
активності після виходу на пенсію
0,0
0,5
1,5
1,1
Інше
Мене не хвилюють проблеми пенсійного
2,9
4,0
7,0
8,6
забезпечення
1,0
2,0
2,4
5,3
Важко відповісти
Важко відповісти
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2,4

СОЦІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ 

ȱɽɪɚɪɯɿɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɟ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɦɚɬɟ
ɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ ɫɿɦ¶ʀ ɬɚ ɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɜ ɨɰɿɧɤɚɯ ɽ ɧɟɡɧɚɱɧɢɦɢ
ɉɪɢɪɨɞɧɶɨɳɨɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɡɞɭɦɤɨɸɳɨɫɤɥɚɞɧɨɜɢɠɢɬɢɧɚɩɟɧɫɿɸɛɿɥɶɲɩɪɢ
ɬɚɦɚɧɧɨ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɚɦ   ɬɚ ɦɚɥɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɦ   Ɍɚɤɨɠ ɦɚɥɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟ
ɧɢɯ ɛɿɥɶɲ ɬɭɪɛɭɸɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɟɥɢɤɨʀ ɪɿɡɧɢɰɿ ɭ ɩɟɧɫɿɹɯ   ɬɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ   ɉɪɨɬɟ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɟɧ
ɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɛɿɥɶɲ ɬɭɪɛɭɽ ɬɢɯ ɯɬɨ ɠɢɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨ ±  ɩɪɨɬɢ 
ɦɚɥɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɯ 
ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɦɿɪ ɩɟɧɫɿʀ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɞɥɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ Ɉɩɢɬɭɜɚɧɧɹ
ɜɢɹɜɢɥɨɧɟɜɢɫɨɤɿɜɢɦɨɝɢɝɪɨɦɚɞɹɧɞɨɪɿɜɧɹɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀɩɟɧɫɿʀɇɚɞɭɦɤɭɪɟɫɩɨɧ
ɞɟɧɬɿɜ ɪɨɡɦɿɪ ʀɯ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɩɟɧɫɿʀ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɧɚ ɪɿɜɧɿ  ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬ
ɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɧɚɝɚɞɚɽɦɨ ɳɨ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɧɚɛɥɢɠɚɽɬɶɫɹ ɞɨ  
Ɋɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɦɿɪ ɩɟɧɫɿʀ ɞɨɪɿɜɧɸɽ  ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɢɦ ɦɿɧɿɦɭɦɚɦ ±
  ɝɪɧ ɬɚɤɭ ɫɭɦɭ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɸ ɛɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɛɥɢɡɶɤɨ
 ɿɛɥɢɡɶɤɨ±ɳɨɞɨɪɿɜɧɸɽɩɪɨɠɢɬɤɨɜɢɦɦɿɧɿɦɭɦɚɦ
ɇɚɬɥɿɜɤɪɚɣɧɢɡɶɤɨɝɨɪɨɡɦɿɪɭɩɟɧɫɿɣɜɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭɩɨɤɪɚʀɧɿ ɝɪɧɫɬɚ
ɧɨɦɧɚɤɜɿɬɧɹɪɫɟɪɟɞɧɿɣɪɨɡɦɿɪɩɟɧɫɿɣɠɿɧɨɤ±ɝɪɧɱɨɥɨɜɿɤɿɜ±
 ɝɪɧ.)4 ɪɨɡɦɿɪ ɩɟɧɫɿɣ ɭ   ɝɪɧ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɞɨɫɬɚɬ
ɧɿɣ ɞɥɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɚ Ⱦɿɚɩɚɡɨɧ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ
ɜɚɪɿɸɜɚɜ ɜɿɞ  ɝɪɧ ɞɨ   ɝɪɧ  ɉɪɢɱɨɦɭ ɬɚɤɢɣ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɜɚɠɚɸɬɶ
ɡɚɩɪɢɞɚɬɧɢɣɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢɹɤɪɿɡɧɢɯɜɿɤɨɜɢɯɤɚɬɟɝɨɪɿɣɬɚɤɿɝɪɨɦɚɞɹɧɢɡɪɿɡɧɢɦ
ɪɿɜɧɟɦɳɨɦɿɫɹɱɧɨɝɨɱɢɫɬɨɝɨɞɨɯɨɞɭɧɚɨɞɧɨɝɨɱɥɟɧɚɪɨɞɢɧɢ
Який середній розмір пенсії на сьогодні є достатнім
для нормального життя звичайного пенсіонера?*
Середній розмір пенсій, залежно від щомісячного
чистого доходу на одного члена родини

Розмір пенсії, достатній
для нормального життя

6 174 грн.
18-24 роки
Щомісячний чистий
дохід на одного
члена родини
менше 1 000 грн.
1 000-1 999 грн.

Середній розмір пенсії,
достатній для нормального
життя

25-29 років

5 505 грн.

40-49 років

5 875 грн.

2 000-2 999 грн

6 597 грн.

3 000 і більше грн.

6 640 грн.

30-39 років

50-59 років
60 років

6 629,71 грн.
6 236,09 грн.
6 364,20 грн.
6 060,12 грн.
6 543,29 грн.
5 682,40 грн.

* Питання ставилося як відкрите, тобто респондент мав назвали суму або діапазон. По Україні наведено
середнє арифметичне значення.
4

Середній розмір пенсійної виплати станом на 1 квітня 2017р. ПФУ. – http://www.pfu.gov.ua/pfu/doccatalog/
document?id=280384.
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Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ ɳɨ ɩɨɫɚɞɨɜɰɿ ɬɚ ɱɢɧɨɜɧɢɤɢ ɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɰɿɧɸ
ɸɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɤɪɨɦɧɿɲɟ ɡɚ ɝɪɨɦɚɞɹɧ Ɍɚɤ
ɡɚ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦ ȱɧɬɟɪɮɚɤɫɭ Ɇɿɧɿɫɬɪ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ Ⱥɧɞɪɿɣ Ɋɟɜɚ ɜɜɚ
ɠɚɽ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɪɨɡɦɿɪ ɩɟɧɫɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɟ ɦɟɧɲɟ   ɝɪɧ5.
ȺɡɚɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢɱɢɧɨɜɧɢɤɿɜɆɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢɪɨɡɦɿɪɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ
ɦɿɧɿɦɭɦɭɞɥɹɨɫɿɛɹɤɿɜɬɪɚɬɢɥɢɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɳɨɚɫɨɰɿɸɽɬɶɫɹɡɪɨɡɦɿɪɨɦɦɿɧɿ
ɦɚɥɶɧɨʀɩɟɧɫɿʀ ɭɰɿɧɚɯɤɜɿɬɧɹɪɫɬɚɧɨɜɢɜɝɪɧ6 (ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟɭɊɨɡɞɿɥɿ).
9.2. СТАВЛЕННЯ ГРОМАДЯН ДО ЗАПРОПОНОВАНИХ РЕФОРМ
ТА РІВЕНЬ ПОІНФОРМОВАНОСТІ ПРО ПЕНСІЙНУ РЕФОРМУ
ɋɶɨɝɨɞɧɿɲɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɚ ɫɯɟɦɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨ ɛɭɥɚ ɨɤɪɟɫɥɟɧɚ ɳɟ ɭ 
ɪɪ Ɂ ɪ ɭ ɤɪɚʀɧɿ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɿɫɧɭɽ ɬɪɢɪɿɜɧɟɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɟɧɧɹ ɨɞɧɚɤ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɪɚɰɸɽ ɥɢɲɟ ɫɨɥɿɞɚɪɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ Ⱥɤɬɢɜɢ ɇɉɎ
ȱȱȱ ɪɿɜɟɧɶ  ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɧɟɡɧɚɱɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɚ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɬɨɛɬɨ ɦɚɣ
ɛɭɬɧɿɯ ɿ ɧɢɧɿɲɧɿɯ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɇɉɎ ɛɥɢɡɶɤɨ  ɦɥɧ ɨɫɿɛ ȱȱ ɪɿɜɟɧɶ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢɞɨɫɿɧɟɛɭɥɨɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ
Ɋɟɮɨɪɦɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɽ ɤɥɸɱɨɜɢɦ
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɨɦɞɥɹɍɤɪɚʀɧɢ
ɍ ɛɥɨɰɿ ɩɢɬɚɧɶ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɞɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɫɭɱɚɫɧɢɯ
ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɛɭɥɢ ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɚɧɨɧ
ɫɨɜɚɧɢɯ ɍɪɹɞɨɦ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɬɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɥɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɨɝɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɿɡɧɚɧɿɫɬɶ ɳɨɞɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɡɦɿɧ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ
ɍɪɹɞɨɦ
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɨɤɚɡɚɥɨɳɨɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɿɡɦɿɧɢɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿɍɪɹɞɨɦɧɟɡɧɚ
ɯɨɞɹɬɶ ɦɚɫɨɜɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɫɟɪɟɞ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɫɩɪɢɣ
ɦɚɽɬɶɫɹ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɜɿɤɭ ɚɛɨ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɫɬɚɠɭ ɧɟ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ
  ɡɚɛɨɪɨɧɚ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɩɟɧ
ɫɿɸ  ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ³ɤɭɩɭɜɚɬɢ´ɪɨɤɢɫɬɪɚ
ɯɨɜɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ  ɫɬɚɠɭ   ɩɪɢɜ¶ɹɡɤɚ
ɱɚɫɭ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɧɟ ɞɨ ɜɿɤɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ
ɚɞɨɣɨɝɨɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨɫɬɚɠɭ  
Ʉɨɧɫɨɥɿɞɨɜɚɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɜɢɫɥɨɜɥɸɽɬɶɫɹ
ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɟɧɫɿɣ ɞɥɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ ɧɚɪɨɞɧɢɯ
ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ ɩɪɨɤɭɪɨɪɿɜ ɫɭɞɞɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɿɞ
ɬɪɢɦɭɸɬɶɧɟɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ 
5

Рева вважає 4 тис. грн. прийнятним розміром мінімальної пенсії в Україні. – Інтерфакс Україна, 12 червня
2017р., http://ua.interfax.com.ua/news/general/428113.html.
6
Фактичний розмір прожиткового мінімуму у 2015-2017рр. – Мінсоцполітики, 2017р., http://www.msp.gov.
ua/content/socialni-standarti.html.



388 

СОЦІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ 
Чи підтримуєте Ви наступні напрями пенсійної реформи,
що зараз обговорюються?
% опитаних
Скасування спеціальних пенсій для державних службовців,
народних депутатів, прокурорів, суддів та ін.
79,7

10,4

9,8

Посилення залежності розміру пенсії громадянина
від розміру сплачених ним пенсійних внесків
39,1

34,5

26,5

Можливість “купувати” за гроші роки страхового (пенсійного) стажу,
якщо їх не вистачає для отримання пенсії
30,7

48,4

21,0

Жорстке регулювання спрощеного режиму оподаткування для малих підприємств
28,4

34,4

37,1

Прив’язка часу виходу на пенсію не до віку працівника,
а до його страхового (пенсійного) стажу
48,2

27,5

24,4

Заборона дострокового виходу на пенсію
14,9

65,6

19,5

Підвищення пенсійного віку або страхового (пенсійного) стажу
4,3

86,1
Підтримую

Не підтримую

9,6
Важко відповісти
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ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɚɛɨ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ  ɫɬɚɠɭ ɇɟ ɞɢɜɥɹ
ɱɢɫɶ ɧɚ ɬɟ ɳɨ ɜ ɿɽɪɚɪɯɿʀ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɜɿɤɭɡɧɚɱɧɨɩɨɫɬɭɩɚɽɬɶɫɹɪɿɜɧɸɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɨɞɧɢɦɿɡɫɚɦɢɯɝɨɫɬɪɢɯ
ɩɢɬɚɧɶ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɹɤɟ ɬɭɪɛɭɽ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɽ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɟɧ
ɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɉɿɫɥɹ ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ ɡɧɹɬɬɹ ɰɶɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɤɨɥɢ ɡɚ
ɫɥɨɜɚɦɢ ɜɢɫɨɤɨɩɨɫɚɞɨɜɰɿɜ ³ɍɪɹɞɭ ɜɞɚɥɨɫɹ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɜɿɤɭ ɜɢɯɨɞɭ
ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ´7 ɰɶɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɢ ɛ ɧɟ ɬɨɪɤɚɬɢɫɹ8 ɚɥɟ ɬɢɦ ɧɟ ɦɟɧɲ ɜɨɧɨ
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨ ɡ ɿɧɲɨɸ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɨɸ ɍɪɹɞɭ ± ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ 
ɫɬɚɠɭ Ɂɚ ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɨɝɨɜɿɤɭɚɛɨɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨɫɬɚɠɭɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦɇɟɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɚɤɭɿɧɿɰɿɚ
ɬɢɜɭɍɪɹɞɭɨɩɢɬɚɧɢɯȱɥɢɲɟɝɨɬɨɜɿɩɿɞɬɪɢɦɚɬɢɆɚɣɠɟɞɟɫɹɬɚɱɚɫɬɢɧɚ
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ   ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɢɥɢɫɹ ɡ ɨɰɿɧɤɨɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɟɧ
ɫɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭɚɛɨɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨɫɬɚɠɭ
ȯɞɧɿɫɬɶ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɫɬɚɠɭ ɚɛɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ
ɩɪɢɫɭɬɧɹ ɫɟɪɟɞ ɭɫɿɯ ɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɬɭɫɿɜ
Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɱɭɬɬɽɜɨ ɪɟɚɝɭɸɬɶ ɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɚɛɨ ɫɬɪɚɯɨ
ɜɨɝɨ ɫɬɚɠɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɩɟɪɟɞɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɜɿɤɨɜɨʀ ɝɪɭɩɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ
ɧɟɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɜ ɹɤɿɣ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɇɚɜɿɬɶ ɜɿɤɨɜɚ ɝɪɭɩɚ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨ
ɧɟɫɩɪɢɣɦɚɽɡɚɡɧɚɱɟɧɿɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢɇɚɣɦɟɧɲɢɣɪɿɜɟɧɶɩɿɞɬɪɢɦɤɢɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɫɬɪɚ
ɯɨɜɨɝɨ ɫɬɚɠɭ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɫɟɪɟɞ ɦɨɥɨɞɲɨʀ ɜɿɤɨɜɨʀ ɝɪɭɩɢ ±  ɩɪɚɜɞɚ ɰɹ
ɝɪɭɩɚɦɚɽɿɧɚɣɜɢɳɢɣɪɿɜɟɧɶɬɢɯɯɬɨɧɟɜɢɡɧɚɱɢɥɢɫɶɡɜɿɞɩɨɜɿɞɞɸ±
Ɍɪɨɯɢ ɦɟɧɲɟ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɬɪɚɯɨ
ɜɨɝɨɫɬɚɠɭɫɟɪɟɞɬɢɯɯɬɨɠɢɜɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨ±
ɩɪɨɬɢɬɢɯɯɬɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɫɜɿɣɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ
ɪɿɜɟɧɶɹɤɬɚɤɢɣɳɨɦɚɽɩɟɜɧɿɨɛɦɟɠɟɧɧɹ 
ȼɚɠɥɢɜɨ ɧɚɝɚɞɚɬɢ ɳɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭɜɍɤɪɚʀɧɿ
ɽ ɫɬɚɥɢɦ ɹɜɢɳɟɦ ȱ ɹɤɳɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɞɨɫɥɿɞ
ɠɟɧɧɹ ɪ9 ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɧɚɩɟɪɟɞɨɞɧɿ ɩɿɞ
ɧɹɬɬɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɞɥɹ ɠɿɧɨɤ ɬɨ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɩɿɞɬɪɢɦɚɥɢ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɜɿɤɭ ɞɥɹ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɞɨ  ɪɨɤɿɜ ɧɿɠ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭɞɥɹɠɿɧɨɤ10.
7

Урядова пенсійна реформа не передбачає підвищення пенсійного віку в найближчі роки, – Павло Розенко.
Урядовий портал, 10 травня 2017р. – http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249965041&cat_
id=244276429.
8
Підвищення пенсійного віку є неминучим – МВФ. 17 квітня 2017р., https://www.epravda.com.ua/news/2017/
04/22/624148.
9
В рамках проекту USAID “Розвиток ринку капіталу” у 2005р. та 2010р. були здійснені опитування, метою
яких було визначення ставлення громадян України до питань пенсійного забезпечення. Польові дослідження в
обох випадках були проведені компанією CfK Ukraine. З одного боку, це були широкомасштабні дослідження
з кількістю опитаних понад 2 тис., з аналізом у розрізі регіональної, вікової та статевої структури населення.
З іншого боку – опитування переважно стосувалися загальних аспектів здійснення пенсійної реформи.
10
Пенсійна реформа в Україні: дослідження суспільної думки 2010 USAID, Проект USAID “Розвиток ринків
капіталу”, Проект USAID “Розвиток фінансового сектору”22 липня 2010р. – http://www.frk.kiev.ua/index.php?p=
articles&area=1&action=displayarticle&id=40&name=-2010.
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Чи підтримуєте Ви підвищення пенсійного віку або страхового (пенсійного) стажу?
% опитаних
Вік
2,4
75,2

18-24 роки
25-29 років 6,5

22,3
10,0

83,6

30-39 років 4,5

83,7

40-49 років 4,5

11,8

87,7

50-59 років 3,9

7,8
2,8

93,3

60 років і старші 4,1

87,3

8,6

Досягнення пенсійного віку
3,6
87,8
Досягли пенсійного віку

8,7

85,1

10,2

87,7

7,9

Не досягли пенсійного віку 4,7
Соціальний статус
Найманий працівник 4,4
Самозайнятий або
власник бізнесу 6,0

78,6

Учень, студент, інтерн,
стажер, практикант 6,5

70,7

Безробітний 5,2

80,9

15,4
22,8
13,9

2,1
Веду домашнє господарство

89,4

8,5

87,7

8,4

89,6

6,8

3,9
Пенсіонер
Матеріальне становище
Ледве зводимо кінці з кінцями,
грошей не вистачає навіть
на необхідні продукти
Вистачає на харчування і
на придбання необхідних
недорогих речей

3,6
4,2
86,1

9,7

86,8

9,1

4,1

У цілому на життя вистачає...
Живемо забезпечено,
але зробити деякі покупки 8,6
ми поки що не в змозі

69,9
Підтримую

Не підтримую

21,5
Важко відповісти
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Ɂɚɛɨɪɨɧɚ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ Ȼɚɝɚɬɨ ɩɢɬɚɧɶ ɜɢɧɢɤɚɽ ɳɨɞɨ
ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿɿɫɧɭɜɚɧɧɹɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɹɤɟɞɨɡɜɨɥɹɽɫɶɨɝɨ
ɞɧɿ ɩɟɜɧɢɦ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜɢɯɨɞɢɬɢ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɞɨ ɧɚɫɬɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɞɟɹɤɢɯ ɩɪɨ
ɮɟɫɿɣ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɧɚ ɩɿɥɶɝɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɤɿɥɶ
ɤɨɯ ɪɨɤɿɜ ɍɪɹɞ ɩɪɢɣɧɹɜ ɧɢɡɤɭ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɨɫɬɪɨɤɨ
ɜɨɝɨɜɢɯɨɞɭɧɚɩɟɧɫɿɸɩɪɨɬɟɿɫɧɭɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɨɛɦɟɠɟɧɧɹɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɜɢɯɨɞɿɜ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɡ ɨɞɧɨɱɚɫɧɢɦ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹɦ ɫɩɪɚɜɟɞ
ɥɢɜɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ Ɉɫɿɛ ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɢɣ ɜɢɯɿɞ ɧɚ
ɩɟɧɫɿɸ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɞɜɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɡɚɣɧɹɬɿ ɧɚ ɧɟɛɟɡ
ɩɟɱɧɢɯɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɯɿɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢɩɪɢɜɿɥɟɣɨɜɚɧɢɯɩɪɨɮɟɫɿɣ.
Ɂɚɛɨɪɨɧɚ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɧɚɫɬɭɩ ɧɚ ɬɪɭ
ɞɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ ȱɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɍɪɹɞɭ
ɧɟ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ  ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɞɨ ɬɚɤɨʀ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɫɬɚɜ
ɥɹɬɶɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɩɟɪɟɞɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ   ɬɚ ɬɿ ɯɬɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɧɚɣ
ɛɿɥɶɲ ɫɤɪɭɬɧɨɦɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɚɧɨɜɢɳɿ   ɋɟɪɟɞ ɬɢɯ ɯɬɨ ɠɢɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟ
ɱɟɧɨɦɚɣɠɟɬɪɟɬɢɧɚ  ɧɟɜɢɡɧɚɱɢɥɢɫɜɨɽɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɜɤɚɡɚɧɨʀɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ
ɋɨɰɿɚɥɶɧɢɣɫɬɚɬɭɫɧɟɜɩɥɢɜɚɽɧɚɩɨɡɢɰɿɸɫɬɨɫɨɜɧɨɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨɜɢɯɨɞɭɧɚɩɟɧɫɿɸ
ɡɚɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹɦɧɚɣɦɨɥɨɞɲɨʀɜɿɤɨɜɨʀɝɪɭɩɢ 
Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ³ɤɭɩɭɜɚɬɢ´ ɪɨɤɢ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ  ɫɬɚɠɭ Ȼɿɥɶɲ
ɥɨɹɥɶɧɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ ɞɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ³ɞɨɤɭɩɚɬɢ´
ɪɨɤɢɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨɫɬɚɠɭɹɤɳɨʀɯɧɟɜɢɫɬɚɱɚɽɞɥɹɨɬɪɢɦɚɧɧɹɩɟɧɫɿʀɌɪɟɬɢɧɚɨɩɢɬɚ
ɧɢɯ  ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶɬɚɤɭɿɞɟɸɏɨɱɚɦɚɣɠɟɩɨɥɨɜɢɧɚ  ɨɩɢ
ɬɚɧɢɯɿɞɟɸɧɟɫɩɪɢɣɦɚɽ
Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ³ɤɭɩɢɬɢ´ ɫɬɪɚɯɨɜɢɣ ɫɬɚɠ ɭɤɪɚʀɧɰɿ ɦɚɸɬɶ ɿɡ ɫɿɱɧɹ ɪ ɜɿɞɤɨɥɢ
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɨɱɚɥɚ ɞɿɹɬɢ ɫɬɪɚɯɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
Ɂɚɤɨɧɭ ³ɉɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ´  Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɭɤɥɚɫɬɢ ɜ ɉɨɞɚɬɤɨɜɿɣ ɿɧɫɩɟɤɰɿʀ ɭɝɨɞɭ ɩɪɨ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɭ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɨɦ ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟ ɧɚ
ɪɿɤɿɫɩɥɚɱɭɸɱɢɳɨɦɿɫɹɰɹɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣɫɬɪɚ
ɯɨɜɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɞɨ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ  ɤɨɦɩɟɧ
ɫɭɜɚɬɢ ɧɟɫɬɚɱɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨɝɨ ɫɬɚɠɭ Ɂ ɪ
ɦɨɠɧɚ ³ɤɭɩɢɬɢ´ ɫɬɚɠ ɿ ɡɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ ɩɟɪɿɨɞɢ
ɩɨɦɿɫɹɱɧɨ 
ɉɟɧɫɿɣɧɚ ɪɟɮɨɪɦɚ ɪ ɫɭɬɬɽɜɨ ɡɦɿɧɢɥɚ
ɭɦɨɜɢɜɢɯɨɞɭɧɚɩɟɧɫɿɸɡɨɤɪɟɦɚɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɨ
ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɿ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɪɨɤɿɜ
ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨɫɬɚɠɭ
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СОЦІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ 
Чи підтримуєте Ви заборону дострокового виходу на пенсію?
% опитаних
Вік
18-24 роки 7,2
25-29 років
30-39 років

33,8

58,9

15,4

60,2

17,4

40-49 років

15,1

50-59 років

14,5

60 років і старші

16,0

24,4

63,4

19,2

64,5

20,5

73,2

12,3

67,4

16,6

Досягнення пенсійного віку
Досягли пенсійного віку

16,1

Не досягли пенсійного віку

14,5

68,0

15,9

64,2

21,4

65,5

19,8

Соціальний статус
Найманий працівник

14,7

Самозайнятий або
власник бізнесу

13,7

Учень, студент, інтерн,
стажер, практикант
Безробітний

62,4

9,9

54,9

14,9

23,9
35,2

63,2

21,9

Веду домашнє господарство

17,7

63,8

18,4

Пенсіонер

15,6

67,9

16,5

Матеріальне становище
Ледве зводимо кінці з кінцями,
грошей не вистачає навіть
на необхідні продукти
Вистачає на харчування і
на придбання необхідних
недорогих речей
У цілому на життя вистачає...
Живемо забезпечено,
але зробити деякі покупки
ми поки що не в змозі

11,8

71,0

17,1

13,7

68,0

18,3

19,1
13,8

60,2
54,3

Підтримую

Не підтримую

20,7
31,9
Важко відповісти
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 ФІНАНСОВІ,

СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Вік виходу на пенсію і кількість років необхідного страхового стажу
згідно з реформою 2017р.
Рік виходу на пенсію
2018р.
2019р.
2020р.
2021р.
2022р.
2023р.
2024р.
2025р.
2026р.
2027р.
2028р.

60 років
не менше 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
не менше 35

63 роки
15-24
16-26
17-27
18-28
19-29
20-30
21-31
22-32
23-33
24-34
25 -35

65 роки
менше 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
До 25

Чи підтримуєте Ви можливість “докупати” за гроші роки
страхового (пенсійного) стажу, якщо їх не вистачає для отримання пенсії?
% опитаних
Вік
18-24 роки

28,6

39,8

31,6

25-29 років

32,8

30-39 років

33,6

47,5

18,9

40-49 років

32,4

50,2

17,4

50-59 років
60 років і старші

39,3

27,4

27,9

55,6

17,0

49,7

29,8

20,5

Соціальний статус
Найманий працівник

33,2

47,5

19,3

Самозайнятий або
власник бізнесу

33,3

47,9

18,8

Учень, студент, інтерн,
стажер, практикант
Безробітний

30,4
24,3

Веду домашнє господарство

29,3

Пенсіонер

29,3
Підтримую
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35,9
51,3
41,4

33,7
24,3
29,3

50,7

19,9

Не підтримую

Важко відповісти

СОЦІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ 

ȼɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɉɎɍ ɉɢɬɚɧɧɹ ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɉɎɍ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ
ɞɟɮɿɰɢɬ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ   ɜ ɹɤɨɫɬɿ
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɉɎɍ ɧɚɡɜɚɥɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɹɤɿɫ
ɧɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ ɉɨɤɚɡɨɜɨ ɳɨ ɭ ɪ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ ɹɤ
ɫɩɨɫɿɛ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɟɫɬɚɱɿ ɤɨɲɬɿɜ ɞɥɹ ɜɢɩɥɚɬɢ ɩɟɧɫɿɣ ɧɚɡɜɚɥɢ ɥɢɲɟ 
ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ11 ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ
ɽɞɥɹɫɬɚɪɲɨʀɜɿɤɨɜɨʀɝɪɭɩɢ±ɬɚɤɜɜɚɠɚɸɬɶɩɟɪɟɞɩɟɧɫɿɣɧɨʀɤɨɝɨɪɬɢ
Ɍɚɤɢɣɤɨɥɨɫɚɥɶɧɢɣɡɫɭɜɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɬɚɞɢɧɚɦɿɤɚɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨɞɿɣɫɧɟ
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɟɫɬɚɧɨɜɢɳɟɜɟɤɨɧɨɦɿɰɿɤɪɚʀɧɢɬɚɧɚɪɢɧɤɭɩɪɚɰɿ
Ⱦɪɭɝɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɡɚ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɸ ɩɨɫɿɞɚɽ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɉɎɍ ɡɚ
ɪɚɯɭɧɨɤ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ± ɡ ɩɨɡɢɰɿɽɸ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɞɟɪɠɛɸɞɠɟɬɭ
ɩɨɝɨɞɢɥɢɫɶ  ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ əɤɳɨ ɩɨɪɿɜɧɹɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɪ ɡ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɪ ɦɨɠɧɚ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɳɨ ɰɹ ɩɨɡɢɰɿɹ ɬɪɨɯɢ ɜɬɪɚ
ɬɢɥɚ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɶ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚ ɛɭɥɚ ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɚ
ɹɤ ³ɋɤɨɪɨɬɢɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɜɢɞɚɬɤɢ ɧɚ ɿɧɲɿ ɩɨɬɪɟɛɢ´ ɳɨ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɜɢɞɚɬɤɿɜɧɚɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɉɎɍ 
ɉ¶ɹɬɚɱɚɫɬɢɧɚɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜɩɨɝɨɞɢɥɢɫɶɧɚɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨɪɨɡɦɿɪɭ
ɩɟɧɫɿʀ ɬɪɶɨɦɚ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦɢ ɪɨɡɦɿɪɚɦɢ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɰɹ ɫɭɦɚ ɫɤɥɚɞɚɥɚ
ɛɥɢɡɶɤɨɝɪɧ ɨɩɢɬɚɧɢɯɝɪɨɦɚɞɹɧɩɨɝɨɞɠɭɸɬɶɫɹɡɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦɪɨɡ
ɦɿɪɭɧɚɪɚɯɭɜɚɧɶɧɚɮɨɧɞɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀɩɥɚɬɢɡɚɪɚɯɭɧɨɤɹɤɢɯɮɿɧɚɧɫɭɽɬɶɫɹɉɎɍ
Як вирішити проблему з дефіцитом ПФУ, за результатами дослідження
“Пенсійна реформа в Україні: дослідження суспільної думки” 2010р.12
% опитаних
Скоротити державні видатки
на інші потреби

66

Підвищити платежі підприємств до ПФУ

23

Збільшити відрахування до ПФУ
із заробітної плати працюючих

14

Не виплачувати пенсії
працюючим пенсіонерам
Створити нові робочі місця
Підвищити пенсійний вік

9
4
3

11

Пенсійна реформа в Україні: дослідження суспільної думки 2010 USAID, Проект USAID “Розвиток ринків
капіталу”, Проект USAID “Розвиток фінансового сектору” 22 липня 2010р.
12
Там само.
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У який спосіб можна вирішити проблему з дефіцитом Пенсійного фонду України?*
% опитаних

65,3

Створити нові якісні робочі місця
Збільшити видатки державного бюджету
на фінансування Пенсійного фонду

40,5

Обмежити максимальний розмір пенсії
трьома мінімальні розмірами пенсії
(зараз це приблизно 3 600 грн.)
Підвищити розмір нарахувань на фонд
заробітної плати, за рахунок яких
фінансується Пенсійний фонд

22,1
13,5

Не виплачувати пенсії
працюючим пенсіонерам
Підвищити пенсійний вік

8,0
1,1
14,0

Важко відповісти
Вік, років
55,6

58,2

67,1

68,5

70,2

60 і
старші
65,0

34,0

39,3

39,2

42,2

43,3

41,3

19,4

20,0

22,4

20,4

25,1

22,5

14,1

10,0

13,9

16,8

12,0

13,4

12,6

9,5

8,4

9,9

5,0

6,3

18-24
Створити нові якісні робочі місця
Збільшити видатки державного бюджету
на фінансування Пенсійного фонду
Обмежити максимальний розмір пенсії
трьома мінімальні розмірами пенсії
(зараз це приблизно 3 600 грн.)
Підвищити розмір нарахувань на фонд
заробітної плати, за рахунок яких
фінансується Пенсійний фонд
Не виплачувати пенсії працюючим
пенсіонерам
Підвищити пенсійний вік
Важко відповісти

25-29

30-39
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50-59

1,0
2,0
0,5
0,3
1,4
1,3
19,8
21,4
11,5
13,5
11,7
12,5
Досягнення
Освіта
пенсійного віку
досягли
не досягли
Середня
Середня
Вища або
пенсійного пенсійного
або
спеціальна незакінчена
віку
віку
початкова
вища
65,7
64,9
65,1
64,4
66,4

Створити нові якісні робочі місця
Збільшити видатки державного бюджету
41,4
39,9
35,1
на фінансування Пенсійного фонду
Обмежити максимальний розмір пенсії
трьома мінімальні розмірами пенсії
22,1
21,9
20,8
(зараз це приблизно 3 600 грн.)
Підвищити розмір нарахувань на фонд
заробітної плати, за рахунок яких
12,7
13,9
12,7
фінансується Пенсійний фонд
Не виплачувати пенсії працюючим
5,6
9,3
6,9
пенсіонерам
Підвищити пенсійний вік
1,1
1,0
1,0
Важко відповісти
12,5
14,8
15,9
* Респондентам пропонувалося відзначити всі прийнятні варіанти відповіді.
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42,1

41,9

20,3

24,6

14,5

13,0

7,8

8,8

1,3
14,1

0,9
12,6

СОЦІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ 

Механізми детінізації заробітної плати
Дані засвідчують наявність серйозних проблем у сфері зайнятості, що негативно
позначаються на надходженнях до ПФУ.
Високий рівень тінізації економіки (за розрахунками Міністерства економічного
розвитку і торгівлі, у січні-вересні 2016р. ± 35% обсягу ВВП) також є причиною
відсутності повної та достовірної інформації про рівень зайнятості та заробітних плат,
що призводить до викривлення уявлень про ринок праці, ускладнює його адекватну
оцінку та прогнозування розміру надходжень на загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування. Поширене в Україні використання найманої праці без оформлення трудових
відносин ускладнює ситуацію, негативно впливаючи не лише на розмір фонду заробітної
плати та обсяг надходжень до ПФУ, а й позбавляючи працівників багатьох соціальних
прав і гарантій.
Так, за даними Держстату України, понад 4 млн. осіб, або кожний четвертий
працівник, працюють без оформлення трудових відносин, тобто перебувають “у тіні”.
Тіньова зайнятість та, відповідно, тіньова оплата праці у даному випадку розглядається лише в контексті неформальної зайнятості. За методологією Держстату,
неформальна зайнятість населення – це зайнятість, яка охоплює всі неформальні робочі
місця як у неформальному, так і офіційному (формальному) секторах економіки.
Динаміка та обсяги неформальної зайнятості в Україні протягом останніх років, згідно
з інформацією Держстату, характеризувалися так: 2013р. – 4,5 млн., або 23,6%
усіх зайнятих; 2014р. – 4,6 млн., або 25,1%; 2015р. – 4,3 млн., або 26,2%; 2016р. –
4 млн., або 23,4% усіх зайнятих. За оцінкою ПФУ, сума недоотриманих через нелегальні трудові відносини та тіньові зарплати надходжень до бюджету ПФУ, у 2016р.
перевищила 30 млрд. грн.13
ɑɿɬɤɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɹɤɢɯ ɦɨɠɧɚ
ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ± ɰɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɡɚɪɩɥɚɬ ɬɚ
ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ  ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɪɟɫ
ɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɳɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɞɟɬɿɧɿɡɚɰɿʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɽ ʀʀ
ɨɮɿɰɿɣɧɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ  ɩɨɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɦɚɥɨɝɨ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ Ɂɚ ɠɨɪɫɬɤɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ³ɤɚɪɚɥɶɧɿ´
ɡɚɯɨɞɢ ɡ ɛɨɤɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɲɬɪɚɮɢ ɬɨɳɨ  ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɦɚɣɠɟ
ɬɪɟɬɢɧɚ ɨɩɢɬɚɧɢɯ   ɩɪɢɱɨɦɭ ³ɤɚɪɚɥɶɧɿ´ ɡɚɯɨɞɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ
ɦɟɯɚɧɿɡɦɨɦɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢɞɜɨɯɜɿɤɨɜɢɯɝɪɭɩ±ɧɚɣɦɨɥɨɞɲɨʀ ɪɨɤɿɜ ɬɚɩɟɪɟɞ
ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɪɨɤɿɜ 
Ʌɢɲɟɱɟɬɜɟɪɬɚɱɚɫɬɢɧɚ  ɛɚɱɚɬɶɩɪɹɦɭɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɪɨɡɦɿɪɭɩɟɧɫɿʀɨɬɪɢ
ɦɭɜɚɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɨɦ ɜɿɞ ɪɨɡɦɿɪɭ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɹɤɿ ɜɿɧ ɪɨɛɢɜ ɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɭɫɶɨɝɨɬɪɭɞɨɜɨɝɨɠɢɬɬɹ
13

Фінансові та статистичні показники Пенсійного фонду у 2016р. – ПФУ, 16 березня 2017р. – http://www.pfu.
gov.ua/pfu/doccatalog/document?id=277122.
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Що змусить або допоможе людям, які отримують
неофіційні зарплати (“зарплати в конвертах”)
і не сплачують соціальні (пенсійні) внески, почати їх платити?*
% опитаних

45,9

Підвищення рівня офіційних зарплат і пенсій
Спрощення умов ведення бізнесу,
особливо малого та середнього

31,1

Жорсткі адміністративні та інші “каральні”
заходи з боку контролюючих органів
(перевірки, штрафи, приписи тощо)

27,3

Пряма залежність розміру пенсії, яку отримує
громадянин, від розміру пенсійних внесків,
які він робив протягом усього трудового життя

25,5

Проведення інформаційно-роз’яснювальних
і рекламних кампаній щодо необхідності
легалізації зайнятості
Надання будь-якому працівникові (зараз це лише
підприємці та трудові мігранти) можливості платити
пенсійні внески без декларування джерел доходу
(поза межами системи соціального страхування)

22,9

15,8

Зниження розміру нарахувань на
фонд заробітної плати (пенсійних внесків)
Інше

10,1

1,6

11,6

Важко відповісти
Вік, років
38,8

39,8

45,9

48,3

49,3

60 і
старші
46,9

25,2

35,5

35,4

36,6

33,8

23,4

32,5

23,4

28,3

22,8

32,6

25,7

29,1

27,9

24,9

24,3

26,2

24,0

26,6

25,9

21,5

23,4

24,0

20,5

11,2

17,4

17,1

18,6

15,3

14,5

13,6

7,5

11,8

10,2

11,1

7,6

1,5
16,5

2,0
10,4

2,4
10,8

2,1
10,5

1,1
7,8

0,9
13,8

18-24
Підвищення рівня офіційних зарплат і пенсій
Спрощення умов ведення бізнесу, особливо
малого та середнього
Жорсткі адміністративні та інші “каральні”
заходи з боку контролюючих органів (перевірки,
штрафи, приписи тощо)
Пряма залежність розміру пенсії, яку отримує
громадянин, від розміру пенсійних внесків, які
він робив протягом усього трудового життя
Проведення інформаційно-роз’яснювальних
і рекламних кампаній щодо необхідності
легалізації зайнятості
Надання будь-якому працівникові (зараз це лише
підприємці та трудові мігранти) можливості
платити пенсійні внески без
декларування джерел доходу (поза межами
системи соціального страхування)
Зниження розміру нарахувань на фонд
заробітної плати (пенсійних внесків)
Інше
Важко відповісти

25-29

30-39

* Респондентам пропонувалося відзначити всі прийнятні варіанти відповіді.
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Ɉɛɦɟɠɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɉɢɬɚɧɧɹ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɤɨɪɨ
ɱɟɧɧɹɩɪɚɜɩɪɚɰɸɸɱɢɯɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜɬɟɫɬɭɜɚɥɨɫɹɳɟɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯɪɦɨɬɢ
ɜɨɜɚɧɟ ɬɢɦ ɳɨ ɭ ɞɟɹɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɡɚɪɨɛɿɬɤɭ ɬɢɯ
ɯɬɨ ɨɬɪɢɦɭɽ ɩɟɧɫɿʀ ɍ ɪ ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ±  ɜɿɞɩɨɜɿɥɢ ɳɨ ɩɪɚɰɸ
ɸɱɢɦ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɚɦ ɫɥɿɞ ɩɥɚɬɢɬɢ ɩɟɧɫɿɸ ɭ ɬɨɦɭ ɠ ɪɨɡɦɿɪɿ ɳɨ ɣ ɧɟɩɪɚɰɸɸɱɢɦ
 ɩɨɝɨɞɢɥɢɫɹ ɡ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ ɳɨ ɩɪɚɰɸɸɱɢɦ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɚɦ ɫɥɿɞ ɨɛɦɟɠɭɜɚɬɢ
ɪɨɡɦɿɪ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɟɧɫɿʀ ɞɟɫɹɬɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ± ɡ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ ɳɨ ɩɪɚɰɸɸɱɢɦ ɩɟɧ
ɫɿɨɧɟɪɚɦɧɟɫɥɿɞɩɥɚɬɢɬɢɞɟɪɠɚɜɧɭɩɟɧɫɿɸ14.
ɍɪɹɞɨɦ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɞɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ ɩɟɧɫɿʀ ɞɥɹ ɨɫɿɛ ɹɤɿ ɡɜɟɪɧɭɥɢɫɹ ɩɿɫɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɨɝɨɜɿɤɭɡɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦɩɟɧɫɿʀɚɥɟɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶɩɪɚɰɸɜɚɬɢ
Закон “Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо пенсійного
забезпечення” від 2 березня 2015р. передбачав обмеження пенсій працюючим народним депутатам, держслужбовцям, суддям і прокурорам. Разом з тим, цей закон
скасовує обмеження максимального місячного розміру заробітної плати депутатів,
членів Кабінету Міністрів України, прокурорів, працівників державних органів,
працівників Національного банку України та суддівської влади. Закон, зокрема,
передбачав:
• пенсії працюючим пенсіонерам виплачувати в розмірі 85%, але не менше
розміру прожиткового мінімуму встановленого для осіб, які втратили працездатність;
• особам в період роботи на посадах, які дають право на призначення спеціальних
пенсій (народні депутати, державні службовці та прирівняні до них особи, судді,
прокурори та інші), пенсії, призначені відповідно до чинного законодавства
України, не виплачувати.
При цьому, обмеження виплати пенсій застосовувалися до осіб, які займають
посади державних службовців у Міністерстві оборони, Збройних силах України,
інших військових формуваннях та правоохоронних органах, безпосередньо виконуючих
функції забезпечення обороноздатності держави, і пенсії яким призначені відповідно до
закону “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких
інших осіб”.
Також обмеження на виплату пенсій не торкнеться осіб, які брали участь в АТО і
мають статус учасника бойових дій, або які стали інвалідами, у разі, коли такі особи після
повернення з АТО будуть працювати на зазначених посадах.
Згідно з ухваленою 3 жовтня 2017р. пенсійною реформою, скасовано т.зв. податок
працюючим пенсіонерам, яким пенсії з 1 жовтня 2017р. виплачуються без урахування
одержуваної заробітної плати (доходу).

14
Пенсійна реформа в Україні: дослідження суспільної думки 2010 USAID, Проект USAID “Розвиток ринків
капіталу”, Проект USAID “Розвиток фінансового сектору”22 липня 2010 р.
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Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ   ɩɨɝɨɞ
ɠɭɸɬɶɫɹ ɡ ɬɢɦ ɳɨ ɩɪɚɰɸɸɱɢɦ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɚɦ ɫɥɿɞ ɩɥɚɬɢɬɢ ɩɟɧɫɿɸ ɭ ɬɨɦɭ ɠ ɪɨɡ
ɦɿɪɿ ɳɨ ɣ ɧɟɩɪɚɰɸɸɱɢɦ  ɩɨɝɨɞɢɥɢɫɶ ɡ ɬɢɦ ɳɨ ɩɪɚɰɸɸɱɢɦ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɚɦ
ɫɥɿɞɨɛɦɟɠɭɜɚɬɢɪɨɡɦɿɪɞɟɪɠɚɜɧɨʀɩɟɧɫɿʀȱɦɚɣɠɟɜɜɚɠɚɸɬɶɳɨɩɪɚɰɸɸɱɢɦ
ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɚɦɧɟɫɥɿɞɩɥɚɬɢɬɢɞɟɪɠɚɜɧɭɩɟɧɫɿɸ
Чи погоджуєтесь Ви з тим, що потрібно обмежити
пенсії працюючим пенсіонерам?
% опитаних
Працюючим пенсіонерам слід
платити пенсію у тому ж розмірі,
що й непрацюючим
Працюючим пенсіонерам слід
обмежувати розмір державної пенсії

Працюючим пенсіонерам
не слід платити державну пенсію

Важко відповісти

74,0
61,5
10,0
16,8
9,0
8,7
7,0
13,0

2010р.
2017р.

Ɉɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ ȼ ɩɟɪɿɨɞ ɝɨɫɬɪɨʀ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɛɸɞɠɟɬɧɨʀ ɤɪɢɡɢ 
ɪɪɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɍɪɹɞɧɟɬɿɥɶɤɢɩɿɞɧɹɜɩɨɞɚɬɤɢɚɥɟɣɭɜɿɜɭɞɿɸɧɨɜɿɈɞɧɢɦ
ɡ ɧɢɯ ɫɬɚɜ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɩɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɩɟɧɫɿʀ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ ɭ
Ɋɨɡɞɿɥɿ).
ɋɬɚɜɥɟɧɧɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹɞɨɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨɝɨɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɢɯɜɢɩɥɚɬɬɢɯ
ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɱɢʀ ɩɟɧɫɿʀ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɥɢ ɬɪɢ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿ ɡɚɪɩɥɚɬɢ ɽ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɢɦ
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜɜɜɚɠɚɸɬɶɰɟɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɢɦɌɪɟɬɢɧɿɨɩɢɬɚɧɢɯ  ɜɚɠɤɨ
ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢɧɚɰɟɩɢɬɚɧɧɹɜɜɚɠɚɸɬɶɳɨɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹɩɪɚɰɸɸɱɢɯɩɟɧɫɿɨ
ɧɟɪɿɜɽɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɢɦɢ
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ Ƚɪɨɦɚɞɹɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɧɟ
ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ɩɪɢɜɿɥɟɣɨɜɚɧɢɣ ɫɬɚɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɜɥɚɞɢ ɇɚɞɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ ɧɚ
ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɱɢɧɨɜɧɢɤɚɦ ɜɢɳɨɝɨ ɪɚɧɝɭ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨ ɧɟ ɫɯɜɚɥɸɸɬɶ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɫɭɞɞɹɦ ±  ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɫɥɭɠɛɨɜɰɹɦ ɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ±
Ɍɚɤɨɸ ɠ ɤɨɧɫɨɥɿɞɨɜɚɧɨɸ ɽ ɩɨɡɢɰɿɹ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɧ
ɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɩɪɨɮɟɫɿɣɡɜɚɠɤɢɦɢɬɚɲɤɿɞɥɢɜɢɦɢɭɦɨɜɚɦɢ
ɩɪɚɰɿ±ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶɬɚɜɿɣɫɶɤɨɜɨɫɥɭɠɛɨɜɰɹɦ±ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɐɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ ɽ ɹɤ ɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɟɧɧɹɦ ɪɿɜɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɞɨɜɿɪɢ
ɞɨ ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɝɪɭɩ ɬɚɤ ɿ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɸ ɨɰɿɧɤɨɸ ʀɯ ³ɜɧɟɫɤɭ´ ɭ
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Як Ви вважаєте, оподаткування у січні 2015р. - червні 2016р. пенсіонерів, чиї
пенсії перевищували три мінімальні зарплати (на той час приблизно 3 500 грн.),
було справедливим чи не справедливим?
% опитаних
Вік
Не справедливим
48,1%

Справедливим
22,4%

18-24 роки
25-29 років

Важко відповісти
29,5%

Самозайнятий або 19,8
власник бізнесу

47,4

36,9

18,4

51,7
45,4

29,7

40-49 років

25,8

46,2

27,9

50-59 років

19,8

60 років
і старші

22,0

52,5

28,9

До 2 000 грн. 18,4
24,3

Учень, студент, інтерн, 25,3
стажер, практикант

39,6

35,2

4 001-5 000 грн.

24,9

28,7

33,0

38,3

5 001-7 000 грн.

25,8

Пенсіонер 20,6

52,4

Справедливим

26,6

Сукупний щомісячний чистий дохід

2 001-4 000 грн.

46,8

27,7

51,4

32,8

Веду домашнє 17,0
господарство

29,9

24,9

47,4

Безробітний

41,7

30-39 років

Соціальний статус
Найманий працівник 23,6

21,4

36,2
27,1

48,2
47,5
53,5
44,8

33,5
28,2
21,6
29,4

7 001-10 тис. грн. 23,4

44,7

31,9

Більше 20,0
10 тис. грн.

50,5

29,5

Не справедливим

Важко відповісти

ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɧɢɡɶɤɚ ɞɨɜɿɪɚ ɬɚ
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨɧɟɝɚɬɢɜɧɟɫɬɚɜɥɟɧɧɹɭɤɪɚʀɧɰɿɜɞɨɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɫɭɞɞɿɜɫɶɤɨɝɨɤɨɪɩɭɫɭ
ɹɤɢɯɱɚɫɬɨɚɫɨɰɿɸɸɬɶɡɤɨɪɭɩɰɿɽɸɬɚɯɚɛɚɪɹɦɢɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɜɭɹɜɥɟɧɧɹɳɨ
ɜɨɧɢɧɟɡɚɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶɧɚɜɢɫɨɤɿɩɟɧɫɿʀȼɨɞɧɨɱɚɫɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢɞɨɜɿɪɹɸɬɶɿɜɢɫɨɤɨ
ɰɿɧɭɸɬɶ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɤɿɜ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɱɢ ʀɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
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Чи підтримуєте Ви спеціальне пенсійне забезпечення
таких категорій працівників?
% опитаних
Представники професій зі шкідливими умовами праці
75,7

17,1

7,2

Військовослужбовці
62,8

25,2

12,0

Представники інших силових структур
30,1

47,9

21,9

Державні службовці та працівники місцевого самоврядування
7,1

84,4

8,5

Судді
5,0

89,6

5,4

Чиновники вищого рангу
92,8

2,8

Підтримую

Не підтримую

4,4

Важко відповісти

ɉɟɧɫɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ ɉɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɽɞɧɿɫɬɶ ɩɟɧɫɿɨ
ɧɭɜɚɧɧɹ ɬɨɪɤɚɽɬɶɫɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɬɚɤɨɝɨ ³ɩɨɥɿɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ´ ɩɢɬɚɧɧɹ ɹɤ ɩɟɧɫɿʀ ɞɟɩɭ
ɬɚɬɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ³ɜɥɚɞɧɢɯ ɤɨɝɨɪɬ´ ɚɥɟ ɣ ɩɟɧɫɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɝɪɭɩ Ⱦɨ ɧɢɯ ɧɚɥɟ
ɠɚɬɶ ɬɪɭɞɨɜɿ ɦɿɝɪɚɧɬɢ ɬɨɛɬɨ ɬɿ ɯɬɨ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ ɧɟɨɮɿɰɿɣɧɨ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɡɚ
ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɚ ɞɨɫɹɝɧɭɜɲɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɩɨɜɟɪɬɚɸɬɶɫɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɭ Ɍɪɟɬɢɧɚ ɨɩɢ
ɬɚɧɢɯɝɪɨɦɚɞɹɧɍɤɪɚʀɧɢ  ɜɜɚɠɚɸɬɶɳɨɬɪɭɞɨɜɿɦɿɝɪɚɧɬɢɦɨɠɭɬɶɪɨɡɪɚɯɨ
ɜɭɜɚɬɢ ɥɢɲɟ ɧɚ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɟɧɫɿɸ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ
ɨɫɨɛɚɦ ɧɟ ɦɚɸɱɢɦ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ  ɉ¶ɹɬɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ʀɦ ³ɞɨɤɭɩɚɬɢ´
ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɫɬɚɠ ɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɩɟɧɫɿɸ  ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɳɨ ɬɪɭɞɨɜɿ
ɦɿɝɪɚɧɬɢɧɟɩɨɜɢɧɧɿɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɩɟɧɫɿʀɜɍɤɪɚʀɧɿ
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Як має вирішуватися питання пенсійного забезпечення трудових мігрантів
(українців, які тривалий час неофіційно працювали за кордоном,
а досягнувши пенсійного віку, повертаються в Україну)?
% опитаних

Вони можуть розраховувати лише на
мінімальну соціальну пенсію
(державну соціальну допомогу особам,
які не мають права на пенсію)

34,6

Вони повинні “купити” пенсійний стаж і
отримувати відповідну пенсію (наприклад,
одноразово сплатити до ПФУ
22% мінімальної зарплати за кожен
відсутній місяць роботи)

22,2

15,5

Вони не повинні отримувати пенсії в Україні

Інше

Важко відповісти

1,4

26,3

ɇɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɍ ɧɚɲɨɦɭ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɿ
ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɝɪɭɩɢɩɪɨɛɥɟɦɳɨɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀɫɤɥɚɞɨɜɨʀ
• ɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɪɨ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨʀ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶ
ɧɨʀɫɤɥɚɞɨɜɨʀ
• ɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɜɩɥɢɜɭɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨʀɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɤɥɚɞɨɜɨʀ
• ɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿɩɪɨɞɿɸɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨɝɨɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
• ɦɨɬɢɜɿɜɭɱɚɫɬɿɚɛɨɧɟɭɱɚɫɬɿɭɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨɦɭɩɟɧɫɿɣɧɨɦɭɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɿ
Ɇɟɧɲɟ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ   ɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɩɪɨ ɨɫɧɨɜɧɿ
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɫɬɨɫɨɜɧɨɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨʀɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ
ɇɚɣɦɟɧɲ ɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɨɸ ɝɪɭɩɨɸ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɥɚɧɿɜ ɍɪɹɞɭ ɩɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨʀ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɭɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɧɚɣɦɨɥɨɞ
ɲɨʀ ɜɿɤɨɜɨʀ ɝɪɭɩɢ   Ɂ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɜɿɤɭ ɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɡɪɨɫ
ɬɚɽ ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɨɛɿɡɧɚɧɨɸ ɽ ɩɟɪɟɞɩɟɧɫɿɣɧɚ ɜɿɤɨɜɚ ɝɪɭɩɚ ɜ ɹɤɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ ɨɩɢɬɚ
ɧɢɯ  ɜɿɞɨɦɿɩɥɚɧɢɍɪɹɞɭɩɨɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨʀɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ
ɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ
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Чи відомо Вам про основні пропозиції Уряду щодо
запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи?
% опитаних
Вік, років
Так, відомо
44,8%

Ні, не відомо
47,2%

18-24

25,2
39,5

25-29
30-39

46,2

40-49

45,0
52,5

50-59
Важко відповісти
8,1%

60 і
старші

47,9

Так, відомо

Яким буде вплив запровадження
обов’язкової накопичувальної
пенсійної складової?
% опитаних

Позитивним
32,2%

65,5

Негативним
21,0%

Важко
відповісти
46,8%

Ні, не відомо

9,2

55,0
47,5
45,3
38,3
44,1

5,5
6,3
9,6
9,2
8,0

Важко відповісти

ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɱɿɬɤɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɝɪɨ
ɦɚɞɹɧ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɜɩɥɢɜɭ ɜɜɟɞɟɧɧɹ
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨʀɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀɫɤɥɚ
ɞɨɜɨʀ ɜɚɠɤɨ ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢ ± 
ɨɩɢɬɚɧɢɯ  ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ
ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɞɨɫɬɚɬ
ɧɶɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɩɪɨ ɫɭɬɧɿɫɬɶ
ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɉɨɡɢ
ɬɢɜɧɢɦ ɜɩɥɢɜ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨʀ ɫɢɫ
ɬɟɦɢ ɜɜɚɠɚɽ ɬɪɟɬɢɧɚ ɨɩɢɬɚ
ɧɢɯ   ɩ¶ɹɬɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ±
ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦ

Ɇɨɠɧɚ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɳɨ ɦɨɬɢɜɢ ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɿɜ ɬɚ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɿɜ ɜɜɟɞɟɧɧɹ
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨʀɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɤɥɚɞɨɜɨʀɫɤɥɚɞɧɿɬɚɧɟɤɨɧɫɨɥɿɞɨɜɚɧɿ
ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ ɩɚɫɢɜɧɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɦɚɽ ɛɿɥɶɲ ɫɟɪɣɨɡɧɭ ɩɪɢɱɢɧɭ ɚɧɿɠ ɡɜɢ
ɱɚɣɧɟ ɧɟɛɚɠɚɧɧɹ ɪɨɡɛɢɪɚɬɢɫɹ ɭ ɡɦɿɧɚɯ ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɇɟɞɨɜɿɪɚ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɞɨ
ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɡɧɚɱɧɿ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹɜɢɧɢɤɥɚɧɟɛɟɡɩɿɞɫɬɚɜɧɨ
Ʉɨɧɫɨɥɿɞɚɰɿɹ ɞɭɦɨɤ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɢ
ɫɬɨɫɨɜɧɨɞɨɜɿɪɢɞɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜɊɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɸɬɶɫɜɨɽɫɬɚɜ
ɥɟɧɧɹ ɞɨ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɹɤ ɞɨ ³ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɫɩɟɤɭɥɹɰɿɣ´ Ɍɚɤ
 ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɥɢ ɳɨ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨʀ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ
ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɫɩɥɚɱɟɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɤɨɲɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɬɪɚɱɟɧɿ ɱɟɪɟɡ ɤɨɪɭɩɰɿɣɧɿ
ɪɢɡɢɤɢ ɚ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɳɨɞɨ ɧɢɯ ɧɟ ɫɩɪɚɰɸɸɬɶ  ɜɿɞɩɨɜɿɥɢ ɳɨ ɿɫɧɭɽ
ɜɢɫɨɤɚɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶɬɨɝɨɳɨɇɉɎɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɰɶɨɝɨɪɿɜɧɹ
ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɛɚɧɤɪɭɬɭɸɬɶ  ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɳɨ ɡɚ ɤɿɥɶɤɚ ɪɨɤɿɜ ɹɤɢɣɫɶ ɿɡ
ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɭɪɹɞɿɜ ɦɨɠɟ ɫɤɚɫɭɜɚɬɢ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨʀ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ
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ɫɢɫɬɟɦɢɌɚɤɟɫɬɚɜɥɟɧɧɹɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɩɟɪɲɡɚɜɫɟɡɿɡɪɨɫɬɚɸɱɨɸɧɟɞɨɜɿɪɨɸɞɨɞɟɪ
ɠɚɜɢɿɞɨɞɟɪɠɚɜɧɢɯɮɿɧɚɧɫɿɜ±ɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭɬɚɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɸɩɪɢɜɚɬɧɢɯɤɨɦɩɚ
ɧɿɣ±ɡɿɧɲɨɝɨɉɪɢɱɢɧɨɸɜɢɫɨɤɨɝɨɩɨɤɚɡɧɢɤɚɧɟɞɨɜɿɪɢɦɨɠɟɛɭɬɢɫɚɦɟɧɟɝɚɬɢɜ
ɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤɿ ɫɬɢɤɚɥɢɫɹ ɡ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɨɸ ɪɨɛɨɬɨɸ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜɌɚɤɬɿɥɶɤɢɨɩɢɬɚɧɢɯɜɜɚɠɚɸɬɶɳɨɩɿɞɜɢɳɢɬɶɫɹɟɮɟɤ
ɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɦɢ ɤɨɲɬɚɦɢ ɲɥɹɯɨɦ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɩɪɢɜɚɬɧɢɦɢ ɤɨɦɩɚɧɿɹɦɢ  ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɧɟ ɡɝɨɞɧɿ ɡ ɬɚɤɢɦ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ Ɍɚɤɚ
ɫɢɬɭɚɰɿɹɫɩɪɢɱɢɧɹɽɜɬɪɚɬɭɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢɞɨɜɿɪɢɞɨɛɭɞɶɹɤɢɯɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯɫɬɪɭɤ
ɬɭɪ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɞɨɜɿɪɢ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɬɚɛɥɢɰɹ
³ɑɢ ɡɝɨɞɧɿ ȼɢ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦɢ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨʀ ɧɚɤɨɩɢɱɭ
ɜɚɥɶɧɨʀɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɤɥɚɞɨɜɨʀ"´ɫ 
Ʉɪɿɦ ɧɟɞɨɜɿɪɢ ɞɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɧɚ ɡɚɜɚɞɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɫɬɨʀɬɶ ɜɤɪɚɣ ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ʀɯ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ȱɫɧɭɸɱɢɣ ɪɿɜɟɧɶ
ɞɨɯɨɞɿɜɧɟɥɢɲɟɧɟɞɨɡɜɨɥɹɽɡɚɨɳɚɞɠɭɜɚɬɢɬɚɿɧɜɟɫɬɭɜɚɬɢɤɨɲɬɢɚɥɟɣɧɟɩɨɤɪɢ
ɜɚɽ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ Ɍɚɤ ɩ¶ɹɬɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɯɚɪɚɤ
ɬɟɪɢɡɭɽ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ ɫɜɨɽʀ ɪɨɞɢɧɢ ɹɤ ɬɚɤɢɣ ɡɚ ɹɤɨɝɨ ɝɪɨɲɟɣ ɧɟ ɜɢɫɬɚɱɚɽ
ɧɚɜɿɬɶɧɟɧɟɨɛɯɿɞɧɿɩɪɨɞɭɤɬɢɜɿɞɩɨɜɿɥɢɳɨɜɢɫɬɚɱɚɽɥɢɲɟɧɚɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ
ɞɥɹɽɫɤɥɚɞɧɨɳɿɭɩɪɢɞɛɚɧɧɿɬɨɜɚɪɿɜɬɪɢɜɚɥɨɝɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨ
ɠɢɜɟ ɥɢɲɟ  ɨɩɢɬɚɧɢɯ  ɦɨɠɭɬɶ ɞɨɡɜɨɥɢɬɢ ɫɨɛɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɫɟ ɳɨ
ɡɚɜɝɨɞɧɨ
Яким є в цілому матеріальне становище Вашої сім'ї?
% опитаних

Ледве зводимо кінці з кінцями, грошей
не вистачає навіть на необхідні продукти

20,5

Вистачає на харчування і на
придбання необхідних недорогих речей

42,4

У цілому на життя вистачає, але придбання
речей тривалого вжитку
вже викликає труднощі

30,4

Живемо забезпечено, але зробити деякі
покупки ми поки що не в змозі

Ми можемо собі дозволити
придбати практично все, що хочемо

Важко відповісти

4,6

0,5

1,6
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Чи згодні Ви з твердженнями стосовно
обов’язкової накопичувальної пенсійної складової у разі її запровадження?
% опитаних
Сплачені працівниками кошти можуть бути втрачені через корупційні ризики,
а державні гарантії щодо них не спрацюють
74,0

8,7

17,3

Існує висока ймовірність того, що недержавні пенсійні фонди, що забезпечують
функціонування цього рівня пенсійної системи, збанкрутують
71,9

9,2

18,9

За кілька років якийсь із наступних урядів може скасувати
запровадження обов’язкової накопичувальної системи
71,7

8,2

20,1

Посилиться залежність розміру пенсії від пенсійних внесків,
які громадянин платив протягом усього життя
46,4

25,3

28,3

Розмір додаткової пенсії буде занадто малим і не вартим того,
щоб стільки років виплачувати додаткові внески на пенсійне страхування
46,0

18,0

36,0

З’явиться можливість успадкування коштів на персональному
пенсійному накопичувальному рахунку родичами особи
44,0

23,3

32,7

Розмір пенсійних виплат збільшиться за рахунок того, що частина обов’язкових
внесків до пенсійної системи накопичуватиметься у Накопичувальному фонді
на індивідуальних пенсійних рахунках громадян
34,1

31,8

34,1

Зменшиться “податковий тиск” на фонд оплати праці роботодавців
за рахунок перерахування частини обов’язкових пенсійних внесків до
Накопичувального фонду із заробітку працівника
30,2

28,2

41,4

Накопичувальний пенсійний фонд стане джерелом інвестиційних ресурсів
для зростання національної економіки
29,4

34,0

36,6

Підвищиться ефективність управління пенсійними коштами
шляхом здійснення цього управління приватними компаніями
19,4

42,0
Згоден
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До якої групи належить дохід Вашої сім’ї, враховуючи всі зарплати, пенсії,
матеріальну допомогу та інші надходження після відрахування податків?*
% опитаних
1

2

3

4

5
Важко
відповісти
0,8%

7,6%
20,3%

34,3%

4,5%

32,5%

Дуже низький

Дуже високий

*За п’ятибальною шкалою від 1 до 5, де “1” означає, що сім'я має дуже низький дохід, “5” – дуже високий.

До якого інтервалу потрапляє сукупний щомісячний чистий дохід Вашої сім'ї?
% опитаних
До 2 000 грн.

13,5

2 001-4 000 грн.

22,9

4 001-5 000 грн.

18,3

5 001-7 000 грн.

18,1

7 001-10 тис. грн.

9,3

10 001-15 тис. грн.
Більше 15 тис. грн.

3,2
1,6

Важко відповісти

13,2

Ⱦɚɧɿ Ⱦɟɪɠɫɬɚɬɭ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭ
ɸɬɶ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɠɢɬɬɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ
ɍɤɪɚʀɧɢȻɿɥɶɲɚɱɚɫɬɢɧɚɝɪɨɦɚɞɹɧɠɢɜɟ
ɧɚ ɫɭɦɭ ɦɟɧɲɟ  ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ ɜ ɬɨɣ
ɱɚɫ ɤɨɥɢ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɩɨɪɿɝ ɛɿɞɧɨɫɬɿ ɫɤɥɚ
ɞɚɽ 15 ɍɤɪɚʀɧɚ ɩɨɫɿɞɚɽ ɦɿɫɰɟ ɩɨɪɹɞ
ɿɡ Ȼɚɧɝɥɚɞɟɲ ɡ ɬɿɽɸ ɥɢɲɟ ɪɿɡɧɢɰɟɸ
ɳɨ Ȼɚɧɝɥɚɞɟɲ ɽ ɤɪɚʀɧɨɸ ɳɨ ɪɨɡɜɢ
ɜɚɽɬɶɫɹ ɡ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɸ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨɸ
ɞɢɧɚɦɿɤɨɸ
15

Самооцінка домогосподарствами України рівня
своїх доходів (Ukraine Households Self-Perceived of
Their Income) (за даними вибіркового опитування
домогосподарств у січні 2017р.). Статистичний
збірник, Київ, 2017р., http://www.ukrstat.gov.ua/.

Середній дохід на
члена родини в місяць
% опитаних
67

61

30 30
9

3
До $100

$100-200
2013р.

Понад $200

2017р.



407 

 ФІНАНСОВІ,

СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

9.3. ПЕНСІЙНІ СТРАТЕГІЇ ГРОМАДЯН
ɉɟɧɫɿɣɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɬɢɯ ɯɬɨ ɧɟ ɞɨɫɹɝ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ Ɇɟɬɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɬɚɤɨɠɛɭɥɨɞɿɡɧɚɬɢɫɹɹɤɢɦɱɢɧɨɦɭɤɪɚʀɧɰɿɳɨɧɟɞɨɫɹɝɥɢɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭɬɚɬɿ
ɯɬɨɧɟɦɚɽɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨʀɩɟɧɫɿʀɡɛɢɪɚɸɬɶɫɹɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɫɨɛɿɝɿɞɧɢɣɪɿɜɟɧɶɠɢɬɬɹ
ɜɩɟɧɫɿɣɧɢɣɩɟɪɿɨɞɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɤɪɢɬɢɱɧɢɦɫɬɚɧɨɦɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢəɤɳɨɨɰɿɧɤɢ
ɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿɞɟɪɠɚɜɧɨʀɩɟɧɫɿʀɧɚɫɬɿɥɶɤɢɧɢɡɶɤɿɹɤɩɨɤɚɡɚɥɨɧɚɲɟɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɬɨ
ɜɢɧɢɤɚɽɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɟɩɢɬɚɧɧɹɱɢɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶɥɸɞɢɧɚɿɧɲɿɞɠɟɪɟɥɚɞɨɯɨɞɿɜ
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɶ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɭ ȼɟɥɢɤɿɣ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ
ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɳɨ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɹɤɿ ɧɚɞɚɧɿ ɫɚɦɿ ɫɨɛɿ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶ ɧɚ ɫɬɚɪɿɫɬɶ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɿ ɨɬɠɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚɤɿ ɹɤ ɩɨɞɚɬ
ɤɨɜɿ ɩɿɥɶɝɢ16 Ɍɨɦɭ ɩɟɪɟɞ ɬɢɦ ɹɤ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɩɟɧɫɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɦɚɬɢ
ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɬɟ ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɥɸɞɢ ɭɹɜɥɹɸɬɶ ɫɜɿɣ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɹɤɿ ɪɟɫɭɪɫɢ
ɩɥɚɧɭɸɬɶ ɡɚɞɿɹɬɢ ɳɨɛ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɠɢɬɬɹ Ɍɚɤ ɫɥɿɞ ɨɰɿɧɢɬɢ
ɹɤ ɪɟɮɨɪɦɚ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɿɡ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɭɫɬɚɪɨɫɬɿɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɪɿɡɧɢɯɝɪɭɩɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɚɬɟɪɧɚɥɿɡɦɭ Ⱦɥɹ ɛɿɥɶɲ ɱɿɬɤɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧ
ɜɢɡɧɚɱɢɦɨ ɡɦɿɫɬɨɜɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɭ ³ɩɚɬɟɪɧɚɥɿɡɦ´ ɉɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɩɚɬɟɪ
ɧɚɥɿɡɦ ɽ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɦ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɬɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɋɚɦɟ ɧɚ ɝɿɩɟɪɩɚɬɟɪɧɚɥɿɡɦɿ ɛɭɥɨ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɬɚ ɬɚɤɭ ʀʀ ɫɤɥɚɞɨɜɭ ɹɤ ɫɤɚɧɞɢɧɚɜɫɶɤɚ ɦɨɞɟɥɶ ɹɤ ɧɚɣɜɢɳɚ Ȼɟɡ
ɩɚɬɟɪɧɚɥɿɡɦɭɧɟɦɚɽɋɨɰɿɚɥɶɧɨʀȯɜɪɨɩɢɹɤɿɧɫɬɢɬɭɬɭ
Ɂɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ³ɩɚɬɟɪɧɚɥɿɡɦ ³ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ´  ± ɮɨɪɦɚ ɪɟɝɭɥɸ
ɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɿ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɞɟɪɠɚɜɢ ɿ ɮɿɪɦɢ ɩɨɥɹ
ɝɚɽ ɜ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɚɛɨ ɮɿɪɦɨɸ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɽɸ  ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɿɧɬɟ
ɪɟɫɿɜ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɳɨ ɜɿɞ ɧɢɯ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ± ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɿ ʀɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ´17.
Патерналізм у контексті моделі соціально-орієнтованої
ринкової держави як європейського різновиду
“держави загального добробуту” (Welfare State)
Досить часто у соціологічних та політологічних дослідженнях поняттю патерналізму надають негативного забарвлення, асоціюючи його з утриманством, інфантилізмом і безпорадністю особи, яка безальтернативно очікує чи навіть вимагає опіки з боку
держави. Зокрема, таке уявлення частково прослідковується у окремих визначеннях,
згідно з якими, “патерналізм (від лат. paternus – батьківський) – переконання
в тому, що держава, уряд зобов’язані піклуватися про громадян, забезпечувати
задоволення їх потреб за державний рахунок, приймати на себе всі турботи
про добробут громадян”18.
16
Disney, Emmerson, Wakefield Pension Reform and Saving in Britain. – Oxford Review of Economic Policy,
SAVINGS (Spring 2001), pp.70-94, https://www.jstor.org/stable/23607014?seq=1#page_scan_tab_contents.
17
Управление персоналом.Словарь-справочник. – http://psyfactor.org/personal/personal15-25.htm.
18
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – М.: ИНФРА-М,
1999г., 479 с., http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/10894.
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Однак, трактування патерналістської традиції у контексті теорії суспільного добробуту, навпаки, є позитивним, і явище патерналізму розглядають як невід’ємний компонент соціальної держави. Наприклад, експерти вказують на те, що:
“…держава загального добробуту – це концепція правління, за якої держава
відіграє ключову роль у захисті та заохоченні економічного і соціального добробуту
своїх громадян. Вона заснована на принципах рівності можливостей, справедливого
розподілу багатства і громадянської відповідальності щодо тих, хто не в змозі
самостійно забезпечувати собі певні соціальні стандарти. Отже, вихідним критерієм
виділення соціальної держави в особливий тип став державний патерналізм,
звернений на всіх членів суспільства незалежно від їх соціального статусу”19.
Практичним упровадженням теоретичної конструкції держави загального добробуту
стала Європейська соціальна модель – рамкова конструкція, на основі якої в ЄС виділяють кілька моделей соціальної держави: англосаксонську (Великобританія, Ірландія),
континентальну (Австрія, Нідерланди, Німеччина, Франція), північну, або скандинавську (Данія, Фінляндія, Швеція, Нідерланди) та середземноморську (Греція,
Італія, Португалія, Іспанія)20; інколи також розглядають східно-європейську модель
(новоінтегровані країни Центральної та Східної Європи).
Патерналістське спрямування мають більшість ключових елементів Європейської
соціальної моделі – зокрема, такі як:
Гарантування фундаментальних соціальних прав, визначених Хартією
Співтовариства про основні соціальні права працівників (1989р.) та Європейською
соціальною хартією (переглянутою, 1996р.).
Дотримання спільних соціальних цінностей: соціальної рівності, солідарності,
субсидіарності.
Універсальні високі соціальні стандарти. Достойні за якістю та рівнем і схожі
стандарти життя для усіх громадян ЄС досягаються завдяки: розвитку соціальної
інфраструктури; широкому доступу до соціальних послуг, освіти і охорони здоров’я;
високому рівню соціального захисту; гарантованому достойному мінімуму оплати праці;
гідними житловими умовами та умовами праці та ін. Показово, що ціль постійного
підвищення стандартів життя та умов праці громадян Євросоюзу закріплена на найвищому законодавчо-правовому рівні ЄС – в установчих договорах.
Вагома роль державної соціальної політики, що проявляється у високому рівні
соціальних витрат консолідованого бюджету, активних заходах держави щодо формування людського та соціального капіталу, а також забезпечення соціального прогресу
суспільства.

19

Сараева О. Скандинавская модель “Welfare State”: пути трансформации в условиях кризиса/ Евразийский
центр “VIA EVRASIA”, апрель 2015г. – http://www.viaevrasia.com/ru.
20
Sapir A. Globalisation and the Reform of European Social Models / Background document for the presentation
at ECOFIN informal Meeting in Manchester, 9 September 2005, 18рр. – http://bruegel.org/wp-content/uploads/
imported/publications/pc_sept2005_socialmod.pdf.
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Традиції патерналізму тісно ув’язуються з соціальною політикою ЄС та розвитком
Європейської соціальної моделі.
Відповідно до підходу “нового патерналізму” (New Paternalism), який з’явився упродовж останніх двох десятиліть в соціальній політиці західних країн, уряди мають
відігравати активну роль у формуванні поведінки громадян, зокрема, тих, які є одержувачами соціальних допомог, і тих, які знаходяться в складних життєвих умовах і потребують соціальної підтримки. Такий патерналістської підхід до соціальної політики означає
перехід від просто фінансової допомоги бідним і малозабезпеченим громадянам до
надання матеріальної допомоги і різноманітних соціальних послуг. Новий патерналізм
як соціальний інститут можна розглядати як інструмент контролю поведінкових стратегій громадян, які потребують соціальної підтримки, у їх власних інтересах21.
ȼɚɠɥɢɜɢɦɽɩɢɬɚɧɧɹɯɬɨɛɿɥɶɲɨɸɦɿɪɨɸɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɚɝɿɞɧɟɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɟɧɧɹ ɭ ɫɬɚɪɨɫɬɿ Ȼɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɧɟ ɝɨɬɨɜɚ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɚɤɬɢɜɧɭ
ɭɱɚɫɬɶɭɩɪɨɰɟɫɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɜɨɽʀɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀɩɟɧɫɿʀɇɚɩɢɬɚɧɧɹɯɬɨɦɚɽɩɨɞɛɚɬɢ
ɩɪɨ ɝɿɞɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɪɨɫɬɿ  ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɥɢ ɳɨ ɰɟ ɦɚɽ ɛɭɬɢ
ɞɟɪɠɚɜɚɜɜɚɠɚɸɬɶɳɨɦɚɸɬɶɩɨɤɥɚɞɚɬɢɫɹɭɰɶɨɦɭɩɢɬɚɧɧɿɧɚɫɟɛɟ
Ⱦɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ  ɩɚɬɟɪɧɚɥɿɡɦɭ ɡ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɽɸ ɧɚ ɩɨɜɧɭ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɞɟɪɠɚɜɢ ɭ
ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ³ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹ´ɦɨɠɟɛɭɬɢɿɧɬɟɪɩɪɟɬɨɜɚɧɨɹɤ³ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣɚɧɬɢ
ɪɟɫɭɪɫ´ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ʀʀ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ȼɨɞɧɨ
ɱɚɫ ɦɨɠɧɚ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɩɟɜɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɡɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɭ ɫɮɟɪɿ
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɥɿɞ ɞɚɬɢ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɳɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɶɤɚ ɨɪɝɚ
ɧɿɡɚɰɿɹ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɧɟ ɡ ɩɨɛɭɞɨɜɨɸ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɪɚɡɨɦ ɡ
ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɚ ɡ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ ɡɚ ɦɚɣɛɭɬɧɸ ɩɟɧɫɿɸ Ɉɛɪɚɡ
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɡɚɬɶɦɚɪɟɧɢɦ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɧɢɡɶɤɢɦ ɪɿɜ
ɧɟɦ ɠɢɬɬɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɿ ɬɢɦ ɛɿɥɶɲ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɐɟ ɧɚɜɿɬɶ ɦɨɥɨɞɲɢɦɢ
ɜɿɤɨɜɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɦɚɣɛɭɬɧɽ ɽ ɡɚɧɚɞɬɨ ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɦ ɭ ɱɚɫɨɜɿɣ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɧɟɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹɡɨɩɬɢɦɿɡɦɨɦ
ɉɪɨ ɩɚɬɟɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɭ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɸ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɬɚɤɨɠ ɿ ɛɚɠɚɧɧɹ ɩɨɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɧɚ
ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹɡɱɢɦɩɨɝɨɞɢɥɢɫɶɨɩɢɬɚɧɢɯ
əɤ ɦɨɠɧɚ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɩɨɬɭɠɧɿ ɩɚɬɟɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɿ ɧɚɫɬɪɨʀ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɩɟɧɫɿʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɭɫɿɯ ɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ ± ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɭ ɩɨɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ
ɹɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɧɚɣɦɨɥɨɞɲɨʀ ɜɿɤɨɜɨʀ ɝɪɭɩɢ ɬɚɤ ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɝɪɭɩɢ ɩɟɪɟɞ
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭ  
ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɭ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɩɨɤɥɚɞɚɸɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɩɟɪɟɞɩɟɧ
ɫɿɣɧɨɝɨ ɿ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɫɟɪɟɞɧɸ ɚɛɨ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɫɟɪɟɞɧɸ ɨɫɜɿɬɭ ɬɨɞɿ
 ɹɤ ɿɧɲɚ ɬɨɱɤɚ ɡɨɪɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɥɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɜɿɤɭ ɡ
ɜɢɳɨɸɨɫɜɿɬɨɸ
21

Thomas M., Buckmaster L. Paternalism in social policy when is it justifiable? // Parliament Research Paper,
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Хто має подбати про гідне забезпечення Вашої старості?*
% опитаних
Держава

87,0

Ви самі

40,1

Роботодавець
Важко відповісти

23,4
3,0
Вік

18-24 роки

25-29 років

30-39 років

40-49 років

50-59 років

60 років і
старші

Держава

89,3

78,1

82,7

86,5

89,9

90,7

Ви самі

45,1

51,7

40,7

42,6

38,3

33,0

Роботодавець

26,2

23,4

23,1

29,4

24,3

18,2

4,2

2,1

1,7

3,3

Важко відповісти

1,9

4,0
Досягнення
пенсійного віку

Освіта

Досягли
пенсійного віку

Не досягли
пенсійного віку

Середня або
початкова

Середня
спеціальна

Вища або
незакінчена
вища

Держава

90,7

85,1

88,8

88,8

84,0

Ви самі

33,2

43,5

35,9

37,1

45,5

Роботодавець

17,8

25,8

21,0

25,7

22,5

2,9

3,0

3,5

3,3

2,3

Важко відповісти

Матеріальне становище
Ледве зводимо
кінці з кінцями,
грошей не вистачає
навіть на необхідні
продукти

Вистачає на
харчування і
на придбання
необхідних
недорогих речей

У цілому на життя
вистачає...

Живемо
забезпечено, але
зробити деякі
покупки ми поки що
не в змозі

Держава

93,7

88,0

82,9

75,5

Ви самі

38,6

38,5

41,1

60,6

Роботодавець

26,1

21,5

22,7

30,1

1,7

2,6

4,2

2,2

Важко відповісти

* Респондентам пропонувалося відзначити всі прийнятні варіанти відповіді.

ɏɨɱɚɞɟɪɠɚɜɚɭɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɝɪɨɦɚɞɹɧɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ³ɧɟɞɥɹɚɜɫɭɩɟɪɟɱ´ɬɚɦɿɫɧɭɽ
ɤɨɪɭɩɰɿɹ ɤɪɚɞɿɠɤɢ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ ɿ ɩɪɨɡɨɪɨɫɬɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɭ ɩɢɬɚɧɧɹɯ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɬɚɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹɩɟɧɫɿɣɁɜɟɪɬɚɽɧɚɫɟɛɟɭɜɚɝɭɮɚɤɬɿɥɸɡɨɪɧɨʀɧɚɞɿʀɧɚ
ɞɟɪɠɚɜɭɹɤɚɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɞɟɪɠɚɜɧɭɞɨɩɨɦɨɝɭɭɧɟɜɟɥɢɤɨɦɭɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɦɭɝɚɪɚɧɬɨ
ɜɚɧɨɦɭɨɛɫɹɡɿ
ȼ ɹɤɨɫɬɿ ɿɧɲɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɭ ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɸɽ ɩɚɬɟɪɧɚɥɿɡɦ ± ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɚɞɟɤɜɚɬ
ɧɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜɩɥɢɜɚɸɱɢɯ ɧɚ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɫɬɪɚ
ɬɟɝɿʀɝɪɨɦɚɞɹɧ
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Ɋɚɡɨɦ ɿɡ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɩɚɬɟɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯ ɧɚɫɬɪɨʀɜ ɦɨɠɧɚ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɿ ɫɤɥɚɞɧɨɳɿ
ɜ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɯ ɡɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢ ɩɢɬɚɧɧɹɦɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɳɨ ɩɨɤɚɡɭɽ
ɩɟɜɧɭ ɫɬɭɩɿɧɶ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɦɨɬɢɜɿɜ ɩɚɬɟɪɧɚɥɿɡɦɭ ɉɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɰɟ ɦɨɠɧɚ
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɿɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣɫɬɨɫɨɜɧɨɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɞɠɟɪɟɥɞɨɯɨɞɿɜɧɚɹɤɿɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶ
ɭɤɪɚʀɧɰɿ
ɇɚ ɹɤɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɞɨɯɨɞɭ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɭɤɪɚʀɧɰɿ əɤɳɨ ɨɰɿɧɤɢ
ɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿɞɟɪɠɚɜɧɨʀɩɟɧɫɿʀɧɢɡɶɤɿɬɨɜɢɧɢɤɚɽɩɢɬɚɧɧɹɫɬɨɫɨɜɧɨɬɨɝɨɱɢɪɨɡɪɚ
ɯɨɜɭɸɬɶɥɸɞɢɧɚɛɭɞɶɹɤɿɿɧɲɿɞɠɟɪɟɥɚɞɨɯɨɞɭɈɬɪɢɦɚɧɿɞɚɧɿɫɜɿɞɱɚɬɶɩɪɨɬɟɳɨ
ɨɩɢɬɚɧɢɯɡɛɢɪɚɸɬɶɫɹɠɢɬɢɥɢɲɟɧɚɩɟɧɫɿɸɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶɧɚɞɨɞɚɬ
ɤɨɜɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɚ ɬɪɟɬɢɧɚ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚɬɢ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɞɿɚ
ɝɪɚɦɚ³ɑɢɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɟȼɢɧɚɛɭɞɶɹɤɿɞɨɞɚɬɤɨɜɿɞɠɟɪɟɥɚɞɨɯɨɞɭɩɿɫɥɹɜɢɯɨɞɭɧɚ
ɩɟɧɫɿɸ"´
ɍ ɝɪɭɩɿ ɡ ɧɚɣɜɢɳɢɦɢ ɞɨɯɨɞɚɦɢ ɱɚɫɬɤɚ ɬɢɯ ɯɬɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽ ɧɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɞɠɟ
ɪɟɥɚ ɩɿɫɥɹ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɡɧɚɱɧɨ ɜɢɳɟ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ±  ɩɪɨɬɢ
 ɬɢɯ ɯɬɨ ³ɥɟɞɜɟ ɡɜɨɡɢɬɶ ɤɿɧɰɿ ɡ ɤɿɧɰɹɦɢ´ ɿ  ɬɢɯ ɤɨɦɭ ³ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɧɚ
ɠɢɬɬɹɜɢɫɬɚɱɚɽ´
ɑɜɟɪɬɶ  ɫɟɪɟɞɬɢɯɯɬɨɡɚʀɯɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɸɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ³ɥɟɞɶɡɜɨ
ɞɢɬɶɤɿɧɰɿɡɤɿɧɰɹɦɢ´ɡɛɢɪɚɸɬɶɫɹɠɢɬɢɥɢɲɟɧɚɩɟɧɫɿɸɐɟɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨɬɟɳɨ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɚɫɢɜɧɿɫɬɶ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɨɩɿɤɭ ɡ ɛɨɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ ɦɚɽ ɝɥɢɛɨɤɿ ɤɨɪɿɧɧɹ
ɜ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɡɧɚɱɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ əɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭ
ɽɬɶɫɹ ɦɚɪɝɿɧɚɥɶɧɚ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɚɫɢɜɧɿɫɬɶ ɧɨɪɦɢ ɿ ɰɿɧ
ɧɨɫɬɿ ɜɢɩɪɚɜɞɨɜɭɸɱɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɝɪɭɩ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ ɡɥɢɞɟɧɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ
ɉɨɲɢɪɟɧɧɹ ɭɬɪɢɦɚɧɫɶɤɢɯ ɧɚɫɬɪɨʀɜ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɭ ɧɚɞɜɢɫɨɤɢɯ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɯ
ɳɨɞɨ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɡ ɛɨɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɚ ɧɟɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɪɨɛɢɬɢ ɜɥɚɫɧɢɣ ɬɪɭɞɨɜɢɣ ɿɧɬɟ
ɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɣ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɨɤ Ⱦɟɪɠɚɜɚ ɡɿ ɫɜɨɝɨ ɛɨɤɭ ɜɢɦɚ
ɝɚɽ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɭɱɚɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɪɨɡɛɭɞɨɜɿ ɧɟ ɫɬɜɨɪɸɸɱɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ
ɞɥɹɜɢɫɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀɬɪɭɞɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɜɢɧɢɤɚɽɡɚɦɤɧɟɧɟɤɨɥɨ
ɹɤɟ ɩɨɝɥɢɛɥɸɽ ɛɿɞɧɿɫɬɶ ɿ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɨɡɿɪɜɚɧɟ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɦɟɬɨ
ɞɚɦɢ ɚ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɽɸ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɦɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀɩɨɥɹɪɢɡɚɰɿʀ
ɑɚɫɬɤɚ ɬɢɯ ɯɬɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽ ɧɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɿɫɥɹ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ
ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ Ɍɚɤ  ɫɚɦɨɡɚɣɧɹɬɢɯ ɬɚ ɜɥɚɫ
ɧɢɤɿɜ ɛɿɡɧɟɫɭ ɜɿɞɩɨɜɿɥɢ ɳɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɧɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɿɫɥɹ ɜɢɯɨɞɭ
ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɫɟɪɟɞ ɰɿɽʀ ɝɪɭɩɢ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɩɟɧɫɿɸ ɥɢɲɟ  ɨɩɢ
ɬɚɧɢɯ ɋɟɪɟɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɦɨɥɨɞɿ ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɬɭɞɟɧɬɫɬɜɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɱɢɯ ɧɚ
ɞɨɞɚɬɤɨɜɿɞɠɟɪɟɥɚɩɿɫɥɹɜɢɯɨɞɭɧɚɩɟɧɫɿɸɇɚɣɦɟɧɲɚɱɚɫɬɤɚɬɚɤɢɯ  
ɫɟɪɟɞ ɬɢɯ ɯɬɨ ɜɟɞɟ ɞɨɦɚɲɧɽ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ ɡɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɠɢɬɢ ɥɢɲɟ
ɧɚɩɟɧɫɿɸ±
ȼɍɤɪɚʀɧɿɧɚɜɿɬɶɝɪɭɩɚɦɚɸɱɚɩɥɚɧɢɧɚɞɨɞɚɬɤɨɜɿɞɨɯɨɞɢɩɿɫɥɹɜɢɯɨɞɭɧɚɩɟɧ
ɫɿɸ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɩɟɧɫɿɸ   ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɢɣ ɜɢɛɿɪ ɞɥɹ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ± ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚ ɩɪɨɮɟɫɿɽɸ   ɚɛɨ ɩɨɲɭɤ
ɛɭɞɶɹɤɨʀ ɿɧɲɨʀ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ    ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɩɥɚɧɭɸɬɶ
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Чи розраховуєте Ви на будь-які додаткові джерела доходу
після виходу на пенсію?
% тих, хто не досяг пенсійного віку

Так, розраховую
Ні, збираюся жити
лише на пенсію

52,9
17,2
30,0

Важко відповісти
Соціальний статус
Найманий працівник

54,1

Самозайнятий або
власник бізнесу

70,8

Учень, студент, інтерн,
стажер, практикант
Безробітний

Веду домашнє господарство

17,0

12,1

18,4

28,6

38,6

22,5

37,7

21,2

8,0

59,3

43,0

28,9

39,9

Матеріальне становище
Ледве зводимо кінці з кінцями,
грошей не вистачає навіть
на необхідні продукти
Вистачає на харчування і
на придбання необхідних
недорогих речей

У цілому на життя вистачає...

Живемо забезпечено,
але зробити деякі покупки
ми поки що не в змозі
Так, розраховую

42,8

25,4

49,8

31,8

18,7

56,5

31,5

14,6

72,6

Ні, збираюся жити лише на пенсію

28,9

7,1

20,2

Важко відповісти
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 ФІНАНСОВІ,

СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɞɨɯɨɞɢ ɡɚɜɞɹɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɩɿɞɫɨɛɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨ
ɞɚɪɫɬɜɚ ɇɚ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜɿɞ ɞɿɬɟɣ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶ  ɡ ɬɢɯ ɯɬɨ ɩɥɚɧɭɽ ɦɚɬɢ ɞɨɞɚɬ
ɤɨɜɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɧɚ ɩɟɧɫɿʀ  ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɧɚ ɞɨɯɨɞɢ ɱɨɥɨɜɿɤɚ ɞɪɭɠɢɧɢ  
ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɞɨɯɿɞ ɜɿɞ ɡɞɚɱɿ ɜ ɨɪɟɧɞɭ ɱɢ ɩɪɨɞɚɠɭ
ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɶ ɚɜɬɨ ɰɿɧɧɿ ɪɟɱɿ   ± ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɜɿɞ ɞɟɩɨɡɢɬɿɜ  ± ɞɨɯɿɞ ɜɿɞ
ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ ɇɟɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɧɚ ɬɚɤɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɹɤ ɇɉɎ ±   ± ɧɚ ɞɨɯɨɞɢ ɜɿɞ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɚɤɰɿɹɦɢ ɰɿɧɧɢɦɢ
ɩɚɩɟɪɚɦɢɬɨɳɨ ɞɿɚɝɪɚɦɚɬɚɬɚɛɥɢɰɹ³ɇɚɹɤɿɫɚɦɟɞɠɟɪɟɥɚɞɨɯɨɞɿɜȼɢɧɚɣɛɿɥɶɲɟ
ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɟɩɿɫɥɹɜɢɯɨɞɭɧɚɩɟɧɫɿɸ"´ 
əɤɳɨ ɭɤɪɭɩɧɢɬɢ ɞɠɟɪɟɥɚ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ɧɚ ɩɟɧɫɿʀ ɬɨ ɦɨɠɧɚ ɩɨɛɚɱɢɬɢ
ɳɨ ɧɢɦɢ ɛɭɞɭɬɶ ɡɚɪɨɛɿɬɤɢ   ɬɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ   ȱɧɲɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɽ ɜɤɪɚɣ
ɧɟɡɧɚɱɧɢɦɢ Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɶ ɦɚɽ ɧɟɡɧɚɱɧɚ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ
ɨɩɢɬɚɧɢɯɝɪɨɦɚɞɹɧɍɤɪɚʀɧɢ
əɤɳɨ ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɨɩɟɪɟɞ
ɧɿɯ ɪɨɤɿɜ ɬɨ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɳɨ ɧɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɡɦɿɧɢ ɿ ɜ ɫɤɥɚɞɿ
ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ ɜ ɩɟɧɫɿɣɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɥɸɞɟɣ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ
ɩɨɜɿɥɶɧɨ ɚ ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɧɟ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɡɨɜɫɿɦ Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞ
ɠɟɧɧɹ ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ 86$,' ɭ ɪ ɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ  ɭɫɿɯ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧ
ɬɿɜ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɩɨɜɿɥɢ ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ʀɯ ɞɨɯɨɞɭ ɩɿɫɥɹ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ
ɛɭɞɟ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɩɟɧɫɿɹ ɉɪɢɛɥɢɡɧɨ  ɨɩɢɬɭɜɚɧɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɞɨɯɨɞɭ
ɜɜɚɠɚɥɢ ɡɚɪɨɛɿɬɤɢ ɚ ɛɥɢɡɶɤɨ  ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢ ɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɡ ɛɨɤɭ ɿɧɲɢɯ ɱɥɟ
ɧɿɜ ʀɯɫɿɦ¶ʀȼɢɩɥɚɬɢ ɡ ɇɉɎ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢ ɜ ɹɤɨɫɬɿɞɠɟɪɟɥɚɞɨɯɨɞɭɩɿɫɥɹɜɢɯɨɞɭɧɚ
ɩɟɧɫɿɸɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ22.
Ɂɜɟɪɬɚɽɧɚɫɟɛɟɭɜɚɝɭɬɨɣɮɚɤɬɳɨɱɚɫɬɤɚɥɸɞɟɣɹɤɿɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶɩɪɨɞɨɜɠɭ
ɜɚɬɢɩɪɚɰɸɜɚɬɢɩɿɫɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭɦɚɣɠɟɨɞɧɚɤɨɜɚɫɟɪɟɞɱɨɥɨɜɿɤɿɜ
ɬɚɠɿɧɨɤɬɚɤɨɠɧɟɦɚɽɡɧɚɱɧɢɯɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣɡɚɪɿɜɧɟɦɨɫɜɿɬɢɇɟɡɧɚɱɧɿɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ
ɩɪɨɫɥɿɞɤɨɜɭɸɬɶɫɹɭɪɨɡɪɿɡɿɞɨɯɨɞɭɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɫɬɚɬɭɫɭ
ɉɨɤɚɡɨɜɢɦ ɽ ɬɚɤɨɠ ɮɚɤɬ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ ɡɧɚɱɢɦɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɦɿɠ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɫɬɚɬɭɫɨɦ ɿ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɦɢ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɩɟɧɫɿɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ ɽ ɬɟ ɳɨ
ɧɚɜɿɬɶ ɦɨɥɨɞɶ ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɜ ɫɜɨʀɣ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ   ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽ ɫɚɦɟ ɧɚ
ɞɟɪɠɚɜɧɭɩɟɧɫɿɸ
ɐɿɤɚɜɨ ɳɨ ɧɟ ɿɫɧɭɽ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ ɜɚɝɨɦɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɿɞ ɞɿɬɟɣ
ɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɞɠɟɪɟɥɚ ɞɨɯɨɞɭ ɧɚ ɩɟɧɫɿʀ ɿ ɫɬɚɬɬɸ ɏɨɱɚ
ɩ¶ɹɬɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɠɿɧɨɤ   ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɧɚ ɞɨɯɨɞɢ ɱɨɥɨɜɿɤɚ ɿ ɥɢɲɟ 
ɱɨɥɨɜɿɤɿɜɜɹɤɨɫɬɿɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨɞɨɯɨɞɭɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɞɨɯɨɞɢɞɪɭɠɢɧɢ
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɧɚ ɞɨɯɨɞɢ ɜɿɞ ɫɚɦɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɱɚɫɬɿɲɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣ ɞɥɹ ɪɟɫɩɨɧ
ɞɟɧɬɿɜ ɹɤɿ ɦɟɲɤɚɸɬɶ ɭ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɫɟɥɚɯ 
ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ ɫɟɥɚ ɩɪɨɬɢ  ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ ɦɿɫɬɚ  Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɛɿɥɶɲɨɸ
ɦɿɪɨɸ ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɦɟɲɤɚɧɰɹɦ ɦɿɫɬ ± ɬɚɤ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɧɚ ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɜɿɞ ɞɟɩɨɡɢɬɿɜ
ɦɿɫɶɤɢɯɠɢɬɟɥɿɜɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɦɟɲɤɚɧɰɿɜɫɟɥɚɌɚɤɨɠɭɪɚɡɢɛɿɥɶɲɚ
22

Пенсійна реформа в Україні: дослідження суспільної думки 2010. USAID. Проект розвитку фінансового
сектору. FINREP. – http://www.acpo.com.ua/images/stories/10_07_30_Pens_10.pdf.
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На які саме джерела доходів Ви найбільше
розраховуєте після виходу на пенсію?*
% тих, хто не досяг пенсійного віку
63,5

Розраховую на державну пенсію
26,7

Знайду додаткову роботу
Продовжу працювати за професією

20,1

Буду розвивати власне
підсобне господарство

19,5
14,0

Розраховую на допомогу з боку дітей

12,3

Розраховую на доходи чоловіка (дружини)
Розраховую на дохід від здачі в оренду
чи продажу (нерухомість, авто, цінні речі)

9,6

Розраховую на відсотки від депозитів

8,8
7,0

Розраховую на дохід від власного бізнесу
Недержавні пенсійні фонди
Доходи від володіння акціями,
цінними паперам
Інше
Важко відповісти

Найманий
працівник

3,3
2,1
0,6
12,0

Cоціальний статус
Самозайнятий Учень, студент,
домашнє
або власник інтерн, стажер, Безробітний Веду
господарство
бізнесу
практикант

Розраховую на державну
65,2
57,1
55,4
пенсію
Знайду додаткову роботу
31,3
35,4
15,2
Продовжу працювати за
21,4
23,2
19,8
професією
Буду розвивати власне
16,8
15,2
16,5
підсобне господарство
Розраховую на допомогу з
12,5
17,0
12,0
боку дітей
Розраховую на доходи
10,5
11,6
9,9
чоловіка (дружини)
Розраховую на дохід від
здачі в оренду чи продажу
7,7
15,2
19,8
(нерухомість, авто, цінні речі)
Розраховую на відсотки від
9,2
11,6
16,5
депозитів
Розраховую на дохід від
4,9
26,8
8,8
власного бізнесу
Недержавні пенсійні фонди
3,7
5,4
1,1
Доходи від володіння
2,3
4,4
3,3
акціями, цінними паперами
Інше
0,8
0,0
0,0
Важко відповісти
10,8
11,5
20,9
* Респондентам пропонувалося відзначити всі прийнятні варіанти відповіді.

53,1

68,1

18,6

10,9

15,0

12,4

28,3

26,1

17,5

13,8

14,0

16,1

13,2

5,8

2,6

7,2

4,4

5,1

1,8

0,7

1,8

0,0

0,0
15,8

0,7
14,6
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На які саме джерела доходів Ви найбільше розраховуєте
після виходу на пенсію?*
% тих, хто не досяг пенсійного віку
(продовження)
Стать

Тип поселення

Чоловіки

Жінки

Місто

Село

Розраховую на державну пенсію

61,1

65,8

63,3

63,8

Знайду додаткову роботу

28,3

25,1

29,5

21,0

Продовжу працювати за професією

20,0

20,0

23,7

12,5

Буду розвивати власне підсобне господарство

20,5

18,6

12,3

34,4

Розраховую на допомогу з боку дітей

13,1

14,8

13,0

15,9

5,3

19,1

12,9

11,2

11,4

7,9

11,0

6,8

Розраховую на відсотки від депозитів

9,6

7,9

11,1

3,9

Розраховую на дохід від власного бізнесу

8,6

5,6

7,6

5,7

Недержавні пенсійні фонди

3,8

2,8

3,8

2,1

Доходи від володіння акціями, цінними паперами

2,9

1,3

2,9

0,2

Розраховую на доходи чоловіка (дружини)
Розраховую на дохід від здачі в оренду чи продажу
(нерухомість, авто, цінні речі)

Інше
Важко відповісти

0,5

0,7

0,7

0,5

11,6

12,4

11,6

12,7

Освіта
Середня або
початкова

Вища або
незакінчена
вища

Розраховую на державну пенсію

61,0

65,6

62,8

Знайду додаткову роботу

22,4

28,1

27,6

Продовжу працювати за професією

15,4

18,3

23,8

Буду розвивати власне підсобне господарство

23,4

24,4

13,6

Розраховую на допомогу з боку дітей

12,9

16,5

12,3

Розраховую на доходи чоловіка (дружини)

8,8

12,2

13,9

Розраховую на дохід від здачі в оренду чи продажу
(нерухомість, авто, цінні речі)

7,7

8,1

11,7

Розраховую на відсотки від депозитів

7,7

6,1

11,5

Розраховую на дохід від власного бізнесу

2,6

5,9

9,9

Недержавні пенсійні фонди

0,7

2,2

5,3

Доходи від володіння акціями, цінними паперами

2,9

1,4

2,4

Інше

0,7

0,4

0,7

13,6

11,6

11,7

Важко відповісти

* Респондентам пропонувалося відзначити всі прийнятні варіанти відповіді.
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ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɦɿɫɶɤɢɯ ɠɢɬɟɥɿɜ   ɹɤɿ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɧɚ ɞɨɯɿɞ ɜɿɞ ɡɞɚɱɿ ɜ ɨɪɟɧɞɭ
ɱɢɩɪɨɞɚɠɭ ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɶɚɜɬɨɰɿɧɧɿɪɟɱɿ  ɩɪɨɬɢɦɟɲɤɚɧɰɿɜɫɟɥɚ 
ȼɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɪɿɜɟɧɶ ɨɫɜɿɬɢ Ɋɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ ɡ ɜɢɳɨɸ
ɨɫɜɿɬɨɸ   ɦɚɸɬɶ ɧɚɦɿɪɢ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɬɭ ɡɚ ɩɪɨɮɟɫɿɽɸ ɩɪɨɬɢ 
ɬɢɯ ɯɬɨ ɦɚɽ ɫɟɪɟɞɧɸ ɚɛɨ ɩɨɱɚɬɤɨɜɭ ɨɫɜɿɬɭ Ɍɚɤɨɠ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɡ ɜɢɳɨɸ ɨɫɜɿ
ɬɨɸ ɤɪɚɳɟ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶɫɹ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɯ ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɧɚ ɜɿɞɫɨɬɤɢ
ɜɿɞ ɞɟɩɨɡɢɬɿɜ  ɩɪɨɬɢ  ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɿɡ ɫɟɪɟɞɧɶɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ  ɿ ɧɚ ɞɨɯɿɞ ɜɿɞ
ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ  ɩɪɨɬɢ  ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɿɡ ɫɟɪɟɞɧɶɨɸ ɬɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɸ ɨɫɜɿ
ɬɨɸ  ɋɜɨɽɸ ɱɟɪɝɨɸ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ ɡ ɫɟɪɟɞɧɶɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ ɛɿɥɶɲɨɸ ɦɿɪɨɸ ɪɨɡɪɚɯɨ
ɜɭɸɬɶɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤɜɥɚɫɧɨɝɨɩɿɞɫɨɛɧɨɝɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ  
ɇɟɞɟɪɠɚɜɧɿ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɮɨɧɞɢ Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɬɪɭɞɨɜɨʀ
ɩɟɧɫɿʀɧɚɩɪɹɦɭɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɬɪɭɞɨɜɨʀɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɨɫɤɿɥɶɤɢɪɨɡɦɿɪɦɚɣ
ɛɭɬɧɶɨʀ ɩɟɧɫɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɹɤ ɪɨɡɦɿɪ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ
ɨɛɫɹɝ ɫɩɥɚɱɟɧɢɯ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɫɬɚɠɭ ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɿɫɧɭ
ɜɚɧɧɹ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɨɜɢɧɧɨ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɞɨ ɚɤɬɢɜɧɢɯ
ɞɿɣ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɭ ɧɚɩɪɹɦɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɡɚɪɨɛɿɬɤɭ ɚɥɟ ɣ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɭɱɚɫɧɢɤɚ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɳɨ ɤɨɲɬɢ ɹɤɿ ɫɩɪɹɦɨɜɭɸɬɶɫɹ
ɧɚ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɰɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɮɿɧɚɧ
ɫɨɜɿɚɤɬɢɜɢɡɦɟɬɨɸɨɬɪɢɦɚɧɧɹɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨɞɨɯɨɞɭɹɤɿɬɚɤɨɠɛɭɞɭɬɶɡɚɪɚɯɨɜɭ
ɜɚɬɢɫɹɧɚɜɥɚɫɧɿɪɚɯɭɧɤɢɝɪɨɦɚɞɹɧ
ɋɥɿɞ ɞɨɞɚɬɢ ɳɨ ɫɚɦɟ ɧɚ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɩɟɧɫɿʀ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɦɢ
ɩɟɧɫɿɣɧɨʀɪɟɮɨɪɦɢɩɨɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɧɚɣɛɿɥɶɲɿɧɚɞɿʀɡɬɨɱɤɢɡɨɪɭɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀɩɪɚɰɸɸ
ɱɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɧɹɿɡɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦɫɜɨɽʀɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀɩɟɧɫɿʀȼɨɞɧɨɱɚɫɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɚ
ɫɤɥɚɞɨɜɚɽɧɚɣɛɿɥɶɲɜɪɚɡɥɢɜɨɸɜɫɢɫɬɟɦɿɩɟɧɫɿɣɧɢɯɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ
ɇɉɎ ɭ ɹɤɨɫɬɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ
Чи відомо Вам про дію в Україні
ɞɨɯɨɞɿɜ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɥɢɲɟ  ɨɩɢɬɚɧɢɯ добровільного пенсійного страхування
(діяльність недержавних
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɇɟɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɤɚ ɝɪɨɦɚ
пенсійних фондів)?
ɞɹɧ ɹɤɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɇɉɎ ɹɤ ɞɠɟɪɟɥɨ
% опитаних
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɽ ɧɚɫɥɿɞ
ɤɨɦ ɬɨɝɨ ɳɨ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɧɟ ɩɨɿɧɮɨɪ
ɦɨɜɚɧɿ ɩɪɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨɝɨ
Ні, не відомо
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ±  ɧɟ Так, відомо
50,4%
ɡɧɚɸɬɶɩɪɨɣɨɝɨɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ
49,3%
ɏɨɱɚ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɩɟɜɧɚ ɩɨɡɢ
ɬɢɜɧɚɞɢɧɚɦɿɤɚɜɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿɝɪɨ
Не відповіли
ɦɚɞɹɧ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɨɩɢɬɚɧɢɯ
0,3%
ɡɧɚɸɬɶ ɩɪɨ ɞɿɸ ɇɉɎ ɚɥɟ ɞɨɜɿɪɢ ɬɚɤɿ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɧɟɦɚɸɬɶɇɚɝɚɞɚ
ɽɦɨ ɳɨ ɩɟɪɲɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɞɨ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ 86$,' ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɿɜ ɤɚɩɿɬɚɥɿɜ
ɭɪɁɝɿɞɧɨɡɧɢɦɩɪɨɭɱɚɫɬɶɭɇɉɎɹɤɡɚɫɿɛɡɚɨɳɚɞɠɟɧɧɹɬɚɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ
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ɡɧɚɥɢ ɬɿɥɶɤɢ  ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɜɜɚɠɚɥɢ ɣɨɝɨ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɱɢ
ɩɥɚɧɭɜɚɥɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɥɢɲɟ  ɞɨɜɿɪɹɥɢ ɇɉɎ ɥɢɲɟ  ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɬɨɞɿ
ɹɤɧɟɞɨɜɿɪɹɥɢ23.
ɉɿɡɧɿɲɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɞɚɸɬɶ ɰɿɥɤɨɦ ɡɿɫɬɚɜɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ Ɍɚɤ ɡɝɿɞɧɨ
ɡ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɨɩɢɬɚɧɢɯ   ɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɚ ɩɪɨ ɬɪɢ
ɪɿɜɧɟɜɭ ɩɟɧɫɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɬɚ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɨɞɧɚɤ ɛɿɥɶɲɟ
ɩɨɥɨɜɢɧɢɡɧɢɯɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɿɡɧɢɦɥɢɲɟɜɡɚɝɚɥɶɧɢɯɪɢɫɚɯ  ɇɚɣɛɿɥɶɲɜɚɝɨ
ɦɢɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɹɤɿ ɫɬɪɢɦɭɸɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɇɉɁ ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ ɹɤ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿ ɧɢɡɶ
ɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɥɚɫɧɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ  ɬɚɤ ɿ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɩɨɛɨɸɜɚɧɧɹ ɜɬɪɚɬɢ
ɤɨɲɬɿɜɬɚɧɟɞɨɜɿɪɚɞɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ 24.
Ƚɪɨɦɚɞɹɧ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɫɜɨɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɭ ɩɟɧɫɿɣɧɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɿ
ɥɢɬɢɧɚɝɪɭɩɢɡɚɤɪɢɬɟɪɿɽɦ³ɨɛ¶ɽɤɬɩɟɧɫɿɣɧɢɯɜɤɥɚɞɟɧɶ´
ɉɟɪɲɚ ɝɪɭɩɚ ± ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ ɹɤɿ ɩɥɚɧɭɸɬɶ ɜɿɞɤɪɢɬɢ ɜɥɚɫɧɭ ɫɩɪɚɜɭ ɜ ɦɚɣɛɭɬ
ɧɶɨɦɭɚɛɨɬɿɹɤɿɜɠɟɦɚɸɬɶɜɥɚɫɧɭɫɩɪɚɜɭɍɞɚɧɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɿɫɧɭɜɚɧɧɹɜɥɚɫɧɨɝɨ
ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɚɛɨ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɩɟɜ
ɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ ɬɚ ʀɯ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɞɨ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɯ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɶ ɧɚ
ɦɚɣɛɭɬɧɸ ɩɟɧɫɿɸ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ ɚ ɣ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨ
ɩɨɞɚɬɤɭɇɚɞɨɯɨɞɢɜɿɞɜɥɚɫɧɨɝɨɛɿɡɧɟɫɭɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶɨɩɢɬɚɧɢɯ
Ⱦɪɭɝɚ ɝɪɭɩɚ ± ɩɨɜ¶ɹɡɭɽ ɫɜɨɽ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɦɚɣɛɭɬɧɽ ɡ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹɦ ɿ ɪɨɡɜɢ
ɬɤɨɦ ɫɜɨɝɨ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɦ ɨɬɨɱɟɧɧɹɦ ɡ
ɦɟɬɨɸɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɨɬɪɢɦɚɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɢɯɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜɌɚɤɚɭɫɬɚɧɨɜɤɚɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞ
ɧɶɨɫɩɪɹɽɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɸɧɨɜɨɝɨɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨɬɢɩɭɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɝɪɭɩɢɐɹɝɪɭɩɚɽɧɚɣ
ɛɿɥɶɲ ɱɢɫɟɥɶɧɨɸ ±  ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɥɢ ɳɨ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɨɳɚɞɠɭɜɚɬɢ ɚɛɨ ɪɨɛɢɬɢ ɩɟɜɧɿ ɜɤɥɚɞɟɧɧɹ ɜ ɬɱ ɿ ɞɥɹ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɠɢɬɬɹ ɧɚ ɩɟɧɫɿʀ ɜɨɧɢ ɜɤɥɚɞɚɥɢɫɹ ɛ ɜ ɨɫɜɿɬɭ ɿ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɞɿɬɟɣ ɳɨɛ
ɜɨɧɢ ɦɨɝɥɢ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɯɨɪɨɲɭ ɪɨɛɨɬɭ ɿ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɞɨɩɨɦɚɝɚɥɢ ɩɿɫɥɹ ɜɢɯɨɞɭ
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɉɪɨɬɟ ɜɢɧɢɤɚɽ ɩɢɬɚɧɧɹ ɱɢ ɡ¶ɹɜɢɬɶɫɹ ɭ ɬɚɤɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶ
ɧɨʀɝɪɭɩɢɛɚɠɚɧɧɹɿɧɜɟɫɬɭɜɚɬɢɮɿɧɚɧɫɨɜɿɪɟɫɭɪɫɢɹɤɢɦɢɜɨɧɢɜɨɥɨɞɿɸɬɶɭɫɜɨʀɯ
ɛɚɬɶɤɿɜ"
Ɍɪɟɬɹ ɝɪɭɩɚ ɦɚɽ ɧɚɦɿɪɢ ɜɤɥɚɞɚɬɢ ɝɪɨɲɿ ɭ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ
ɬɚɤɿ ɹɤ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɿ ɜɚɥɸɬɧɿ ɜɧɟɫɤɢ ɞɟɩɨɡɢɬɢ ±  ɪɨɛɢɥɢ ɛ ɜɧɟɫɤɢ ɜ ɇɉɎ ±
ɰɿɧɧɿɦɟɬɚɥɢɩɚɩɟɪɢ±
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɳɨɛɿɥɶɲɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɦɨɞɟɥɿɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹɤɨɲɬɿɜɞɥɹɫɜɨɽʀɦɚɣ
ɛɭɬɧɶɨʀ ɩɟɧɫɿʀ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ
ɞɨɯɨɞɭ ɿ ɰɟ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨ ɭ ɬɱ ɡ ʀɯ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɿɧɜɟɫɬɭ
ɜɚɧɧɹ ɛɭɞɶɹɤɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ȼɢɫɨɤɨɞɨɯɿɞɧɿ ɝɪɭɩɢ ɦɚɸɱɢ ɩɟɜɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɩɪɨɹɜɥɹ
ɸɬɶɿɛɿɥɶɲɭɥɨɹɥɶɧɿɫɬɶɞɨɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɆɨɠɧɚɡɪɨɛɢɬɢ
23
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ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ ɳɨ ɫɚɦɟ ɰɹ ɝɪɭɩɚ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ
ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɛɿɥɶɲɨʀ ɩɪɨɡɨɪɨɫɬɿ
ɰɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ  ɜɢɫɬɭɩɚɥɚ ɿ ɦɨɠɟ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɜɚɝɨɦɢɦ ɪɟɫɭɪɫɧɢɦ ɿɧɜɟɫɬɨɪɨɦ ɞɥɹ
ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɩɟɧɫɿɣ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɱɟɬɜɟɪɬɨʀ ɬɚɤɨɠ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɬɭɠɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɨɛ¶ɽɞ
ɧɭɽ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɬɢ ɤɨɲɬɢ ɭ ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɶ ±  Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɜ ɧɚɲɿɣ
ɤɪɚʀɧɿɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɶɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽɫɨɛɨɸɩɟɜɧɭɫɨɰɿɚɥɶɧɭɰɿɧɧɿɫɬɶɿɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣɤɚɩɿ
ɬɚɥɊɚɞɹɧɫɶɤɚɫɩɚɞɳɢɧɚɭɜɢɝɥɹɞɿɦɚɫɨɜɨɝɨɞɟɮɿɰɢɬɭɠɢɬɥɚɧɚɩɪɚɰɸɜɚɥɚɨɫɨɛɥɢɜɟ
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ³ɞɪɭɝɨɝɨ´ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɠɢɬɥɚ ɹɤɟ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ
ɜɚɬɢɞɥɹɡɞɚɱɿɜɨɪɟɧɞɭɡɦɟɬɨɸɨɬɪɢɦɚɧɧɹɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨɞɨɯɨɞɭɍɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɢɣ
ɩɟɪɿɨɞ ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɶ ɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɤɚɩɿ
ɬɚɥ ɡɚɫɿɛ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜɿɥɶɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɦɢ ɽ ɩɟɪɲ ɡɚ
ɜɫɟ ɨɛ¶ɽɤɬɢ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ ɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɦɿɫɬɚɯ ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ Ⱦɨɜɿɪɭ ɞɨ ɦɨɠ
ɥɢɜɨɫɬɿ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɶ ɭ ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɶ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ ɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɧɢɤɢɪɿɡɧɢɯɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯɝɪɭɩɭɬɱɿɫɟɪɟɞɦɟɧɲɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɯɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɝɪɭɩ ɹɤɿ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ ɦɟɧɲɭ ɫɬɭɩɿɧɶ ɞɨɜɿɪɢ ɞɨ ɿɧɲɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ
Ɉɬɠɟ ɿɧɮɥɹɰɿɹ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɱɚɫɬɿ ɡɦɿɧɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɧɟɫɬɚ
ɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɜɢɫɨɤɿ ɪɢɡɢɤɢ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɮɿɧɚɧɫɨ
ɜɢɦɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɡɪɨɛɢɥɢ ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɶ ɽɞɢɧɢɦ ɧɚɞɿɣɧɢɦ ɚɤɬɢɜɨɦ ɉɪɢɱɢɧɚ
ɰɶɨɝɨ ɬɚɤɨɠ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ ɳɨ ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɶ ɦɨɠɧɚ ɡɞɚɜɚɬɢ ɜ ɨɪɟɧɞɭ ɬɚ ɨɬɪɢɦɭ
ɜɚɬɢɪɟɧɬɭ ɞɿɚɝɪɚɦɚɬɚɬɚɛɥɢɰɹ³əɤɛɢɭȼɚɫɛɭɥɚɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɡɚɨɳɚɞɠɭɜɚɬɢɚɛɨ
ɪɨɛɢɬɢɩɟɜɧɿɜɤɥɚɞɟɧɧɹ"´ɫ 
Ɂɚɝɚɥɨɦ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɳɨ ɮɿɤɫɚɰɿɹ ɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ
ɹɤɿɧɟɞɨɫɹɝɥɢɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɯɩɟɧɫɿɣɧɢɯɫɰɟɧɚɪɿʀɜɫɟɪɟɞɫɜɨɝɨɧɚɣ
ɛɥɢɠɱɨɝɨɨɬɨɱɟɧɧɹɩɨɪɨɞɠɭɽɬɪɢɦɨɞɟɥɿɩɨɜɟɞɿɧɤɢ
 ɉɟɪɲɚ ɦɨɞɟɥɶ ± ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɿɧɟɪɬɧɿɫɬɶ ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɦɨɜɱɚɡɧɭ ɡɝɨɞɭ ɡ ɬɢɦ
ɩɨɪɹɞɤɨɦɳɨɿɫɧɭɽɫɢɫɬɟɦɭɡɦɿɧɢɬɢɧɟɦɨɠɥɢɜɨɬɨɦɭɞɭɦɚɬɢɩɪɨɦɚɣɛɭɬɧɸɩɟɧ
ɫɿɸɡɚɪɚɧɨ
Ⱦɪɭɝɚɦɨɞɟɥɶ±ɩɪɨɬɟɫɬɧɚɦɚɽɩɪɨɹɜɜɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀɧɚɜɿɞɦɨɜɭɩɪɢɣɦɚɬɢɭɱɚɫɬɶ
ɭ³ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭɩɟɧɫɿɣɧɨɦɭɫɰɟɧɚɪɿʀ´
Ɍɪɟɬɹɦɨɞɟɥɶɩɪɢɬɚɦɚɧɧɚɛɿɥɶɲɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɣɱɚɫɬɢɧɿɧɚɫɟɥɟɧɧɹɹɤɚɜɠɟɿɧɜɟɫ
ɬɭɜɚɥɚɚɛɨɩɥɚɧɭɽɿɧɜɟɫɬɭɜɚɬɢɭɦɚɣɛɭɬɧɸɩɟɧɫɿɸɐɹɦɨɞɟɥɶɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚɿɡɪɟɚɥɶ
ɧɢɦɢ ɞɿɹɦɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɦɢ ɧɚ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɫɰɟɧɚɪɿʀ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ
Ⱦɨɫɜɿɞ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɨɱɟɧɧɹ ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɤɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɨɦ ɚɤɬɢɜɧɢɯ
ɞɿɣ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ɩɟɧɫɿɣ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɋɟɪɟɞ ɩɨɩɭɥɹɪ
ɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶɧɟɿɧɫɬɢɬɭɥɿɡɨɜɚɧɿɩɟɧɫɿɣɧɿɦɟɯɚɧɿɡɦɢɧɟɪɭ
ɯɨɦɿɫɬɶɜɥɚɫɧɢɣɛɿɡɧɟɫɰɿɧɧɿɦɟɬɚɥɢɩɚɩɟɪɢɜɚɥɸɬɚɛɚɧɤɿɜɫɶɤɿɜɧɟɫɤɢ
ɉɟɧɫɿɣɧɿɫɬɪɚɬɟɝɿʀɬɢɯɯɬɨɞɨɫɹɝɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭɉɨɪɿɜɧɹɽɦɨɩɟɧɫɿɣɧɿɫɬɪɚ
ɬɟɝɿʀ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɡ ɬɢɦ ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɫɭɱɚɫɧɿ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ
ɫɟɛɟ ɭɫɿɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɐɟ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɦɚɣ
ɛɭɬɧɿ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɢ ɡɦɨɠɭɬɶ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɩɥɚɧ ɹɤɢɣ ɜɨɧɢ ɡɚɪɚɡ ɦɚɸɬɶ Ȼɟɡɭɦɨɜɧɨ
ɩɨɜɧɭ ɟɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɿɸ ɞɚɧɢɯ ɪɨɛɢɬɢ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɝɨɪɬɧɢɯ
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 ФІНАНСОВІ,

СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Якби у Вас була можливість заощаджувати або робити певні вкладення, в т.ч.
і для належного забезпечення життя на пенсії, у який спосіб Ви це б робили?*
% опитаних
Вкладав би в освіту і здоров’я дітей,
щоб вони могли отримати хорошу роботу і
допомагати мені, коли я вийду на пенсію

38,3

Вкладав би в нерухомість

38,0

Купував би тверду валюту, банківські
метали, ювелірні вироби тощо

28,0

Вкладав би у свою освіту і здоров’я
з тим, щоб мати можливість працювати і
по досягненню пенсійного віку

23,5

Накопичував би кошти на
депозитних банківських рахунках

21,3

Робив би внески в недержавний
пенсійний фонд

12,1
7,2

Вкладав би в цінні папери
Інше

1,7
16,0

Важко відповісти
Вік
18-24
роки

25-29
років

30-39
років

40-49
років

50-59
років

60 років і
старші

Вкладав би в освіту і здоров’я
дітей, щоб вони могли отримати
хорошу роботу і допомагати мені,
коли я вийду на пенсію

33,5

36,8

38,8

38,6

39,9

39,1

Вкладав би в нерухомість

41,7

48,5

42,3

39,6

36,6

29,6

Купував би тверду валюту,
банківські метали, ювелірні
вироби тощо

33,0

30,3

28,2

31,0

28,2

22,9

Вкладав би у свою освіту і
здоров’я з тим, щоб мати
можливість працювати і по
досягненню пенсійного віку

32,0

21,9

23,4

24,0

23,5

20,6

Накопичував би кошти на
депозитних банківських рахунках

20,4

22,9

26,2

23,5

17,5

18,8

Робив би внески в недержавний
пенсійний фонд

13,1

19,4

13,4

10,8

12,8

8,4

Вкладав би в цінні папери

7,3

5,5

8,7

9,9

6,4

5,4

Інше

0,5

0,5

1,6

1,8

1,4

2,4

14,6

14,4

14,4

15,0

13,7

19,9

Важко відповісти

* Респондентам пропонувалося відзначити не більше трьох прийнятних варіантів відповіді.
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Якби у Вас була можливість заощаджувати або робити певні вкладення...?*
% опитаних
(продовження)
Досягнення
пенсійного віку

Освіта

Досягли
пенсійного
віку

Не досягли
пенсійного
віку

Середня
або
початкова

Середня
спеціальна

Вища або
незакінчена
вища

Вкладав би в освіту і здоров’я дітей,
щоб вони могли отримати хорошу
роботу і допомагати мені, коли я
вийду на пенсію

41,3

37,1

36,1

39,5

38,2

Вкладав би в нерухомість

31,2

41,0

30,4

36,0

44,7

Купував би тверду валюту, банківські
метали, ювелірні вироби тощо

22,9

30,4

25,7

27,3

29,8

Вкладав би у свою освіту і здоров’я
з тим, щоб мати можливість
працювати і по досягненню
пенсійного віку

20,9

25,1

21,8

22,8

25,5

Накопичував би кошти на депозитних
банківських рахунках

19,0

22,8

19,2

18,6

25,5

Робив би внески в недержавний
пенсійний фонд

8,2

14,0

8,8

9,8

16,4

Вкладав би в цінні папери

6,2

7,7

7,1

5,6

8,8

Інше

2,3

1,4

0,8

2,4

1,4

18,7

14,8

20,0

17,4

12,0

Важко відповісти

Матеріальне становище
Ледве зводимо
Вистачає на
кінці з кінцями,
харчування і
У цілому
грошей не
на
придбання
на життя
вистачає навіть
необхідних
вистачає...
на необхідні недорогих речей
продукти

Живемо
забезпечено,
але зробити
деякі покупки
ми поки що не в
змозі

Вкладав би в освіту і здоров’я дітей,
щоб вони могли отримати хорошу
роботу і допомагати мені, коли я
вийду на пенсію

42,8

37,4

37,7

39,8

Вкладав би в нерухомість

35,5

34,4

42,8

52,1

Купував би тверду валюту, банківські
метали, ювелірні вироби тощо

24,4

28,6

28,7

35,5

Вкладав би у свою освіту і здоров’я
з тим, щоб мати можливість
працювати і по досягненню
пенсійного віку

24,2

23,4

22,9

25,8

Накопичував би кошти на депозитних
банківських рахунках

17,9

18,5

26,1

33,3

Робив би внески в недержавний
пенсійний фонд

7,0

12,7

13,7

20,4

Вкладав би в цінні папери

5,6

5,5

8,0

21,5

Інше

2,9

1,8

1,0

Важко відповісти
15,2
18,5
13,9
* Респондентам пропонувалося відзначити не більше трьох прийнятних варіантів відповіді.

1,1
8,5
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СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

ɟɮɟɤɬɿɜ25 ɟɮɟɤɬɿɜɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɬɚɩɪɢɪɨɞ
ɧɶɨɝɨ ɜɢɛɭɬɬɹ ɐɟ ɨɡɧɚɱɚɽ ɳɨ ɭ ɬɨɦɭ
ɜɢɩɚɞɤɭɹɤɳɨɤɨɝɨɪɬɚɫɭɱɚɫɧɢɯɩɟɧɫɿɨ
ɧɟɪɿɜɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹɜɿɞɧɚɫɬɭɩɧɢɯɩɨɤɨ
Так
ɥɿɧɶ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɹɤɢɦɢ ɜɨɧɢ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ
32,1%
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɡɚɨɳɚɞɠɟɧɶɜɧɚ
Ні
ɫɥɿɞɨɤ ɡɧɟɰɿɧɟɧɧɹ ɜɤɥɚɞɿɜ ɜ ɛɚɧɤɚɯ
66,9%
Не відповіли
ɚɛɨ ɫɦɟɪɬɧɿɫɬɶ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨ ɪɨɡɩɨɞɿ
1,0%
ɥɟɧɚɡɚɝɪɭɩɚɦɢɧɚɫɟɥɟɧɧɹɡɪɿɡɧɢɦɪɿɜ
ɧɟɦɞɨɯɨɞɭɬɨɟɤɫɬɪɚɩɨɥɸɜɚɬɢɤɚɪɬɢɧɭ
ɨɬɪɢɦɚɧɭɧɚɨɫɧɨɜɿɞɚɧɢɯɩɪɨɩɨɜɟɞɿɧɤɭɫɭɱɚɫɧɢɯɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜɧɚɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɬɢɯ
ɯɬɨɳɟɧɟɞɨɫɹɝɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭɧɟɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨ
Чи досягли Ви пенсійного віку?
% опитаних

ɍɧɚɲɨɦɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿɬɪɟɬɢɧɚɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ  ɜɠɟɞɨɫɹɝɥɢɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɜɿɤɭ
Ɉɤɪɿɦ ɩɟɧɫɿʀ  ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɦɚɸɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɞɨɯɨɞɢ Ɍɨɞɿ ɹɤ ɫɟɪɟɞ ɬɢɯ
ɯɬɨ ɧɟ ɞɨɫɹɝ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɧɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɞɨɯɨɞɢ  ɪɟɫɩɨɧ
ɞɟɧɬɿɜ ɑɚɫɬɤɚ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɞɨɯɨɞɢ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɯɜɢɥɿ ɞɨ
ɯɜɢɥɿɳɨɫɤɨɪɿɲɟɡɚɜɫɟɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɿɡɫɬɚɧɨɦɪɢɧɤɭɩɪɚɰɿɹɤɢɣɭɪɿɡɧɿɪɨɤɢɧɚɞɚɽ
ɛɿɥɶɲɿ ɚɛɨ ɦɟɧɲɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɚɦ ɡɧɚɣɬɢ ɨɩɥɚɱɭɜɚɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɡ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢɞɿɬɟɣɞɨɩɨɦɚɝɚɬɢɛɚɬɶɤɚɦɩɟɧɫɿɨɧɟɪɚɦ
Чи маєте Ви якісь інші джерела доходу, крім пенсії?
% тих, хто досяг пенсійного віку
Так, маю
36,9%

залежно від сукупного щомісячного чистого доходу
До 2 000 грн.
Ні, не маю
2 001-4 000 грн.
57,1%
4 001-5 000 грн.

Важко
відповісти
6,0%

5 001-7 000 грн.
Так, маю

25

28,2
31,8
51,1
43,9
Ні, не маю

66,7

5,1

62,8

5,4

42,2
45,6

6,7
10,5

Важко відповісти

Когортне соціологічне дослідження – спеціальний вид повторного соціологічного дослідження, яке
застосовується для вивчення специфічної сукупності людей, як правило, певної вікової групи (когорти), які
переживають одночасно одні й теж самі події (одруження, народження дитини, служба в армії, вступ до
вишу тощо) упродовж певного часу (року, частини життя). При цьому вибірка на різних етапах дослідження
не обов’язково повинна складатися з одних і тих самих індивідів, проте важливо, щоб ті, кого було внесено
до вибірки, були представниками досліджуваної когорти. Наразі когортні соціологічні дослідження широко
застосовуються для дослідження проблем соціальної мобільності, стратегій життєвого шляху, а також у
маркетингових дослідженнях. Такі дослідження розглядаються скоріше не як засіб збору соціологічних
даних, а як концептуальний підхід, потребуючий серйозного дотримання логіки інтерпретації даних, поділення
населення на вікові групи для їх вивчення та порівняння.
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ɋɟɪɟɞɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɞɠɟɪɟɥɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɭɱɚɫɧɿɩɟɧɫɿɨɧɟɪɢ±ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ
ɧɟɪɢɧɤɨɜɚ ɡɚɣɧɹɬɿɫɬɶ ɚ ɫɚɦɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ± ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɧɚ ɞɚɱɚɯ ɱɢ
ɩɿɞɫɨɛɧɟɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ  ɬɚɞɨɩɨɦɨɝɚɡɛɨɤɭɞɿɬɟɣ±ɑɚɫɬɤɚɩɟɧ
ɫɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɡɧɚɣɲɥɢɫɨɛɿɞɨɞɚɬɤɨɜɭɪɨɛɨɬɭɫɤɥɚɞɚɽɥɢɲɟɜɿɞɭɫɿɯɨɩɢɬɚɧɢɯ
ȱɬɿɥɶɤɢɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶɪɨɛɨɬɭɡɚɨɫɧɨɜɧɨɸɩɪɨɮɟɫɿɽɸɎɿɧɚɧɫɨɜɿ
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɶ ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɩɟɧɫɿɨɧɟ
ɪɚɦ26Ƚɟɧɟɪɭɜɚɬɢɞɨɯɿɞɜɿɞɨɪɟɧɞɢɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿɡɞɚɬɧɿɥɢɲɟɨɩɢɬɚɧɢɯɞɨɯɿɞ
ɡ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɡɚ ɞɟɩɨɡɢɬɚɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ  ɏɨɱɚ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ ɬɚ
ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɶ ɨɰɿɧɤɢ ɫɤɨɪɿɲɟ ɡɚ ɜɫɟ ɡɚɧɢɠɟɧɿ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɞɚɱɚ ɜ ɨɪɟɧɞɭ
ɠɢɬɥɚ ɱɚɫɬɿɲɟ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɛɟɡ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɬɨɦɭ ɥɸɞɢ ɧɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹ
ɸɬɶ ɩɪɨ ɬɚɤɟ ɞɠɟɪɟɥɨ ɞɨɯɨɞɭ ɞɿɚɝɪɚɦɚ ɬɚ ɬɚɛɥɢɰɹ ³əɤɢɦɢ ɽ ȼɚɲɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɞɠɟ
ɪɟɥɚɞɨɯɨɞɿɜ"´ɫ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚɩɟɧɫɿɹɹɤɚɽɨɫɧɨɜɧɢɦɞɠɟɪɟɥɨɦɞɨɯɨɞɭɞɥɹɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜɫɜɿɞ
ɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ ɨɞɧɿɽɸ ɿɡ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɢɡɶɤɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɚɤɬɢɜ
ɧɨɫɬɿ ɥɿɬɧɿɯ ɨɫɿɛ ɽ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɮɨɪɦ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɩɨ
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɨɛɬɨ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɹ ɡɚ ɜɿɤɨɦ ɭ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢ
ɧɚɯ ɬɚɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɩɪɚɰɿɌɚɤɜɢɫɨɤɢɣɪɿɜɟɧɶɬɪɭɞɨɜɨɝɨɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ
ɹɤɢɣ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿ ɩɪɚɰɸɸɱɢɦ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɚɦ ɡɦɭɲɭɽ ʀɯ ɪɚɧɿɲɟ ɡɚɥɢ
ɲɚɬɢ ɪɢɧɨɤ ɩɪɚɰɿ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɬɚɤɢɣ ɪɟɠɢɦ ɪɨɛɨɬɢ ɽ ɡɚɧɚɞɬɨ ɨɛɬɹɠɥɢɜɢɦ ɞɥɹ ɥɿɬ
ɧɿɯɥɸɞɟɣɋɥɿɞɡɝɚɞɚɬɢɳɨɜɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯɤɪɚʀɧɚɯɡɚɥɭɱɟɧɧɹɨɫɿɛɥɿɬɧɶɨɝɨɜɿɤɭɞɨ
ɪɢɧɤɭɩɪɚɰɿɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɬɚɤɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɬɪɭɞɨɜɢɯ
ɪɟɫɭɪɫɿɜɫɬɚɪɲɨɝɨɜɿɤɭɹɤɡɚɥɢɲɤɨɜɚɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶɨɫɨɛɥɢɜɿɭɦɨɜɢɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɡɬɪɢɜɚɥɢɦɢɩɟɪɿɨɞɚɦɢɞɥɹɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭɬɚɿɧɨɞɿɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚɩɨɬɪɟɛɚɜɫɩɟɰɿɚɥɶ
ɧɢɯɭɦɨɜɚɯɩɪɚɰɿ ɡɿɫɤɨɪɨɱɟɧɨɸɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸɪɨɛɨɱɨɝɨɞɧɹɬɢɠɧɹ 
ɉɨɲɭɤɢɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɡɚɪɨɛɿɬɤɿɜɞɥɹɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜɜɍɤɪɚʀɧɿɫɬɚɸɬɶɩɪɨɛɥɟɦɨɸɁɚ
ɞɚɧɢɦɢɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹɩɨɪɬɚɥɭ+HDG+XQWHU (++ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɡɚɜɿɤɨɦɽɜɛɿɥɶɲɨɫɬɿ
ɤɨɦɩɚɧɿɣɿɦɚɣɠɟɞɥɹɤɨɠɧɨʀɩɨɫɚɞɢɁɝɿɞɧɨɡɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹɩɟɪɟɞɩɟɧ
ɫɿɣɧɢɣɜɿɤ±ɨɞɧɚɡɝɨɥɨɜɧɢɯɩɪɢɱɢɧɜɿɤɨɜɨʀɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿʀɩɪɢɩɪɢɣɨɦɿɧɚɪɨɛɨɬɭ
ɚɛɪɚɬɢɧɚɨɮɿɫɧɭɪɨɛɨɬɭɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜɡɚɝɚɥɿɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ27.
Ɂɚ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɪɿɤ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɿ +HDG +XQWHU ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɚɦ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ ɛɿɥɶɲɟ
ɫɬɚ ɜɚɤɚɧɫɿɣ ɉɟɪɟɜɚɠɧɨ ɰɿ ɜɚɤɚɧɫɿʀ ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɦɿɫɬɚɯ Ʉɢɽɜɿ Ⱦɨɧɟɰɶɤɭ
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɭ Ɉɞɟɫɿ ɬɚ ɏɚɪɤɨɜɿ ɑɚɫɬɤɚ ɿɧɲɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ 
Ɂɚɞɚɧɢɦɢɩɨɪɬɚɥɭɭɰɿɥɨɦɭɩɟɧɫɿɨɧɟɪɢɧɟɩɪɨɬɢɩɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢ±ɩɪɨɰɟɫɜɿɞɱɢɬɶ
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɪɟɡɸɦɟ ɞɨ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɚɤɚɧɫɿɣ Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ +HDG +XQWHU
ɧɚ ɨɞɧɭ ɜɚɤɚɧɫɿɸ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɩɪɟɬɟɧɞɭɽ ɹɤ ɦɿɧɿɦɭɦ  ɲɭɤɚɱɿ
26

Фінансові інструменти недоступні багатьом пенсіонерам внаслідок вкрай низького рівня пенсій. Так,
згідно з Рекомендаціями парламентських слухань “Пріоритетність додержання страхових засад при
реформуванні пенсійної системи”, 8 млн. пенсіонерів (73% пенсіонерів, яким призначено пенсію згідно з
Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”) серед тих, які набули повний
страховий стаж (30 років для жінок і 35 років для чоловіків, а для пенсій, призначених до 1 жовтня 2011р. –
20 і 25 років, відповідно), отримують доплату до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність,
внаслідок того, що їх основний розмір пенсії є меншим за мінімальний розмір пенсії за віком.
27
Вакансії для пенсіонерів. Head Hunter – https://hh.ua/article/12866.
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 ФІНАНСОВІ,

СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
Якими є Ваші основні джерела доходів?*
% тих, хто досяг пенсійного віку
Державна пенсія

80,4

Власнее підсобне господарство

20,1

Допомога з боку дітей

16,1

Доходи чоловіка (дружини)

10,0

Додаткова робота

8,6

Робота за основною професією

6,1

Відсотки від депозитів

1,9

Дохід від здачі в оренду чи продажу
(нерухомість, авто, цінні речі)

1,6

Дохід від власного бізнесу 0,2
Недержавні пенсійні фонди 0,0
Доходи від володіння акціями,
0,0
цінними паперами
Інше

0,9

Важко відповісти

0,7
залежно від щомісячного чистого доходу

До 2 000 грн.

2 001-4 000 грн. 4 001-5 000 грн. 5 001-7 000 грн.

Державна пенсія

86,4

83,7

74,2

69,6

Власне підсобне господарство

19,2

25,1

20,0

10,5

Допомога з боку дітей

13,0

14,2

19,1

21,1

Доходи чоловіка (дружини)

3,4

10,5

12,4

17,5

Додаткова робота

4,0

5,8

13,3

12,3

Робота за основною професією

2,8

2,9

10,0

14,3

Відсотки від депозитів

1,1

1,3

4,4

3,6

Дохід від здачі в оренду чи продажу
(нерухомість, авто, цінні речі)

0,0

1,7

1,1

1,8

Дохід від власного бізнесу

0,6

0,0

1,1

0,0

Недержавні пенсійні фонди

0,0

0,0

0,0

0,0

Доходи від володіння акціями,
цінними паперами

0,0

0,0

0,0

0,0

Інше

1,1

0,4

0,0

5,3

1,1

0,0

Важко відповісти
0,6
0,4
* Респондентам пропонувалося відзначити всі прийнятні варіанти відповіді.
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СОЦІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ 

Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨɡɚɪɨɛɿɬɤɭɭɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜɧɟɬɚɤɜɠɟɣɛɚɝɚɬɨɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɧɚɞɯɨɞɹɬɶɭɫɮɟɪɿɩɪɨɞɚɠɿɜɿɜɫɥɭɠɛɿɛɟɡɩɟɤɢ ɨɯɨɪɨɧɚɜɚɯɬɟɪɢ 
Ȼɪɚɬɢ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɡɝɨɞɧɿ ɬɨɪɝɨɜɿ ɬɚ ɫɬɪɚɯɨɜɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ Ƀɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ
ɩɪɹɦɿ ɩɪɨɞɚɠɿ ɬɨɜɚɪɿɜ ɚɛɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜɿɥɶɧɢɣ ɝɪɚɮɿɤ ɬɚ ɜɿɞɪɹɞɧɭ ɨɩɥɚɬɭ
ɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɩɪɚɰɿɋɟɪɟɞɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯɜɚɤɚɧɫɿɣ±ɦɟɧɟɞɠɟɪɡɩɪɨɞɚɠɭɨɩɚɥɭɛɤɢ
ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɩɥɨɳ ɚɝɟɧɬ ɡ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɩɪɨɞɚɠ ɫɬɪɚɯɨ
ɜɢɯɩɨɥɿɫɿɜ Ɉɫɨɛɥɢɜɢɯɜɢɦɨɝɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɧɟɜɢɫɭɜɚɸɬɶɡɚɡɧɚɱɚɸɱɢɥɢɲɟɚɤɬɢɜ
ɧɿɫɬɶɿɛɚɠɚɧɧɹɡɚɣɦɚɬɢɫɹɩɪɨɞɚɠɚɦɢ
Ɋɿɜɟɧɶɡɚɪɩɥɚɬ±ɝɪɧ ɩɪɢɩɪɹɦɢɯɩɪɨɞɚɠɚɯɿɧɨɞɿɨɛɿɰɹɸɬɶɞɨɯɿɞ
ɞɨɝɪɧ ɦɚɸɱɢɧɚɭɜɚɡɿɥɢɲɟɜɿɞɫɨɬɨɤɜɿɞɩɪɨɞɚɠɿɜ 
Ⱦɪɭɝɚɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨɡɚɪɨɛɿɬɤɭ±ɩɨɡɦɿɧɧɚɪɨɛɨɬɚ ɨɯɨɪɨɧɰɿɚɛɨɜɚɯ
ɬɟɪɢ  ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɬɚɤɚ ɪɨɛɨɬɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɝɪɚɮɿɤ ³ɞɨɛɚ ɱɟɪɟɡ ɬɪɢ´ ɿ ɡɚɪɩɥɚɬɭ ɧɚ
ɪɿɜɧɿɝɪɧ
ɑɨɥɨɜɿɤɚɦɩɟɧɫɿɨɧɟɪɚɦɬɚɤɨɠɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɜɚɤɚɧɫɿʀɜɨɞɿʀɜɬɚɟɤɫɩɟɞɢɬɨɪɿɜɌɭɬ
ɫɟɪɟɞ ɜɢɦɨɝ ± ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɨɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɜɨɞɿɹ ɜɨɞɿɣɫɶɤɢɣ ɫɬɚɠ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɥɚɫɧɨɝɨ
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹɋɟɪɟɞɿɧɲɢɯɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ±ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɜɿɞɞɿɥɭɛɟɡɩɟɤɢɿɧɠɟɧɟɪɡɨɯɨ
ɪɨɧɢɩɪɚɰɿɤɨɦɿɪɧɢɤɪɨɛɨɱɢɣɫɤɥɚɞɭɡɚɜɝɨɫɩɍɠɿɧɨɤɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ
ɡɚɪɨɛɿɬɤɭɜɹɤɨɫɬɿɩɨɤɨʀɜɨɤɩɪɢɛɢɪɚɥɶɧɢɰɶɧɹɧɶɬɚɯɚɬɧɿɯɪɨɛɿɬɧɢɰɶ
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɞɠɟɪɟɥɚ ɞɨɯɨɞɿɜ ɨɤɪɿɦ ɩɟɧɫɿʀ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɡ ɜɿɤɨɦ ± ɱɢɦ
ɦɨɥɨɞɲɟɩɟɧɫɿɨɧɟɪɬɢɦɛɿɥɶɲɚɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶɧɚɹɜɧɨɫɬɿɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɞɠɟɪɟɥɞɨɯɨɞɭ
ɍ ɩɟɪɲɿ ɪɨɤɢ ɩɿɫɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɱɚɫɬɤɚ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ
ɞɨɞɚɬɤɨɜɿɞɨɯɨɞɢɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ
Ɂɚɝɚɥɨɦ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɡɧɚɣɬɢ ɪɨɛɨɬɭ ³ɡ ɧɭɥɹ´ ɭ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɧɟɛɚɝɚɬɨ ɹɤ ɿ
ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɡɦɿɧɢɬɢ ɦɿɫɰɟ ɪɨɛɨɬɢ ɛɟɡ ɩɨɧɢɠɟɧɧɹ ɜ ɫɬɚɬɭɫɿ ɬɚ ɡɚɪɩɥɚɬɿ ȼɢɧɹɬɨɤ
ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɥɢɲɟ ɬɿ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɢ ɭ ɹɤɢɯ ɡɚɬɪɟɛɭɜɚɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɹɤɢɯ ɝɨɬɨɜɿ
ɛɪɚɬɢɧɚɪɨɛɨɬɭɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚʀɯɜɿɤɍɛɿɥɶɲɨɫɬɿɠɜɢɩɚɞɤɿɜɥɸɞɹɦɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɜɿɤɭ ɹɤɳɨ ɭ ɧɢɯ ɽ ɛɚɠɚɧɧɹ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɬɪɢɦɚɬɢɫɹ ɡɚ
ɧɚɹɜɧɟɦɿɫɰɟɪɨɛɨɬɢ
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿɭɪɹɞɨɜɰɿɭɫɜɿɞɨɦɥɸɸɬɶɮɚɤɬɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹɩɨɲɭɤɭɪɨɛɨɬɢɧɟɬɿɥɶɤɢ
ɞɥɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɚ ɣ ɞɥɹ ɨɫɿɛ ɩɟɪɟɞɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɉɪɨ ɰɟ ɛɭɥɨ ɡɚɹɜ
ɥɟɧɨ Ɇɿɧɿɫɬɪɨɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɧɚ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɢɯ ɫɥɭɯɚɧɧɹɯ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ
ɩɟɧɫɿɣɧɿɣ ɪɟɮɨɪɦɿ28 ɍɪɹɞɨɦ ɛɭɥɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɜɜɟɫɬɢ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɦɿɧɿ
ɦɚɥɶɧɿ ɤɜɨɬɢ ɧɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɬɚɪɲɟ  ɪɨɤɿɜ ³ɇɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɿ
ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ  ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ ɞɥɹ ɨɫɿɛ ɜɿɞ  ɪɨɤɿɜ əɤɳɨ ɧɟɦɚɽ ± ɛɭɞɭɬɶ
ɩɟɜɧɿɫɬɢɦɭɥɸɸɱɿɦɨɦɟɧɬɢ´29.
28

У Верховній Раді України відбулися парламентські слухання на тему “Пріоритетність додержання
страхових засад при реформуванні пенсійної системи” 7 червня 2017р. – http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/
Parlamentski_slukhannya/145686.html.
29
Квоти для 45-річних. Мінсоцполітики визначається з санкціями щодо порушників. – https://www.ukrinform.
ua/rubric-economy/2326928-kvoti-dla-45ricnih-minsocpolitiki-viznacaetsa-z-sankciami-sodo-porusnikiv.html.
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ɍ ɤɜɿɬɧɿ ɪ ɧɚɛɭɜ ɱɢɧɧɨɫɬɿ Ɂɚɤɨɧ ³ɉɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧɢ ɞɨ ɫɬ Ʉɨɞɟɤɫɭ
ɡɚɤɨɧɿɜɩɪɨɩɪɚɰɸɍɤɪɚʀɧɢɳɨɞɨɡɚɯɢɫɬɭɬɪɭɞɨɜɢɯɩɪɚɜɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ´ ɜɿɞɤɜɿɬɧɹ
ɪ  ɳɨ ɭɫɤɥɚɞɧɸɽ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹɦ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ³ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɹɤɢɦ ɡɚɥɢɲɢɥɨɫɹ
ɦɟɧɲɟ ɬɪɶɨɯ ɪɨɤɿɜ ɞɨ ɧɚɫɬɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɩɪɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɹɤɨɝɨ ɨɫɨɛɚ ɦɚɽ
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ´ ɏɨɱɚ ɬɚɤɚ ɧɨɪɦɚ ɡɚɤɨɧɭ ɫɭɬɬɽɜɢɦ ɱɢɧɨɦ
ɧɟ ɜɩɥɢɧɟ ɧɚ ɫɬɚɧ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɨɫɿɛ ɩɟɪɟɞɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɬɨɝɨ
ɳɨ ɡɚɤɨɧ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɳɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɦɨɠɧɚ ɡɚɥɢɲɢɬɢ ɥɢɲɟ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɹɤɳɨ ɜɿɧ
ɧɟɩɨɫɬɭɩɚɽɬɶɫɹɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɽɸɦɨɥɨɞɲɨɦɭɤɨɥɟɡɿ
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɳɨ ɩɪɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɨɱɿɤɭɜɚɧɶ ɩɪɚɰɸ
ɸɱɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɿ ɜɿɞɦɿɧ
ɧɨɫɬɿ Ɂɧɚɱɧɨ ɦɟɧɲɚ ɱɚɫɬɤɚ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɦɚɽ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɞɨɯɨɞɿɜ ɧɿɠ ɰɟ
ɛɚɱɢɬɶɫɹɥɸɞɹɦɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨɜɿɤɭɭɬɱɦɟɧɲɟɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜɩɪɚɰɸɽɦɟɧɲɿɣɤɿɥɶ
ɤɨɫɬɿɧɚɞɚɸɬɶɞɨɩɨɦɨɝɭɞɿɬɢɦɟɧɲɚɱɚɫɬɤɚɬɢɯɯɬɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɫɜɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɿ
ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɧɹȱɡɨɜɫɿɦɜɿɞɫɭɬɧɿɬɿɯɬɨɨɬɪɢɦɭɽɞɨɯɨɞɢɜɿɞɇɉɎ
ɋɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɶ ɭ ɇɉɎ Ɉɫɬɚɧɧɿɦɢ
ɪɨɤɚɦ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɭ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɿ ɭ ɦɚɣɛɭɬ
ɧɶɨɦɭɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹɣɨɝɨɩɨɞɚɥɶɲɟɡɧɢɠɟɧɧɹ ɞɢɜɊɨɡɞɿɥ ɉɨɜɟɪɧɟɧɧɹɪɿɜɧɹ
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɭ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɧɚ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɭ  ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨ
ɝɚɦɢ ɆɈɉ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɫɢɥɚɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɟɪɠɚɜɢ ɫɬɚɽ ɩɪɨɛ
ɥɟɦɚɬɢɱɧɢɦ Ɉɬɠɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɛɿɥɶɲ ɚɤɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɨ
ɹɤɢɯɧɚɥɟɠɚɬɶɞɨɞɚɬɤɨɜɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ɍ ɪ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɟ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɜɚɠɚɥɢ ɩɪɢɜɚɛɥɢ
ɜɢɦɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɱɢɩɥɚɧɭɜɚɥɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢɥɢɲɟȾɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɪ
ɜɢɡɧɚɱɚɥɨ ɪɿɜɟɧɶ ɞɨɜɿɪɢ ɞɨ ɇɉɎ ɭ  ɨɩɢɬɚɧɢɯ30 ɇɚɲɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚɫɜɿɞ
ɱɢɥɨ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨ ɪɨɛɢɬɢ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɩɟɧɫɿʀ
ɭ  ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɇɟ ɝɨɬɨɜɿ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɩɟɧ
ɫɿɣɧɨɦɭɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɿɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ
Ɇɨɠɧɚɜɜɚɠɚɬɢɳɨɦɢɨɬɪɢɦɚɥɢɞɨɫɬɚɬɧɶɨɩɪɨɡɨɪɭɤɚɪɬɢɧɭ±ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɩɪɚɤ
ɬɢɱɧɨɧɟɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɜɹɤɨɫɬɿɞɠɟɪɟɥɚɩɟɧɫɿɣɧɢɯɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶɿɧɲɿɞɠɟɪɟɥɚɨɤɪɿɦ
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɟɧɫɿʀ ɿ ɧɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧ
ɫɨɜɿɿɧɫɬɢɬɭɬɢ
ȼɚɠɥɢɜɢɦɽɪɿɜɟɧɶɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿɨɩɢɬɚɧɢɯɩɪɨɇɉɎɆɨɠɥɢɜɨɩɪɢɱɢɧɚ
ɧɢɡɶɤɨʀ ɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɨɥɹɝɚɽ ɫɚɦɟ ɜ ɨɫɨɛɢɫɬɨɦɭ ɧɟɛɚɠɚɧɧɿ ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ
ɪɿɜɟɧɶɫɜɨɽʀɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀɭɞɚɧɨɦɭɩɢɬɚɧɧɿɐɟɩɪɢɬɨɦɭɳɨɭɫɭɱɚɫ
ɧɨɦɭɫɜɿɬɿɜɫɿɿɫɧɭɸɱɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɦɨɠɧɚɥɟɝɤɨɨɬɪɢɦɚɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɨ
ɜɭɸɱɢɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ
ȼɜɚɠɚɽɦɨ ɡɚ ɞɨɰɿɥɶɧɟ ɞɨɞɚɬɢ ɳɨ ɧɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɬɨɣ ɮɚɤɬ ɳɨ ɜɤɥɚɞɚɧɧɹ
ɤɨɲɬɿɜ ɞɨ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ
ɜɚɪɬɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɳɨ ɧɚɜɪɹɞ ɱɢ ɯɬɨ ɛɭɞɟ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɪɚɰɿɨ
ɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɜɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜ ɬɨɣ ɱɢ ɿɧɲɢɣ ɩɪɨɟɤɬ Ɇɟɬɨɸ ɞɚɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
30

Долгова О. Недержавні пенсійні фонди в Україні: напрями розвитку. – http://visnik.knteu.kiev.ua/
files/2013/01/9.pdf.
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ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɽ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɚ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɪɨɡ
ɜɢɬɨɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɮɨɧɞɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ ɚ
ɬɚɤɨɠɫɩɪɨɛɢɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨɡɚɪɨɛɿɬɤɭɞɟɪɠɚɜɨɸɱɟɪɟɡɫɩɟɤɭɥɹɬɢɜɧɢɣɜɩɥɢɜɧɚɤɨɬɢ
ɪɨɜɤɢ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɝɪɨɲɿ ɛɭɞɭɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɧɟ ɩɟɧ
ɫɿɨɧɟɪɢɚɮɿɧɚɧɫɨɜɿɝɪɚɜɰɿɬɚɞɟɪɠɚɜɚ
Чи готові Ви добровільно робити відрахування на рахунок майбутньої пенсії?
% опитаних
УКРАЇНА
17,4

64,5
Так, готовий

18,1

Ні, не готовий

Важко відповісти

Вік
18-24 роки

27,1

25-29 років

27,0

30-39 років

46,4
49,0

22,9

40-49 років

16,8

50-59 років

15,6

26,6
24,0

58,7

18,4

64,6

18,6

70,4

60 років і старші 7,6

14,0

77,3

15,1

Досягнення пенсійного віку
Досягли пенсійного віку 8,0
Не досягли пенсійного віку
Так, готовий

77,3
22,1

58,0
Ні, не готовий

14,7
19,9

Важко відповісти

ɉɢɬɚɧɧɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɪɢɱɢɧ ɜɿɞɦɨɜɢ ɜɿɞ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨɦɭ ɩɟɧɫɿɣɧɨɦɭ
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɿɧɟɫɬɚɜɢɥɨɫɹɩɪɨɬɟɩɨɩɟɪɟɞɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɨɤɚɡɭɸɬɶɳɨɝɪɨɦɚɞɹɧɢ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɪɨɡɰɿɧɸɸɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɞɨ ɇɉɎ ɧɟ ɹɤ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ
ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɧɹɚɹɤɜɢɞɚɬɤɢ ɚɛɨɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀɭɱɢɫɬɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿ 31.
Ɇɨɞɟɥɿ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ Ɍɪɟɬɢɧɚ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ   ɜɜɚɠɚɸɬɶ
ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɞɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɭɦɨɜ ɩɟɧɫɿɣɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɽ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɫɨɥɿɞɚɪɧɨɦɭ ɩɪɢɧɰɢɩɿ ɡɚ ɹɤɨɝɨ ɩɪɚɰɸɸɱɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɫɩɥɚɱɭɸɬɶ
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɿɜɧɟɫɤɢɞɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɮɨɧɞɭɡɹɤɨɝɨɜɢɩɥɚɱɭɸɬɶɫɹɩɟɧɫɿʀ
ɧɢɧɿɲɧɿɦɩɟɧɫɿɨɧɟɪɚɦ
ɨɩɢɬɚɧɢɯɩɨɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹɧɚɫɨɥɿɞɚɪɧɭɫɢɫɬɟɦɭɭɩɨɽɞɧɚɧɧɿɡɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ
ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɢɦɢɜɧɟɫɤɚɦɢɞɨɇɉɎɡɹɤɢɯɨɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹɞɨɞɚɬɤɨɜɚɩɟɧɫɿɹ
31

Якимова Л. Детермінанти циклічності довіри населення до недержавного пенсійного забезпечення. –
http://www.ed.ksue.edu.ua/ER/knt/eu163_79/e163yak.pdf.
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31,1

8,4

2,5
18,8

Отримання мінімальної соціальної допомоги від
держави для всіх (базова мінімальна пенсія) та
додаткової пенсії з приватних пенсійних фондів
(працюючі громадяни сплачують мінімальні внески
державі, що гарантує мінімальну пенсійну виплату,
однакову для всіх, водночас на свій ризик сплачують
внески до приватних пенсійних фондів і отримують
від них пенсію, пропорційну внескам)

Отримання лише базової мінімальної соціальної
допомоги від держави (працюючі громадяни роблять
мінімальні внески до державного пенсійного фонду і
отримують лише мінімальну пенсійну виплату)

Важко відповісти

4,9

13,0

Працюючі громадяни сплачують обов’язкові
внески до державного пенсійного фонду, з якого
виплачуються пенсії нинішнім пенсіонерам, а також
обов’язкові внески до Накопичувального фонду,
з якого отримуватимуть додаткову пенсію, коли
стануть пенсіонерами

7,8

9,2

18,4

20,8

Працюючі громадяни сплачують обов’язкові
внески до державного пенсійного фонду, з якого
виплачуються пенсії нинішнім пенсіонерам. Крім
того, працюючі громадяни можуть робити додаткові
добровільні внески до недержавних пенсійних
фондів, з яких отримуватимуть додаткову пенсію,
коли стануть пенсіонерами

28,6

36,5

18-24
роки

Працюючі громадяни сплачують обов’язкові
внески до державного пенсійного фонду, з якого
виплачуються пенсії нинішнім пенсіонерам

УКРАЇНА

22,4

4,5

10,0

16,4

22,4

24,4

25-29
років

18,6

1,8

10,5

10,8

23,4

34,9

30-39
років

Вік

15,6

1,8

7,5

13,8

20,1

41,1

40-49
років

Яка система пенсійного забезпечення найбільше підходить до умов України?
% опитаних

13,7

2,8

7,3

13,4

20,9

41,9

50-59
років

18,2

1,9

8,0

13,8

19,5

38,7

60 років і
старші
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Ʌɢɲɟ  ɽ ɩɪɢɛɿɱɧɢɤɚɦɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɦɢ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶ
ɧɢɦɢɜɧɟɫɤɚɦɢɡɚɭɦɨɜɢɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɨɝɨɩɪɢɧɰɢɩɭ
ɇɚ ɬɥɿ ɩɪɢɛɿɱɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɮɨɪɦɚɦ ɩɟɧɫɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɿɥɶɤɢ  ɩɨɝɨɞɢɥɢɫɹ ɛ
ɧɚ ɬɚɤɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɚ ɹɤɨʀ ɦɨɠɧɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜɿɞ
ɞɟɪɠɚɜɢ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɛɚɡɨɜɚ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɩɟɧɫɿɹ  ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɭ ɩɟɧɫɿɸ ɡ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ
ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɤɨɥɢ ɧɚ ɫɜɿɣ ɪɢɡɢɤ ɫɩɥɚɱɭɸɬɶɫɹ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɫɬɪɚɯɨɜɿ ɜɧɟɫɤɢ ɞɨ
ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɿ ɨɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɚ ɧɢɦ ɩɟɧɫɿɹ  ɨɩɢɬɚ
ɧɢɯ ɝɨɬɨɜɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɥɢɲɟ ɛɚɡɨɜɭ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɭ ɩɟɧɫɿɸ ɜɿɞ ɞɟɪɠɚɜɢ ɩɪɢ ɫɩɥɚɬɿ
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɜɧɟɫɤɭ
Ɍɚɤɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɳɨɞɨ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɿɜ ɩɿɞɯɨɞɭ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɭɫɿɦ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦ ɥɢɲɟ ɛɚɡɨɜɨʀ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɩɟɧɫɿʀ ɩɨɩɟɪɲɟ ɜɿɞɛɢɜɚ
ɸɬɶɝɥɢɛɢɧɧɿɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɛɪɚɤɨɦɞɨɜɿɪɢ
ɹɤ ɞɨ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɬɚɤ ɿ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɢ ɹɤ ɝɚɪɚɧɬɚ ɩɪɚɜ ɜɤɥɚɞɧɢɤɿɜ
ɭɮɨɪɫɦɚɠɨɪɧɢɯɜɢɩɚɞɤɚɯ
ɉɨɞɪɭɝɟɫɜɿɞɱɚɬɶɩɪɨɜɿɞɞɚɧɿɫɬɶɩɪɢɧɰɢɩɭɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿɡɚɹɤɨɝɨ
ɬɪɭɞɨɜɢɣɜɤɥɚɞɥɸɞɢɧɢɩɪɨɬɹɝɨɦɠɢɬɬɹɩɨɜɢɧɟɧɝɿɞɧɨɨɰɿɧɸɜɚɬɢɫɹɱɟɪɟɡɪɨɡɦɿɪ
ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɩɟɧɫɿʀ ɿ ɧɟɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɩɿɞɯɨɞɭ ɡɚ ɹɤɨɝɨ ɬɚɤɢɣ ɜɤɥɚɞ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɧɿɜɟɥɸ
ɽɬɶɫɹɿɭɫɿɦɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹɛɚɡɨɜɚɩɟɧɫɿɣɧɚɜɢɩɥɚɬɚ
ɉɨɬɪɟɬɽ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɳɨ ɫɭɤɭɩɧɨ ɥɢɲɟ  ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɽ ³ɫɨɰɿɚɥɶ
ɧɢɦɢ ɨɩɬɢɦɿɫɬɚɦɢ´ ɹɤɿ ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɫɜɿɣ ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ ɭ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɨɦɭ ɜɿɰɿ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɜɢɫɨɤɢɦ ɿ ɛɟɡɪɢɡɢɤɨɜɢɦ ɳɨ ɩɨɝɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɦɿɡɟɪɧɢɣ
ɪɨɡɦɿɪ ɛɚɡɨɜɨʀ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɩɟɧɫɿʀ ɉɨɤɚɡɨɜɨ ɳɨ ɫɟɪɟɞ ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɿɞ ɞɟɪɠɚɜɢ ɥɢɲɟ ɛɚɡɨɜɨʀ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɩɟɧɫɿʀ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɫɩɥɚɬɢ ɦɿɧɿ
ɦɚɥɶɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɡɧɚɱɧɨ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ ɸɧɿ  ɪɨɤɢ  ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ
ɪɨɤɿɜ ɥɸɞɢɹɤɿɦɚɸɬɶɳɟɧɟɡɧɚɱɧɢɣɠɢɬɬɽɜɢɣɞɨɫɜɿɞ
ВИСНОВКИ
Ɋɿɜɟɧɶ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢ ɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹ ɹɤ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ
Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɨɰɿɧɤɢ ɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿʀ ɧɟ ɦɿɫɬɹɬɶ ɩɨɥɹɪɢɡɚɰɿʀ ɞɭɦɨɤ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ
ɜɿɤɭ ɐɹ ɨɰɿɧɤɚ ɽ ɦɚɣɠɟ ɨɞɧɚɤɨɜɨɸ ɹɤ ɡ ɛɨɤɭ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɬɚɤ ɿ ɡ ɛɨɤɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧ
ɹɤɿ ɧɟ ɞɨɫɹɝɥɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɇɚɣɛɿɥɶɲɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɝɪɨɦɚ
ɞɹɧ ɽ ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɠɢɬɢ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɧɟ ɨɬɪɢɦɭɸɱɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
Ɂɧɚɱɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɿɫɬɶ ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɟɥɢɤɚ
ɪɿɡɧɢɰɹ ɭ ɪɨɡɦɿɪɚɯ ɩɟɧɫɿɣ ³ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ´ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɤɨɥɢɲɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɥɿɤɚ
ɪɿɜ ɿɧɠɟɧɟɪɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ  ɿ ³ɩɪɢɜɿɥɟɣɨɜɚɧɢɯ´ ɤɨɥɢɲɧɿɯ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ ɫɭɞ
ɞɿɜ ɩɪɨɤɭɪɨɪɿɜ ɜɢɫɨɤɨɩɨɫɚɞɨɜɰɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ  Ʉɨɧɫɨɥɿɞɨɜɚɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɜɢɫɥɨɜ
ɥɸɽɬɶɫɹ ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɸ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣ ɞɥɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ ɧɚɪɨɞɧɢɯ
ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ ɩɪɨɤɭɪɨɪɿɜ ɫɭɞɞɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ Ɂɚɛɨɪɨɧɚ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɩɟɧɲ

ɫɿɸɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹɹɤɧɚɫɬɭɩɧɚɬɪɭɞɨɜɿɩɪɚɜɚɬɚɩɨɪɭɲɟɧɧɹɩɪɢɧɰɢɩɭɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ
ɋɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ
ɧɟ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɟ ɿ ɩɨɥɹɪɧɨ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɟ Ƚɪɨɦɚɞɹɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɧɟ
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ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶɩɪɢɜɿɥɟɣɨɜɚɧɢɣɫɬɚɧɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɜɥɚɞɢɩɪɨɬɟɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶɿɫɧɭ
ɜɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣ ɡ ɜɚɠ
ɤɢɦɢɬɚɲɤɿɞɥɢɜɢɦɢɭɦɨɜɚɦɢɩɪɚɰɿ
Ɋɟɮɨɪɦɢ ɬɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɿ ɡɦɿɧɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɍɪɹɞɨɦ ɧɟ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶ ɦɚɫɨɜɨʀ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɫɟɪɟɞ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɚ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭɚɛɨɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨɫɬɚɠɭɡɚɛɨɪɨɧɚɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨɜɢɯɨɞɭ
ɧɚɩɟɧɫɿɸɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ³ɤɭɩɭɜɚɬɢ´ɪɨɤɢɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɠɭɩɪɢɜ¶ɹɡɤɚ
ɱɚɫɭ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɧɟ ɞɨ ɜɿɤɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɚ ɞɨ ɣɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ 
ɫɬɚɠɭ
Ⱦɨɫɬɚɬɧɶɨ ɱɿɬɤɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ
ɹɤɢɯ ɦɨɠɧɚ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ± ɰɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ
ɡɚɪɩɥɚɬɬɚɫɩɪɨɳɟɧɧɹɭɦɨɜɜɟɞɟɧɧɹɛɿɡɧɟɫɭɨɫɨɛɥɢɜɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɱɿɬɤɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɜɩɥɢɜɭ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨʀ
ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɞɨɫɬɚɬ
ɧɶɨɸɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸɩɪɨʀʀɫɭɬɧɿɫɬɶɆɟɧɲɟɩɨɥɨɜɢɧɢɨɩɢɬɚɧɢɯɝɪɨɦɚɞɹɧɩɨɿɧɮɨɪ
ɦɨɜɚɧɿ ɩɪɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨʀ ɧɚɤɨɩɢɱɭ
ɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɇɟɞɨɜɿɪɚ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɞɨ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɡɧɚɱɧɿ
ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ɜɢɧɢɤɥɚ ɧɟ ɛɟɡɩɿɞɫɬɚɜɧɨ Ʉɪɿɦ ɧɟɞɨɜɿɪɢ ɞɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɧɚ ɡɚɜɚɞɿ ɩɿɞ
ɜɢɳɟɧɧɸɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɭɤɪɚʀɧɰɿɜɫɬɨʀɬɶɜɤɪɚɣɧɢɡɶɤɢɣɪɿɜɟɧɶʀɯɞɨɛɪɨ
ɛɭɬɭ ȱɫɧɭɸɱɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɞɨɯɨɞɿɜ ɧɟ ɥɢɲɟ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɚɨɳɚɞɠɭɜɚɬɢ ɬɚ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɬɢ
ɤɨɲɬɢɚɥɟɣɧɟɩɨɤɪɢɜɚɽɨɫɧɨɜɧɢɯɫɩɨɠɢɜɱɢɯɩɨɬɪɟɛɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
Ɉɰɿɧɸɸɱɢɩɟɧɫɿɣɧɿɫɬɪɚɬɟɝɿʀɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɪɿɡɧɢɯɜɿɤɨɜɢɯɤɨɝɨɪɬɫɥɿɞɫɤɚɡɚɬɢ
ɳɨ ɨɞɧɿɽɸ ɿɡ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɢɡɶɤɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɬɧɿɯ
ɨɫɿɛɽɿɫɧɭɜɚɧɧɹɬɢɯɱɢɿɧɲɢɯɮɨɪɦɨɛɦɟɠɟɧɧɹɬɪɭɞɨɜɢɯɩɪɚɜɩɨɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿɩɟɧ
ɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ Ɉɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɨɠ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɳɨ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɧɟ ɩɨɫɩɿɲɚɸɬɶ ɫɤɨɪɢɫ
ɬɚɬɢɫɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɟɧ
ɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ Ƚɪɨɦɚɞɹɧɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɞɠɟɪɟɥɚ
ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɿɧɲɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɨɤɪɿɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɟɧɫɿʀ ɿ ɧɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɭ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɮɿɧɚɧɫɨɜɿɿɧɫɬɢɬɭɬɢ
ɉɨɬɭɠɧɿ ɩɚɬɟɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɿ ɧɚɫɬɪɨʀ ɹɤɿ ɩɚɧɭɸɬɶ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɡɧɚɱɧɨ
ɝɚɥɶɦɭɸɬɶ ɲɥɹɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ Ɉɞɧɚ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ
ɩɪɨɛɥɟɦ ɡ ɹɤɢɦɢ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɫɬɢɤɚɸɬɶɫɹ ɭɪɹɞɢ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɧɚɞɦɿɪɧɿɣ ɚɩɚɬɿʀ
ɜɿɞɧɨɫɧɨɡɚɨɳɚɞɠɟɧɶɧɚɦɚɣɛɭɬɧɽɊɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɽɧɚɞɦɿɪɧɨɜɢɫɨɤɢɣɪɿɜɟɧɶɫɩɨɞɿ
ɜɚɧɶ ɥɸɞɢɧɢ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɭ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɧɚ
ɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɥɸɞɢɧɚ ɜɿɞɱɭɜɚɽ ɛɪɚɤ ɫɬɢɦɭɥɿɜ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɚ
ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿʀɜɥɚɫɧɨʀɩɪɚɰɿ
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10. ЕКСПЕРТНІ ОЦІНКИ ДЕЯКИХ
АСПЕКТІВ ПЕСІЙНОЇ РЕФОРМИ

У

рамках проекту, присвяченого пенсійним системам і реформам
у світі та Україні, Центр Разумкова у червні 2017р. провів т.зв.
Заочний круглий стіл. Експерти Центру звернулися до інституцій, причетних до формування та реалізації політики у сфері пенсійного забезпечення з кількома питаннями, зокрема:
1. Як Ви оцінюєте економічну та соціальну ефективність етапу
пенсійної реформи, здійсненого з 2011р. (зокрема збільшення необхідного страхового стажу для жінок і чоловіків, введення більш жорстких
умов дострокового виходу на пенсію, підвищення пенсійного віку для
жінок)? Як це вплинуло на дефіцитність Пенсійного фонду України)?
Як Ви оцінюєте ефективність подальших кроків, зокрема практику
оподаткування пенсій; успішність заходів зі зниження з початку
2016р. ставки єдиного соціального внеску до 22%, (який тариф
страхових внесків може бути оптимальним, і чи існують компенсатори
скорочення надходжень до бюджету ПФУ)?
2. Як Ви оцінюєте перспективи чергового етапу пенсійної
реформи, про який йдеться наразі. Які існують основні переваги та
ризики при запровадженні загальнообов’язкової накопичувальної
системи пенсійного забезпечення в Україні. Які, на Ваш погляд, на
сьогодні існують можливості та зацікавленість громадян у розширенні системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні. Які
стимули дозволять підвищити рівень довіри та залученості населення
до вітчизняної пенсійної системи та що може посилити мотивацію не
вдаватися до тіньової зайнятості чи оплати праці.
3. Яка, на Ваш погляд, система пенсійного забезпечення є сьогодні
найбільш прийнятною для України, враховуючи нинішні економічні,
соціальні, демографічні та історичні обставини (наприклад, отримання пенсії лише з солідарної системи (пенсія залежить від сплачених
внесків до державного пенсійного фонду); отримання пенсії з солідарної та накопичувальної систем (пенсія залежить від сплачених внесків до державного та недержавних пенсійних фондів); отримання універсальної мінімальної соціальної допомоги від держави
та додаткової пенсії з приватних пенсійних фондів; отримання лише
універсальної (однакової для всіх) мінімальної соціальної допомоги
від держави (принцип “пенсіонерів утримують діти та родичі, а не
держава”).
Відповіді, отримані Центром, подані нижче з невеликими скороченнями, мінімальними редакційними правками та максимальним збереженням авторської стилістики.
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 ФІНАНСОВІ,

СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Верховна Ради України
Комітет з питань соціальної політики, зайнятості
та пенсійного забезпечення
Голова Комітету Л.ДЕНІСОВА
ɉɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɿ ɪɟɮɨɪɦɢ ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɜ ɪ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɜɿɤɭ ɞɥɹ ɠɿɧɨɤ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɫɬɚɠɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɞɥɹ ɩɪɢ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿʀ ɬɨɳɨ  ɧɟ ɜɢɪɿɲɢɥɢ ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɹɤɚ
ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɩɟɧɫɿɣ ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɦɿɪɨɸ
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɩɨɬɪɟɛɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜɧɟɝɚɪɚɧɬɭɽɧɚɥɟɠɧɢɣɪɿɜɟɧɶɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɡɚɯɢɫɬɭ
ɝɪɨɦɚɞɹɧɩɨɯɢɥɨɝɨɜɿɤɭ
ɍɤɪɚʀɧɚ ɡɿɬɤɧɭɥɚɫɹ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɟɧɧɹ ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɦɢ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɜɢɤɥɢ
ɤɚɦɢ ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɿɧɿɡɚɰɿɽɸ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨɸ ɤɪɢɡɨɸ ɜɿɞɬɨɤɨɦ ɩɪɚɰɟ
ɡɞɚɬɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɡɚ ɦɟɠɿ ɤɪɚʀɧɢ Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɚɽ ɧɢɡɤɭ
³ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ´ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ
ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɩɟɧɫɿɣ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɫɬɚɠɭ ɬɚ ɪɨɡ
ɦɿɪɭ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɿ ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ
ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɪɿɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬɿ ɡɚɫɬɪɚ
ɯɨɜɚɧɢɯɨɫɿɛɳɨɞɨɨɬɪɢɦɚɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɢɯɜɢɩɥɚɬɬɚɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹɞɟɹɤɢɯɤɚɬɟɝɨɪɿɣ
ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ ɹɤɿ ɫɩɥɚɱɭɜɚɥɢ ɫɬɪɚɯɨɜɿ ɜɧɟɫɤɢ ɡɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨɸ ɫɬɚɜɤɨɸ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ
ɝɚɪɚɧɬɿɣɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɦɢɨɫɨɛɚɦɢɫɜɨʀɯ³ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ´ɩɪɚɜɡɧɚɱɧɢɣɪɨɡ
ɪɢɜ ɦɿɠ ɪɨɡɦɿɪɚɦɢ ɩɟɧɫɿɣ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭ ɪɿɡɧɿ ɪɨɤɢ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɫɬɢ
ɦɭɥɭ ɞɨ ɫɩɥɚɬɢ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɫɩɥɚ
ɱɟɧɢɦɢɜɧɟɫɤɚɦɢɬɚɪɨɡɦɿɪɨɦɩɟɧɫɿʀɧɟɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɢɣɛɸɞɠɟɬɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨɮɨɧɞɭ
ɍɤɪɚʀɧɢɬɨɳɨ
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɧɚɧɚɣɜɢɳɨɦɭɪɿɜɧɿɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɩɢɬɚɧɶ
ɳɨɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɪɚʀɧɢ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɚɥɟɠɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɩɟɧɫɿɣ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ
ɩɟɧɫɿɣɧɢɦ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɣɧɹɬɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ Ʉɨɦɿɬɟɬ ɿɧɿɰɿɸɜɚɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɢɯɫɥɭɯɚɧɶ³ɉɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿɫɬɶɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹɫɬɪɚɯɨɜɢɯɡɚɫɚɞɩɪɢɪɟɮɨɪ
ɦɭɜɚɧɧɿɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ´ɹɤɿɜɿɞɛɭɥɢɫɶɱɟɪɜɧɹɪ
ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɢɯ ɫɥɭɯɚɧɶ ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɥɢɫɶ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ
ɩɟɪɲɨɝɨɪɿɜɧɹ±ɫɨɥɿɞɚɪɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹɬɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɞɪɭɝɨɝɨɪɿɜɧɹ±ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀɫɢɫ
ɬɟɦɢɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ɁɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɢɯɫɥɭɯɚɧɶɄɨɦɿɬɟɬɧɚɫɜɨɽɦɭɡɚɫɿɞɚɧɧɿɱɟɪɜɧɹ
ɪ ɪɨɡɝɥɹɧɭɜ ɩɪɨɟɤɬ ɉɨɫɬɚɧɨɜɢ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ³ɉɪɨ Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɢɯ ɫɥɭɯɚɧɶ ɧɚ ɬɟɦɭ ³ɉɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿɫɬɶ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɡɚɫɚɞ
ɩɪɢɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ´´
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ɍ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɯ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɢɯ ɫɥɭɯɚɧɶ ɜɪɚɯɨɜɚɧɿ ɬɚ ɫɢɫ
ɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ
ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɫɭɱɚɫ
ɧɨɝɨɫɬɚɧɭɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɬɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜʀʀɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ1.

Міністерство соціальної політики України
Департамент пенсійного забезпечення
Директор Департаменту В.КУДІН

ª Щодо ефективності етапу пенсійної реформи, здійсненої з 2011р.
ɉɿɞɱɚɫɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɭɪɩɟɧɫɿɣɧɨʀɪɟɮɨɪɦɢɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɥɨɫɹɳɨɡɚɯɨɞɢ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɠɿɧɤɚɦ ɬɚ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɫɬɚɠɭ ɞɨɡɜɨɥɹɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ
ɛɟɡɞɟɮɿɰɢɬɧɿɫɬɶɛɸɞɠɟɬɭɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨɮɨɧɞɭɜɠɟɡɪɪ
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣɟɮɟɤɬɜɿɞɩɟɧɫɿɣɧɨʀɪɟɮɨɪɦɢɜɪɫɤɥɚɞɚɜɦɥɪɞɝɪɧɳɨ
ɞɚɜɚɥɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɰɿ ɜ ɪɨɡɦɿɪɚɯ
ɩɟɧɫɿɣɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɪɨɤɭɜɢɯɨɞɭɧɚɩɟɧɫɿɸ
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡ ɪ ɱɚɫɬɤɚ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɧɚ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨ ȼȼɉ ɡɦɟɧ
ɲɢɥɚɫɶɡɭɪɞɨɭɪɡɨɞɧɨɱɚɫɧɢɦɿɫɬɨɬɧɢɦɡɧɢɠɟɧɧɹɦɪɿɜɧɹ
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɿɞɧɨɫɧɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀɩɥɚɬɢɡɞɨɡɚɜɤɚ
ɡɚɧɢɣɩɟɪɿɨɞɐɟɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɡɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸɭɩɟɪɿɨɞɡɪɪ
ɞɿɽɜɨɝɨɦɟɯɚɧɿɡɦɭɩɟɪɟɪɚɯɭɧɤɭɩɟɧɫɿɣ ɿɧɞɟɤɫɚɰɿʀ 
ɉɪɨɬɟɡɫɿɱɧɹɪɡɦɟɧɲɟɧɧɹɫɬɚɜɤɢȯɋȼɞɨ ɞɨɉɎɍ ɞɟɮɿɰɢɬ
ɛɸɞɠɟɬɭɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨɮɨɧɞɭɍɤɪɚʀɧɢɩɨɝɥɢɛɢɜɫɹ
Ⱦɥɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɞɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɬɚ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɧɚ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɛɸɞɠɟɬɭ
ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨɮɨɧɞɭɍɤɪɚʀɧɢɡɚɤɨɧɚɦɢɍɤɪɚʀɧɢ³ɉɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɞɟɹɤɢɯɡɚɤɨ
ɧɨɞɚɜɱɢɯɚɤɬɿɜɍɤɪɚʀɧɢ´ɜɿɞɝɪɭɞɧɹɪɬɚ³ɉɪɨȾɟɪɠɚɜɧɢɣɛɸɞɠɟɬɍɤɪɚʀɧɢ
ɧɚɪ´ɡɫɿɱɧɹɪ
• ɩɨɞɜɨɽɧɨɪɨɡɦɿɪɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀɩɥɚɬɢ
• ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɞɥɹ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɛɨɜ¶ɹɡɨɤ ɫɩɥɚɱɭɜɚɬɢ
ɽɞɢɧɢɣɜɧɟɫɨɤɧɚɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟɞɟɪɠɚɜɧɟɫɨɰɿɚɥɶɧɟɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ȼɨɞɧɨɱɚɫ
• ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ  ɦɥɧ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɥɢɲɟ  ɦɥɧ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɯ
ɨɫɿɛɡɦɥɧɡɚɣɧɹɬɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɧɹɬɚɡɦɥɧɨɫɿɛɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨɜɿɤɭ
• ɧɿɜɟɥɶɨɜɚɧɨɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɪɨɡɦɿɪɭɩɟɧɫɿʀɜɿɞɫɩɥɚɱɟɧɢɯɜɧɟɫɤɿɜ±ɭɦɥɧɩɟɧ
ɫɿɨɧɟɪɿɜɪɨɡɦɿɪɩɟɧɫɿʀɨɞɧɚɤɨɜɢɣɧɚɪɿɜɧɿɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨɦɿɧɿɦɭɦɭɞɥɹɧɟɩɪɚ
ɰɟɡɞɚɬɧɢɯɨɫɿɛ
1

До цієї відповіді було надано додаток “Проект Постанови про Рекомендацій парламентських слухань
“Пріоритетність додержання страхових засад при реформуванні пенсійної системи”” №6664 від 30 червня
2017р. на 26 сторінках, який через великий обсяг ми не можемо вмістити в цьому видання, проте ознайомитися з ним можна за адресою: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62165. – Ред.
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ɍɪɫɟɪɟɞɧɿɣɪɨɡɦɿɪɩɟɧɫɿʀɭɱɨɥɨɜɿɤɿɜɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɜɫɟɪɟɞɧɿɣɪɨɡ
ɦɿɪɩɟɧɫɿʀɭɠɿɧɨɤȼɧɚɫɥɿɞɨɤɩɟɧɫɿɣɧɨʀɪɟɮɨɪɦɢɭɪɫɟɪɟɞɧɿɣɪɨɡɦɿɪɩɟɧɫɿʀ
ɭɱɨɥɨɜɿɤɿɜɥɢɲɟɧɚɩɟɪɟɜɢɳɭɽɫɟɪɟɞɧɿɣɪɨɡɦɿɪɩɟɧɫɿʀɭɠɿɧɨɤ

ª Щодо перспективи чергового етапу пенсійної реформи
Ɂɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɭɩɪɨɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɡɠɨɜɬɧɹ
ɪɛɭɞɟɡɞɿɣɫɧɟɧɨɩɟɪɟɪɚɯɭɧɨɤɩɟɧɫɿɣɞɥɹɦɥɧɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧ
ɧɹɦɽɞɢɧɢɯɜɢɯɿɞɧɢɯɭɦɨɜɜɨɛɱɢɫɥɟɧɧɿɩɟɧɫɿɣ
Ɍɚɤ ɤɨɠɧɨɦɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɭ ɡ  ɠɨɜɬɧɹ ɩɟɧɫɿɹ ɛɭɞɟ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚ
ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɡɚɪɨɛɿɬɤɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ ɣɨɝɨ ɬɪɢ
ɜɚɥɨɫɬɿ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɫɬɚɠɭ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɧɢɠɟɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɤɭ
ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɫɬɚɠɭ ɡ  ɞɨ  Ⱥ ɬɚɤɨɠ ɽɞɢɧɨɝɨ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɡɚɪɨɛɿɬ
ɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɧɚ ɪɿɜɧɿ  ɝɪɧ ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ
ɜɪ
ɓɨɪɨɤɭ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɪ ɽɞɢɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ
ɿɧɞɟɤɫɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ 
• ɧɚɪɨɫɬɭɫɟɪɟɞɧɶɨɦɿɫɹɱɧɢɯɡɚɪɩɥɚɬɡɚɬɪɢɪɨɤɢɬɚ
• ɧɚɿɧɞɟɤɫɭɫɩɨɠɢɜɱɢɯɰɿɧ
ɐɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɳɨɪɿɱɧɢɣ ɩɟɪɟɪɚɯɭɧɨɤ ɩɟɧɫɿɣ ɹɤ ɞɥɹ ɧɨɜɢɯ ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ ɫɬɚɪɢɯ
ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ
Ⱦɥɹ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ɩɟɧɫɿɣ ɹɤɿ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɭ 
ɪɪ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ ± ɧɚ ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɧɨɜɢɦ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɚɦ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ
ɦɭɬɶɫɹ ɞɜɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɳɨɞɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɤɭ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɫɬɚɠɭ ± 
ɉɟɪɟɯɿɞɧɢɣɩɟɪɿɨɞɬɪɢɜɚɬɢɦɟɞɨɬɨɝɨɱɚɫɭɞɨɩɨɤɢɩɨɤɚɡɧɢɤɽɞɢɧɨʀɫɟɪɟɞɧɶɨʀɡɚɪ
ɩɥɚɬɢɧɟɩɟɪɟɜɢɳɢɬɶɩɨɤɚɡɧɢɤɡɧɢɠɟɧɧɹɜɚɪɬɨɫɬɿɪɨɤɭɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨɫɬɚɠɭ
Ɂɠɨɜɬɧɹɪɠɨɞɧɨɦɭɩɟɧɫɿɨɧɟɪɭɩɟɧɫɿɹɜɧɚɫɥɿɞɨɤɩɟɪɟɪɚɯɭɧɤɭɡɦɟɧɲɟɧɚ
ɧɟɛɭɞɟ ɩɟɧɫɿʀɳɨɩɪɢɡɧɚɱɚɥɢɫɹɜɩɟɪɿɨɞɪɪ 
ɇɚɫɥɿɞɤɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɱɟɪɝɨɜɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɫɬɚɧɟ ɪɟɚɥɶɧɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ ɞɥɹ
ɦɥɧɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜɜɹɤɢɯɪɨɡɦɿɪɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦɨɠɟɫɤɥɚɫɬɢɜɿɞɝɪɧɞɨɩɨɧɚɞ
ɝɪɧ
Ɂɚɝɚɥɨɦ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɍɪɹɞɭ ɳɨɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ ɬɨɪɤɧɭɬɶɫɹ  ɦɥɧ
ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿɞɠɟɪɟɥɚɞɥɹɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɩɟɧɫɿɣɧɨʀɪɟɮɨɪɦɢ
• ɞɨɞɚɬɤɨɜɿɤɨɲɬɢɜɿɞɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀɡɚɪɩɥɚɬɢɡɚɱɨɬɢɪɢɦɿɫɹɰɿɪ
• ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɜɿɞɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀɫɬɚɜɤɢȯɋȼ
• ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɜɿɞɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀɜɟɥɢɱɢɧɢȯɋȼ
• ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɜɿɞɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶȯɋȼ
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ɐɿɥɶɨɜɿ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɢɯ ɦɢ ɦɚɽɦɨ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿɿɞɨɤɿɧɰɹɪ
• ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɞɟɮɿɰɢɬɭɛɸɞɠɟɬɭɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨɮɨɧɞɭ
• ɩɟɪɟɪɚɯɭɜɚɧɧɹɫɬɪɚɯɨɜɢɯɩɟɧɫɿɣ
• ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀɩɟɧɫɿɣɧɢɯɜɢɩɥɚɬ
• ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɧɚ  ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɭ ɹɤɢɯ ɫɬɪɚɯɨɜɚ ɩɟɧɫɿɹ ɽ ɦɟɧ
ɲɨɸɡɚɦɿɧɿɦɚɥɶɧɭ

ª Щодо накопичувальної системи загальнообов’язкового державного
пенсійного страхування (переваги та ризики при запровадженні)

ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ³ɉɪɨ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟ
ɱɟɧɧɹ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ´ ɜɿɞ  ɥɢɩɧɹ ɪ ɩɟɪɟɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚ
ɯɨɜɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɞɨ ɇɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɽɬɶɫɹ ɩɨɱɢ
ɧɚɸɱɢ ɡ ɪɨɤɭ ɜ ɹɤɨɦɭ ɛɭɞɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨ ɛɟɡɞɟɮɿɰɢɬɧɿɫɬɶ ɛɸɞɠɟɬɭ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɭɍɤɪɚʀɧɢɉɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹɡɚɩɪɨɜɚɞɢɬɢȱȱɪɿɜɟɧɶɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɡɚɬɚɤɢɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ
• ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢɰɿɽʀɫɢɫɬɟɦɢɛɭɞɭɬɶɨɫɨɛɢɹɤɢɦɧɚɞɚɬɭɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢ
ɜɢɩɨɜɧɢɥɨɫɹɧɟɛɿɥɶɲɟɪɨɤɿɜ
• ɪɨɡɦɿɪ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ ɧɚ ɞɚɬɭ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ
ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ  ɡ ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ ɣɨɝɨ ɳɨɪɿɱɧɢɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɧɚ 
ɞɨɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ
• ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ
ɦɟɬɶɫɹɉɟɧɫɿɣɧɢɦɮɨɧɞɨɦɍɤɪɚʀɧɢɑɟɪɟɡɪɨɤɢɩɿɫɥɹɩɨɱɚɬɤɭɫɩɥɚɬɢɫɬɪɚɯɨ
ɜɢɯɜɧɟɫɤɿɜɞɨɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢʀʀɭɱɚɫɧɢɤɢɦɚɬɢɦɭɬɶɩɪɚɜɨɨɛɢɪɚɬɢ
ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɿɩɟɧɫɿɣɧɿɮɨɧɞɢɜɹɤɢɯɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹʀɯɩɟɧɫɿɣɧɿɤɨɲɬɢ
ɉɟɪɟɜɚɝɢ
• ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɭɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɬɢ
ɞɠɟɪɟɥɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɨɫɨɛɨɸɞɨɯɨɞɿɜɭɫɬɚɪɨɫɬɿɿɡɚɥɭɱɢɬɢɞɨɞɚɬɤɨɜɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ
ɜɟɤɨɧɨɦɿɤɭɞɟɪɠɚɜɢ
• ɤɨɲɬɢ ɧɚɥɟɠɚɬɢɦɭɬɶ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɿɣ ɨɫɨɛɿ ɚ ɭ ɪɚɡɿ ʀʀ ɫɦɟɪɬɿ ±
ɭɫɩɚɞɤɨɜɭɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɩɨɪɹɞɤɭ
Ɋɢɡɢɤɢ
• ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɿ ɧɚɹɜɧɿ ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ ɞɥɹ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜ
ɿɧɲɿɤɪɚʀɧɢɤɨɲɬɿɜɹɤɿɛɭɞɭɬɶɡɚɥɭɱɟɧɿɞɨȱȱɪɿɜɧɹɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ
• ɧɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɜɢɦɨɝɳɨɞɨɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀɩɟɧɫɿɣɧɢɯɚɤɬɢɜɿɜɬɚɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ
ɚɤɬɢɜɿɜɛɟɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɩɪɚɜɢɥ³ɪɨɡɫɭɞɥɢɜɨʀɥɸɞɢɧɢ´
• ɜɿɞɫɭɬɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɞɟɪɠɚɜɢɡɚɤɭɪɫɨɜɿɤɨɥɢɜɚɧɧɹɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨɩɪɢ
ɛɭɬɤɭɐɿɪɢɡɢɤɢɩɪɢɣɦɚɽɧɚɫɟɛɟɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɚɨɫɨɛɚɤɨɥɢɨɛɢɪɚɬɢɦɟɇɉɎ
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ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɨɩɪɚɰɶɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɤɭ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭ
ɜɚɧɧɹ ,,ɪɿɜɧɹɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ 
Ɉɞɧɿɽɸ ɿɡ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɽ
ɧɚɛɭɬɬɹɞɨɫɜɿɞɭɪɨɛɨɬɢɫɢɫɬɟɦɢɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ

ª Щодо недержавного пенсійного забезпечення

(можливості та зацікавленість громадян у системі НПЗ)

ɋɢɫɬɟɦɚ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ,,, ɪɿɜɟɧɶ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢȲʀɪɨɡɛɭɞɨɜɚɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɩɨɱɢɧɚɸɱɢɡɪɩɿɫɥɹɧɚɛɭɬɬɹɱɢɧɧɨɫɬɿ
Ɂɚɤɨɧɨɦ³ɉɪɨɧɟɞɟɪɠɚɜɧɟɩɟɧɫɿɣɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ´Ɉɫɧɨɜɭɬɚɤɨʀɫɢɫɬɟɦɢɫɬɚɧɨɜ
ɥɹɬɶɧɟɞɟɪɠɚɜɧɿɩɟɧɫɿɣɧɿɮɨɧɞɢ
Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɽ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ
ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨ
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ
ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɜɢɳɟ ɪɿɜɧɹ ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɬɚ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɞɥɹɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɞɨɜɿɪɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɞɨ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ
ɮɨɧɞɿɜ ɦɨɠɥɢɜɟ ɥɢɲɟ ɜ ɪɚɡɿ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ɡɭɫɢɥɶ ɭɫɿɯ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧ ɉɪɢ
ɰɶɨɦɭɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɰɿɽʀɩɪɨɛɥɟɦɢɩɨɬɪɿɛɧɨɹɤɤɨɦɩɥɟɤɫɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɚɧɢɯ
ɡɚɜɞɚɧɶɞɟɜɚɠɥɢɜɨɡɚɞɿɹɬɢɤɨɠɟɧɡɟɥɟɦɟɧɬɿɜɞɨɛɪɟɩɪɨɞɭɦɚɧɭɪɨɡ¶ɹɫɧɸɜɚɥɶɧɭ
ɪɨɛɨɬɭ ɧɚɞɿɣɧɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɜɦɿɧɧɹ ɩɪɨɫɭɜɚɬɢ ɧɚ
ɪɢɧɨɤɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɩɨɫɥɭɝɩɟɧɫɿɣɧɿɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɹɤɨɞɢɧɿɡɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯɮɿɧɚɧɫɨ
ɜɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜ
ɉɨɬɪɿɛɧɨɩɨɡɢɰɿɨɧɭɜɚɬɢɜɫɭɫɩɿɥɶɧɿɣɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɬɚɩɟɪɟɜɚɝɢɭɱɚɫɬɿ
ɜɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯɩɟɧɫɿɣɧɢɯɮɨɧɞɚɯɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɿɧɲɢɦɢɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɦɢɩɪɨɞɭɤ
ɬɚɦɢɬɚɤɢɦɢɹɤɛɚɧɤɿɜɫɶɤɿɞɟɩɨɡɢɬɢɩɪɨɞɭɤɬɢɫɬɪɚɯɨɜɢɯɤɨɦɩɚɧɿɣ
Ɍɨɦɭɧɟɨɛɯɿɞɧɨɚɤɬɢɜɧɿɲɟɬɚɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɟɩɪɨɜɨɞɢɬɢɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɩɪɨ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚ ɪɢɡɢɤɢ ɭɱɚɫɬɿ ɜ
ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯɩɟɧɫɿɣɧɢɯɮɨɧɞɚɯȼɚɝɨɦɢɦɮɚɤɬɨɪɨɦɬɚɤɨɠɽɩɨɲɢɪɟɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɪɟɤɥɚɦɢ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɳɨɞɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɫɬɚɧɨɜ ɧɟɞɟɪ
ɠɚɜɧɨɝɨɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɋɚɦɟɰɟɣɮɚɤɬɨɪɦɚɽɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢɧɚɫɟɥɟɧɧɹɞɨ
ɭɱɚɫɬɿɜɫɢɫɬɟɦɿɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ2.

ª Що може посилити мотивацію не вдаватися
до тіньової зайнятості чи оплати праці?

Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀɩɥɚɬɢɫɩɪɢɹɬɢɦɟɞɟɬɿɧɿɡɚɰɿʀɡɚɪɩɥɚɬ
Ɍɚɤɨɠ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ³ɉɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɞɟɹɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɚɤɬɿɜ
ɍɤɪɚʀɧɢ´ ɜɿɞ  ɝɪɭɞɧɹ ɪ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɿɡ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ
2

Інформацію про стан і розвиток недержавного пенсійного забезпечення можна отримати на веб-сайті
Нацкомфінпослуг у рубриці “Огляд ринків”.
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ɤɨɧɬɪɨɥɸɭɫɮɟɪɿɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿɬɚɨɩɥɚɬɢɩɪɚɰɿɨɪɝɚɧɚɦɦɿɫɰɟɜɨɝɨɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ
ɳɨ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɡɦɟɧɲɟɧɧɸ ɜɢɩɥɚɬɢ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ³ɜ ɤɨɧɜɟɪɬɚɯ´ ɬɚ ɡɧɢɠɟɧɧɸ
ɦɚɫɲɬɚɛɿɜɧɟɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨʀɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ

ª Яка система пенсійного забезпечення є сьогодні
найбільш прийнятною для України?

ɍɤɪɚʀɧɚ ɦɚɽ ɧɚɦɿɪ ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɬɪɢɪɿɜɧɟɜɭ ɩɟɧɫɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɹɤɚ ɪɨɡɲɢ
ɪɢɬɶ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɥɸɞɟɣ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜ
ɞɟɪɠɚɜɿ

Пенсійний фонд України
Департамент пенсійного забезпечення
Заступник директора Департаменту Л.БРИЧОК

ª До питання 1
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɨɪɦɢ ɫɬ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ³ɉɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪ
ɠɚɜɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ´ ɞɟɮɿɰɢɬ ɤɨɲɬɿɜ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɞɥɹ ɮɿɧɚɧɫɭ
ɜɚɧɧɹ ɜɢɩɥɚɬɢ ɩɟɧɫɿɣ ɭ ɫɨɥɿɞɚɪɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɧɚɞ ɞɨɯɨ
ɞɚɦɢ ɜɢɧɢɤɚɽɭɡɜ¶ɹɡɤɭɿɡɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦɜɢɩɥɚɬɢɩɟɧɫɿɣɜɪɨɡɦɿɪɿɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɦɭ
ɫɬ ɰɶɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɭ Ɍɚɤɢɣ ɞɟɮɿɰɢɬ ɩɨɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɭɍɤɪɚʀɧɢ
Ɍɚɤɞɟɮɿɰɢɬɤɨɲɬɿɜɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨɮɨɧɞɭɍɤɪɚʀɧɢɭɪɫɤɥɚɜɦɥɧɝɪɧ
ɪ±ɦɥɧɝɪɧɪ±ɦɥɧɝɪɧɪ±ɦɥɧɝɪɧ
ɪ ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɫɭɦ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɧɚ ɜɢɩɥɚɬɭ ɭ ɝɪɭɞɧɿ ɪ ɩɟɧɫɿɣ ɫɿɱɧɹ
ɪ  ±  ɦɥɧ ɝɪɧ ɪ ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɫɭɦ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɧɚ ɜɢɩɥɚɬɭ
ɭ ɝɪɭɞɧɿ ɪ ɩɟɧɫɿɣ ɫɿɱɧɹ ɪ  ±  ɦɥɧ ɝɪɧ ɪ ɛɸɞɠɟɬ  ±
ɦɥɧɝɪɧ

ª Щодо оподаткування пенсій
ɋɭɦɚ ɩɨɞɚɬɤɭ ɡ ɞɨɯɨɞɿɜ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɹɤɢɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɨɪɦ ɉɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ
ɤɨɞɟɤɫɭɧɚɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹɧɚɫɭɦɢɩɟɧɫɿɣ ɜɤɥɸɱɚɸɱɢɫɭɦɭʀɯɿɧɞɟɤɫɚɰɿʀɧɚɪɚɯɨɜɚɧɭ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɡɚɤɨɧɭ ɚɛɨɳɨɦɿɫɹɱɧɨɝɨɞɨɜɿɱɧɨɝɨɝɪɨɲɨɜɨɝɨɭɬɪɢɦɚɧɧɹɨɬɪɢɦɭ
ɜɚɧɢɯɩɥɚɬɧɢɤɨɦɩɨɞɚɬɤɭɡɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨɮɨɧɞɭɍɤɪɚʀɧɢɱɢɛɸɞɠɟɬɭɡɝɿɞɧɨɡɡɚɤɨ
ɧɨɦ ɹɤɳɨ ʀɯ ɪɨɡɦɿɪ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ  ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɞɥɹ ɨɫɿɛ
ɹɤɿ ɜɬɪɚɬɢɥɢ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ  ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɧɚ  ɫɿɱɧɹ
ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɪɨɤɭ ± ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ ɬɚɤɨɝɨ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɫɤɥɚɥɚ ɡɚ ɪ ±
ɦɥɧɝɪɧɡɚɩ¶ɹɬɶɦɿɫɹɰɿɜɪ±ɦɥɧɝɪɧ

ª Щодо зниження, починаючи з 2016р., розміру єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Ɂɧɢɠɟɧɧɹɡɫɿɱɧɹɪ ɡɝɿɞɧɨɡɁɚɤɨɧɨɦ³ɉɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɉɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ
ɤɨɞɟɤɫɭɍɤɪɚʀɧɢɬɚɞɟɹɤɢɯɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯɚɤɬɿɜɍɤɪɚʀɧɢɳɨɞɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɡɛɚɥɚɧ
ɫɨɜɚɧɨɫɬɿɛɸɞɠɟɬɧɢɯɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶɭɪ´ɜɿɞɝɪɭɞɧɹɪ ɪɨɡɦɿɪɭɽɞɢɧɨɝɨ
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ɜɧɟɫɤɭ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɞɨ  ɬɚ ɡɦɟɧ
ɲɟɧɧɹ ɜɿɞɫɨɬɤɚ ɣɨɝɨ ɪɨɡɳɟɩɥɟɧɧɹ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɢ ɫɭɬɬɽɜɟ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɜɥɚɫɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ
ɞɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɂɚ ɪ Ɏɨɧɞ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨ ɧɟɞɨ
ɨɬɪɢɦɚɜɦɥɪɞɝɪɧ

ª До питання 2
ɍɦɨɜɢ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨʀ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
,, ɪɿɜɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɉɪɢɤɿɧɰɟɜɢɦɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ Ɂɚɤɨɧɭ ³ɉɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟ
ɞɟɪɠɚɜɧɟɩɟɧɫɿɣɧɟɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ´
ȼɨɞɧɨɱɚɫ  ɬɪɚɜɧɹ ɪ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɍɪɹɞɭ ɉɪɟɦ¶ɽɪɦɿɧɿɫɬɪ ɍɤɪɚʀɧɢ
ȼȽɪɨɣɫɦɚɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɜ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡɚɤɨɧɭ ³ɉɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ
ɞɨɞɟɹɤɢɯɡɚɤɨɧɿɜɍɤɪɚʀɧɢɳɨɞɨɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɩɟɧɫɿɣ´ɳɨɩɪɨɩɨɧɭɽɍɪɹɞɭɪɚɦɤɚɯ
ɩɟɧɫɿɣɧɨʀɪɟɮɨɪɦɢɹɤɚɦɚɽɡɚɩɪɚɰɸɜɚɬɢɩɿɫɥɹɭɯɜɚɥɟɧɧɹɉɚɪɥɚɦɟɧɬɨɦɡɠɨɜɬɧɹ
ɪ

ª До питання З
Ɍɪɢɪɿɜɧɟɜɚ ɩɟɧɫɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɦ ³ɉɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟ
ɞɟɪɠɚɜɧɟɩɟɧɫɿɣɧɟɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ´ɽɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɸ
Федерації профспілок України

Управління соціального страхування і пенсійного
забезпечення апарату
Керівник управління В.МАКСИМЧУК

ª Як

Ви оцінюєте економічну та соціальну ефективність етапу пенсійної
реформи, здійсненого з 2011р. (зокрема, збільшення необхідного страхового стажу для жінок і чоловіків, введення більш жорстких умов дострокового виходу на пенсію, підвищення пенсійного віку для жінок)? Як це
вплинуло на дефіцитність Пенсійного фонду України)?

Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨɫɬɚɠɭɞɨɪɨɤɿɜɞɥɹɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɩɟɧɫɿʀ ɜ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɡɦɿɪɿ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ  ɧɟ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚ
ɥɨɫɹ ɉɨɩɟɪɲɟ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɫɤɥɚɞɧɨɳɿɜ ɭ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭ
ɜɚɧɧɿ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɚʀɧɢ ɫɬɚɠ  ɪɨɤɿɜ ɽ ɡɚɜɟ
ɥɢɤɢɦ ɉɨɞɪɭɝɟ ɞɨɫɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɳɨ ɜ ɪɚɡɿ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɹɤɢɯɨɫɶ
ɩɨɫɢɥɸɸɱɢɯ ɚɛɨ ɨɛɦɟɠɭɸɱɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɜɨɧɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɨ ɨɫɿɛ
ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɜɿɤɭ ɚɛɨ ɡɚɝɚɥɨɦ ɬɿɥɶɤɢ ɞɨ ɬɢɯ ɹɤɿ ɜɩɟɪɲɟ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɨɜɭɸɬɶɫɹ Ⱥɞɠɟ
ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɹɤɿɦɚɥɢɫɬɚɠɪɨɤɿɜɿɡɪɿɡɧɢɯɩɪɢɱɢɧɭɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭɧɟɩɪɚɰɸ
ɜɚɥɢ ɛɭɥɢ ɜɩɟɜɧɟɧɿ ɳɨ ʀɦ ɭ ɜɫɿɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɛɭɞɟ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɚ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɩɟɧɫɿɹ
Ɍɚɤɭ ɝɚɪɚɧɬɿɸ ɞɚɜɚɥɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɉɿɞɜɢɳɭɸɱɢ ɧɚ  ɪɨɤɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞ
ɧɢɣ ɫɬɚɠ ɪɨɛɨɬɢ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɦɢ Ɂɚɤɨɧɭ ³ɉɪɨ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɝɨ ɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ´ ɜɿɞ  ɥɢɩɧɹ ɪ ɛɭɥɨ ɩɨɪɭɲɟɧɨ
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ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɩɪɚɜɚ ɝɪɨɦɚɞɹɧ Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɫɬɪɚɯɨɜɢɣ ɫɬɚɠ ɞɥɹ ɩɪɢɡɧɚ
ɱɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿʀ ɜ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɡɦɿɪɿ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɨɞɧɿɽʀ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɞɥɹ ɠɿɧɨɤ ɿ
ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ
ɉɨɫɬɭɩɨɜɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɞɥɹ ɠɿɧɨɤ ɡ  ɞɨ  ɪɨɤɿɜ ɛɭɥɨ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɨ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɪɿɜɟɧɶ ɛɟɡɪɨ
ɛɿɬɬɹɩɪɨɛɥɟɦɢɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨɩɟɪɟɞɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭɫɬɚɧɡɞɨɪɨɜ¶ɹ
ɬɨɳɨ ȱɡ ɰɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɱɢɦɚɥɨ ɠɿɧɨɤ ɫɤɨɪɢɫɬɚɥɢɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɩɟɧ
ɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɪɿɱɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ  ɪɨɤɿɜ
ɫɬɚɠɭɬɚɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹɡɪɨɛɨɬɢ ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɬɟɳɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣʀɦɪɨɡɦɿɪɩɟɧɫɿʀ
ɛɭɥɨɡɦɟɧɲɟɧɨ
ɉɨɫɬɭɩɨɜɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɭ ɪ ɞɥɹ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ ɠɿɧ
ɤɚɦɡɚɣɧɹɬɢɦɧɚɪɨɛɨɬɚɯɿɡɲɤɿɞɥɢɜɢɦɢɬɚɜɚɠɤɢɦɢɭɦɨɜɚɦɢɩɪɚɰɿɨɛɝɪɭɧɬɨɜɭ
ɜɚɥɨɫɹɬɢɦɳɨɩɪɢɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭɡɞɨɪɨɤɿɜɪɨɡɪɢɜɭɩɟɧɫɿɣ
ɧɨɦɭ ɜɿɰɿ ɞɥɹ ɠɿɧɨɤ ɞɥɹ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɩɿɞɫɬɚɜɚɯ ɿ ɧɚ ɩɿɥɶɝɨɜɢɯ
ɭɦɨɜɚɯɡɛɿɥɶɲɢɜɫɹɧɚɩ¶ɹɬɶɪɨɤɿɜɿɫɤɥɚɞɚɜ ɩɿɫɥɹɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɩɪɨɰɟɫɭɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭɞɨɪɨɤɿɜ ɡɚɫɩɢɫɤɨɦʋ±ɧɚɪɨɤɿɜɿɡɚɫɩɢɫɤɨɦʋ ɬɚɿɧɲɿ
ɩɿɥɶɝɨɜɿɩɟɧɫɿʀ ±ɧɚɪɨɤɿɜɉɪɨɬɟɫɥɿɞɜɪɚɯɭɜɚɬɢɳɨɫɟɪɟɞɧɹɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶɠɢɬɬɹ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɭ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɿ ɜɚɠɤɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɩɪɚɰɿ ɽ ɧɢɠɱɨɸ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ
ɿɡɡɚɝɚɥɶɧɨɸɫɟɪɟɞɧɶɨɸɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸɠɢɬɬɹɌɨɦɭɩɟɪɟɞɜɧɟɫɟɧɧɹɦɡɦɿɧɞɨɡɚɤɨɧɨ
ɞɚɜɱɢɯ ɚɤɬɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɛɭɥɨ ɳɨɛ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɧɚɞɚɥɢ ɫɜɨʀ
ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɳɨɞɨ ɜɧɟɫɟɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɩɪɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɧɚ ɩ¶ɹɬɶ ɪɨɤɿɜ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɜɿɤɭɞɥɹɠɿɧɨɤɡɚɣɧɹɬɢɯɭɲɤɿɞɥɢɜɢɯɿɜɚɠɤɢɯɭɦɨɜɚɯɩɪɚɰɿɌɚɤɨɠɩɨɬɪɿɛɧɨɳɨɛ
ɛɭɥɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɰɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɿ ɳɨɞɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɚɠɭɡɚɜɢɫɥɭɝɭɪɨɤɿɜɡɨɤɪɟɦɚɞɥɹɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɥɶɨɬɧɨɝɨɬɚɥɶɨɬɧɨɜɢɩɪɨɛɧɨɝɨ
ɫɤɥɚɞɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɨɫɜɿɬɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɟɚ
ɬɪɚɥɶɧɨɤɨɧɰɟɪɬɧɢɦ ɚɪɬɢɫɬɚɦ ɬɚ ɿɧɲɢɦ ɇɚ ɠɚɥɶ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭɿɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨɫɬɚɠɭɜɿɞɛɭɥɨɫɹ
ɛɟɡɝɥɢɛɨɤɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɳɨɡɛɿɥɶɲɢɥɨɧɟɞɨɜɿɪɭɝɪɨɦɚɞɹɧɞɨɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ
Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨɫɬɚɠɭɧɚɩ¶ɹɬɶɪɨɤɿɜɞɥɹɩɪɢɡɧɚ
ɱɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ ɧɚ ɩɿɥɶɝɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɿ ɡɚ ɜɢɫɥɭɝɭ ɪɨɤɿɜ ɦɨɠɥɢɜɨ ɿ ɧɟ ɛɭɥɢ ɬɚɤɢɦɢ
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɢɦɢ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ  ɪɨɤɿɜ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ
ɫɬɚɠɭ  ɚɥɟ ɩɪɢɣɧɹɬɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɡɛɚɜɢɥɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɩɪɢɡɧɚ
ɱɟɧɧɹɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɜɢɞɿɜɩɟɧɫɿʀȽɪɨɦɚɞɹɧɚɦɹɤɿɜɠɟɦɚɥɢɪɨɤɿɜɫɬɚɠɭɡɧɢɯ
ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɧɚ ɪɨɛɨɬɚɯ ɿɡ ɲɤɿɞɥɢɜɢɦɢ ɬɚ ɜɚɠɤɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɩɪɚɰɿ ɿ ɧɟ
ɩɪɚɰɸɜɚɥɢɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɝɚɪɚɧɬɭɜɚɥɨɫɶɩɪɚɜɨɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨɜɢɯɨɞɭɧɚɩɟɧɫɿɸ
Ɂɛɿɥɶɲɭɸɱɢɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨɫɬɚɠɭɧɚɩ¶ɹɬɶɪɨɤɿɜɬɚɤɿɩɪɚɰɿɜ
ɧɢɤɢ ɩɨɡɛɚɜɥɹɥɢɫɹ ɩɪɚɜɚ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ
ɩɨɫɬɭɩɨɜɿɫɬɶɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨɫɬɚɠɭɡɦɟɬɨɸɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɬɚɤɢɦ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɞɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢɫɬɪɚɯɨɜɢɣɫɬɚɠɹɤɨɝɨɧɟɜɢɫɬɚɱɚɽɞɥɹɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɟɧ
ɫɿɣ ɧɚ ɩɿɥɶɝɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɿ ɡɚ ɜɢɫɥɭɝɭ ɪɨɤɿɜ ɉɪɨɬɟ ɫɥɿɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɫɤɥɚɞɧɨɳɿ ɡ
ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɦɭɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɨɫɿɛɩɟɪɟɞɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭɌɨɦɭɞɥɹɧɟɞɨɩɭ
ɳɟɧɧɹ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚɤɿ ɡɦɿɧɢ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɛɭɥɨ ɜɫɬɚ
ɧɨɜɥɸɜɚɬɢɞɥɹɨɫɿɛɛɿɥɶɲɦɨɥɨɞɨɝɨɜɿɤɭɧɚɩɪɢɤɥɚɞɪɨɤɿɜ
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СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

ª Як

Ви оцінюєте ефективність подальших кроків, зокрема практику оподаткування пенсій; успішність заходів зі зниження з початку 2016р. ставки
єдиного соціального внеску до 22% (який тариф страхових внесків може
бути оптимальним, і чи існують компенсатори скорочення надходжень
до бюджету ПФУ)?

Ɉɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ ɜ ɫɨɥɿɞɚɪɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɧɟ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɋɬɨɫɨɜɧɨ
ɧɢɧɿɲɧɶɨɝɨ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɫɭɦ ɩɟɧɫɿɣ ɹɤɿ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ  ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɩɪɨɠɢɬɤɨ
ɜɨɝɨɦɿɧɿɦɭɦɭɞɥɹɨɫɿɛɹɤɿɜɬɪɚɬɢɥɢɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶɩɨɬɪɿɛɧɨɡɚɡɧɚɱɢɬɢɧɚɫɬɭɩɧɟ
ɉɟɧɫɿʀ ɹɤɿ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ  ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɞɥɹ ɨɫɿɛ ɹɤɿ ɜɬɪɚ
ɬɢɥɢ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɰɟ ɩɟɧɫɿʀ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɿ ɽ ɩɨɡɚ
ɦɟɠɚɦɢ ɫɨɥɿɞɚɪɧɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɉɪɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɰɢɯ ɩɟɧɫɿɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜ
ɫɬɜɨɦ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɢɫɹ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ʀɯ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɳɨ ɽ ɧɟɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɢɦ ɿ ɧɟɥɨɝɿɱ
ɧɢɦ Ɍɨɦɭ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɫɭɦ ɩɟɧɫɿɣ ɹɤɿ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ ɝɪɚɧɢɱɧɿ ɦɟɠɿ ±  ɩɪɨ
ɠɢɬɤɨɜɢɯɦɿɧɿɦɭɦɿɜ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿɜɫɨɥɿɞɚɪɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿ ɧɟɩɨɪɭɲɭɸɬɶɩɪɢɧɰɢɩɿɜ
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ɇɟ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɩɪɢ ɜɢɩɥɚɬɿ ɩɟɧɫɿɣ ɩɪɚɰɸ
ɸɱɢɦ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɚɦ ɜɢɩɥɚɬɚ ɜ ɪɨɡɦɿɪɿ  ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɩɟɧɫɿʀ ɚɥɟ ɧɟ ɦɟɧɲɟ
ɪɨɡɦɿɪɭ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɞɥɹ ɨɫɿɛ ɹɤɿ ɜɬɪɚɬɢɥɢ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬ
ɧɿɫɬɶ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɜɢɩɥɚɬɢ ɩɟɧɫɿʀ ɨɫɨɛɚɦ ɳɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɧɚ ɩɨɫɚɞɚɯ ɹɤɿ ɞɚɸɬɶ
ɩɪɚɜɨɧɚɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɟɧɫɿʀɡɚɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢɡɚɤɨɧɚɦɢ 
Ɋɨɡɦɿɪɢ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɧɢɡɶɤɿ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɩɟɧɫɿʀ ɦɚɣɠɟ ɜɞɜɿɱɿ
ɧɢɠɱɢɣ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɞɥɹ ɧɟɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɢɯ ɨɫɿɛ ɩɟɧɫɿʀ ɮɚɤ
ɬɢɱɧɨɧɟɿɧɞɟɤɫɭɸɬɶɫɹɿɬɪɢɜɚɥɢɣɩɟɪɿɨɞɧɟɨɫɭɱɚɫɧɸɸɬɶɫɹɳɨɩɪɢɡɜɟɥɨɞɨɬɪɢ
ɤɪɚɬɧɨɝɨ ɪɨɡɪɢɜɭ ɜ ɪɨɡɦɿɪɚɯ ɩɟɧɫɿɣ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭ ɪɿɡɧɿ ɪɨɤɢ ɞɨ ɥɢɩɧɹ ɪ
ɭɬɪɢɦɭɜɚɜɫɹɜɿɣɫɶɤɨɜɢɣɡɛɿɪ  ɬɚɩɨɞɚɬɨɤɧɚɞɨɯɨɞɢɡɮɿɡɢɱɧɢɯɨɫɿɛ  ±
ɡ ɫɭɦɢ ɳɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɥɢ ɬɪɢ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿ ɡɚɪɩɥɚɬɢ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɪ ɩɪɢ
ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɿ ɩɟɧɫɿɣ ɡɚɧɢɠɭɽɬɶɫɹ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɧɚ   ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬ
ɧɨʀɩɥɚɬɢɜɤɪɚʀɧɿɨɫɤɿɥɶɤɢɜɿɧɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɧɟɡɚɨɫɬɚɧɧɿɣɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɣɪɿɤɩɟɪɟɞ
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɩɟɧɫɿʀɚɡɚɬɪɢɪɨɤɢ
Ɍɨɛɬɨ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɢ ɡɧɚɱɧɨ ɦɚɣɠɟ ɜɬɪɢɱɿ ɧɟɞɨɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɩɟɧɫɿʀ ɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɟ
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɩɟɧɫɿɣ ɩɪɢ ʀɯ ɜɢɩɥɚɬɿ ɳɟ ɛɿɥɶɲɟ ɡɧɢɠɭɽ ɪɿɜɟɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɬɨɜɚɪɢ
ɿɩɨɫɥɭɝɢɌɨɦɭɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿɨɛɦɟɠɟɧɧɹɩɟɧɫɿɣɩɪɚɰɸɸɱɢɦɩɟɧɫɿɨɧɟɪɚɦɽɧɟɫɩɪɚ
ɜɟɞɥɢɜɢɦɢ Ɍɚɤɨɠ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɝɚɞɚɬɢ ɳɨ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɧɚ
ɧɢɡɶɤɨɨɩɥɚɱɭɜɚɧɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɥɢɲɟ  ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɧ
ɫɿɨɧɟɪɿɜɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶɩɪɚɰɸɜɚɬɢɩɪɨɬɟɜȯɋɜɡɹɬɨɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɳɨɞɨɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ
ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜɧɟɦɟɧɲɟ
ɇɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɢɦɢ ɬɚ ɛɟɡɩɿɞɫɬɚɜɧɢɦɢ ɽ ɡɦɿɧɢ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɳɨɞɨ ɩɨɡɛɚɜ
ɥɟɧɧɹ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɛɭɞɶɹɤɨɝɨ ɜɢɞɭ ɩɟɧɫɿʀ ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɩɨɫɚ
ɞɚɯ ɹɤɿ ɞɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿʀ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ Ɇɨɠɧɚ
ɩɨɝɨɞɢɬɢɫɹ ɳɨɞɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɜɢɩɥɚɬɢ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɨɫɚɞɚɯ



440 

ЕКСПЕРТНІ ОЦІНКИ ДЕЯКИХ АСПЕКТІВ ПЕСІЙНОЇ РЕФОРМИ 

ɩɟɧɫɿɣ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɚɥɟ ɩɟɧɫɿʀ ɨɛɱɢɫɥɟɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ³ɉɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ´ ɩɨɜɢɧɧɿ
ɜɢɩɥɚɱɭɜɚɬɢɫɹ
ɓɨɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɡ ɫɿɱɧɹ ɪ ɪɨɡɦɿɪɭ ɽɞɢɧɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɬɨ ɜɨɧɨ ɧɟ ɛɭɥɨ ɩɿɞɤɪɿɩɥɟɧɨ
ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɳɨɞɨ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɤɨɲɬɚɦɢ ɛɸɞɠɟɬɿɜ
ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɿ ɮɨɧɞɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɜɨɽ
ɱɚɫɧɨɝɨɿɜɩɨɜɧɨɦɭɨɛɫɹɡɿɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɫɬɪɚɯɨɜɢɯɜɢɩɥɚɬɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɫɨɰɿɚɥɶ
ɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɐɿ ɜɬɪɚɬɢ ɩɟɪɟɤɥɚɞɟɧɨ ɧɚ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɛɸɞɠɟɬ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ
ɧɟ ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɥɢɫɹ ɫɬɪɚɯɨɜɿ ɜɢɩɥɚɬɢ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɿɡ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬ
ɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɪɿɜɧɹ ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɨ ɩɟɧɫɿɨɧɟ
ɪɿɜ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ɽɞɢɧɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɛɭɥɨ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɛɿɥɶɲɩɨɜɿɥɶɧɢɦɢɬɟɦɩɚɦɢɿɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɜɠɢɬɬɹɡɚɯɨɞɿɜɩɨ³ɞɟɬɿɧɿ
ɡɚɰɿʀ´ɬɪɭɞɨɜɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɿɡɚɪɩɥɚɬ
ɇɟ ɥɨɝɿɱɧɢɦ ɛɭɥɨ ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ ɿɡ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ
ɩɪɚɰɸɸɱɢɯɿɡɚɪɚɯɭɧɨɤɰɶɨɝɨɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɪɨɡɦɿɪɭɩɨɞɚɬɤɭɡɞɨɯɨɞɿɜɮɿɡɢɱɧɢɯɨɫɿɛ
ɜɢɥɭɱɟɧɨɡɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨɮɨɧɞɭɞɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɭɤɿɥɶɤɚɞɟɫɹɬɤɿɜɦɿɥɶɹɪɞɿɜ
ɝɪɢɜɟɧɶ  ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɨɞɚɬɨɤ ɡ ɞɨɯɨɞɿɜ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɪɨɡ
ɦɿɪɿɞɥɹɜɫɿɯɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɪɨɡɦɿɪɭɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀɩɥɚɬɢ ɞɨɪɩɨɞɚ
ɬɨɤɡɞɨɯɨɞɿɜɡɮɿɡɢɱɧɢɯɨɫɿɛɫɩɥɚɱɭɜɚɥɢɿɡɡɚɪɨɛɿɬɤɭɜɦɟɠɚɯɤɪɚɬɧɨɝɨɪɨɡɦɿɪɭ
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀɩɥɚɬɢ±ɚɩɨɧɚɞɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣɪɨɡɦɿɪ± ɱɢɦɛɭɥɨ
ɧɚɞɚɧɨɩɿɥɶɝɭɜɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɿɜɢɫɨɤɨɨɩɥɚɱɭɜɚɧɢɦɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɡɚɪɚɯɭɧɨɤɩɟɧɫɿɣ
ɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
Ɍɨɛɬɨɡɦɟɧɲɢɜɲɢɪɨɡɦɿɪɽɞɢɧɨɝɨɜɧɟɫɤɭɬɚɩɪɢɩɢɧɢɜɲɢɫɩɥɚɬɭɞɨɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɭ ɽɞɢɧɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɲɬɭɱɧɨ ɡɛɿɥɶɲɢɜɲɢ ɞɟɮɿɰɢɬ ɛɸɞɠɟɬɭ
ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨɮɨɧɞɭɧɢɧɿ ɡɚɹɜɥɹɽɬɶɫɹɧɚɜɫɿɯɪɿɜɧɹɯ ɩɢɬɚɧɧɹɩɪɨ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭɜ ɩɟɧ
ɫɿɣɧɨɦɭɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿɱɟɪɟɡɧɚɞɬɨɜɢɫɨɤɢɣɪɿɜɟɧɶɞɟɮɿɰɢɬɭɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨɮɨɧɞɭ
ɋɬɨɫɨɜɧɨɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɫɬɿɪɨɡɦɿɪɭɽɞɢɧɨɝɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɜɧɟɫɤɭ±ɧɚɰɟɜɩɥɢ
ɜɚɽ ɛɚɝɚɬɨ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ± ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɫɬɚɧ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ
ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɪɿɜɟɧɶ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɫɬɚɧ ɫɨɰɿ
ɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɛɚɝɚɬɨ ɿɧɲɨɝɨ əɤɳɨ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɧɢɧɿɲɧɸ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɜ
ɍɤɪɚʀɧɿɪɿɜɟɧɶɨɩɥɚɬɢɩɪɚɰɿɬɨ±ɰɟɧɟɜɢɫɨɤɢɣɪɨɡɦɿɪɽɞɢɧɨɝɨɜɧɟɫɤɭ
Ʉɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɨɦ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɞɨ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɧɚɜɪɹɞ ɱɢ
ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɹɤɿɫɶ ɿɧɲɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɤɪɿɦ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɿ ɰɟ ɩɿɞ
ɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɜɿɞɿɧɲɢɯɤɪɚʀɧɍɫɢɫɬɟɦɿɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹɹɤɚ
ɚɤɭɦɭɥɸɽɮɿɧɚɧɫɨɜɿɪɟɫɭɪɫɢɞɥɹɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀɧɚɫɥɿɞɤɿɜɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɪɢɡɢɤɿɜɜɬɪɚɬɢ
ɞɨɯɨɞɭ ɱɟɪɟɡ ɫɬɚɪɿɫɬɶ ɯɜɨɪɨɛɭ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɶ ɜɬɪɚɬɭ ɝɨɞɭɜɚɥɶɧɢɤɚ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɰɢɯ
ɪɢɡɢɤɿɜ ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹ ɡɚɜɱɚɫɧɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɚɤɬɭɚɪɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɟ
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɪɨɡɩɨɞɿɥɹɽɬɶɫɹɦɿɠɬɪɶɨɦɚɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦɢ±ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹɦɢɩɪɚɰɿɜɧɢ
ɤɚɦɢ ɿ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɳɨ ɽ ɞɥɹ ɧɢɯ ɩɨɫɢɥɶɧɢɦ ɇɚ ɠɚɥɶ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚ
ɬɢɜɧɟɜɬɪɭɱɚɧɧɹɜɰɿɩɢɬɚɧɧɹɩɪɢɡɜɟɥɨɞɨɜɢɤɪɢɜɥɟɧɶɜɰɿɣɫɢɫɬɟɦɿ
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ª Як

Ви оцінюєте перспективи чергового етапу пенсійної реформи, про
який йдеться наразі?

Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɍɪɹɞɨɦ ɡɦɿɧɢ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɚɤɬɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɬɟɤɫɬɭ ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɿɜ
ɉɪɨɜɨɞɢɬɢ ɬɚɤɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɛɭɞɟ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɹɤɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɽ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɨɡ
ɦɿɪɿɜɩɟɧɫɿɣɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯɭɩɨɩɟɪɟɞɧɿɪɨɤɢ

ª Які

існують основні переваги та ризики при запровадженні загальнообов’язкової накопичувальної системи пенсійного забезпечення в Україні?

ȿɮɟɤɬɢɜɧɟ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɛɭɞɶɹɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɿ ɩɢɬɚɧɶ ɜ ɬɱ ɿ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɟ ɥɢɲɟ ɫɩɿɥɶɧɢɦɢ ɡɭɫɢɥɥɹɦɢ ɿ ɲɥɹɯɨɦ ɜɡɚɽɦɨɞɨɩɨɦɨɝɢ
Ɍɨɦɭɫɨɥɿɞɚɪɧɚɩɟɧɫɿɣɧɚɫɢɫɬɟɦɚɦɚɽɡɚɥɢɲɚɬɢɫɹɿɜɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭɨɫɧɨɜɧɨɸɫɢɫɬɟ
ɦɨɸɇɚɠɚɥɶɡɪɿɡɧɢɯɩɪɢɱɢɧɭɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɱɟɪɟɡɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɭɤɨɥɢɧɚɨɞɧɨɝɨ
ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɚ ɩɪɢɩɚɞɚɽ ɨɞɢɧ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɫɨɥɿɞɚɪɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɭ
ɫɤɥɚɞɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɇɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɚ ɩɟɧɫɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ
ɞɨ ɫɨɥɿɞɚɪɧɨʀ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɉɪɨɬɟ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɧɟɫɬɚ
ɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡɿ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɸ ɛɚɧɤɿɜ ɽ ɛɚɝɚɬɨ ɪɢɡɢɤɿɜ ɞɥɹ ɮɭɧɤ
ɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɜɧɟɫɤɿɜ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ Ⱦɚɥɿ ɱɟɪɟɡ ɧɢɡɶɤɭ
ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɩɪɚɰɿɜ
ɧɢɤɿɜ ɛɭɞɭɬɶ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɦɢ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɳɨɦɿɫɹɱɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɿ ɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɰɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɦɭɬɶ ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɿ ɜɢɩɥɚɬɢ
ȱ ɧɚɪɟɲɬɿ ɝɚɥɶɦɭɜɚɬɢ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɨɤ
ɛɭɞɟ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɡ ɧɚɤɨɩɢ
ɱɭɜɚɥɶɧɨʀɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɍɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣɱɚɫɬɚɤɢɯɝɚɪɚɧɬɿɣɭɡɚɤɨɧɚɯɍɤɪɚʀɧɢ
³ɉɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ´ ɿ ³ɉɪɨ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɟ
ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ´ ɧɟɦɚɽ ɇɚ ɠɚɥɶ ɧɢɧɿ ɛɿɥɶɲɟ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɞɨɜɿɪɹɸɬɶ ɛɚɧ
ɤɿɜɫɶɤɢɦ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦ ɯɨɱɚ ɿ ɬɚɦ ɽ ɩɟɜɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ  ɧɿɠ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɩɟɧɫɿɣɧɢɦ
ɮɨɧɞɚɦ

ª Які

на сьогодні існують можливості та зацікавленість громадян у розширенні системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні?

ɇɟɪɨɡɜɢɧɭɬɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɡ ɛɚɝɚɬɶɦɚ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ± ɧɢɡɶɤɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɛɟɡɪɨ
ɛɿɬɬɹɬɚɫɤɥɚɞɧɨɳɿɭɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿɚɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɰɢɦɧɟɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶɭɫɜɨɽɦɭ
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭɫɬɚɧɡɞɨɪɨɜ¶ɹɬɚɛɚɝɚɬɨɿɧɲɢɯɄɪɿɦɬɨɝɨɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢɫɬɪɿɦɤɟɡɪɨɫ
ɬɚɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɥɸɞɢ ɜɢɦɭɲɟɧɿ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɸ
ɩɟɪɟɞ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦ Ɍɚɤɨɠ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɜɟɥɢɤɚ ɧɟɞɨɜɿɪɚ ɪɿɡɧɢɦ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɦ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɤɨɥɢɧɟɦɚɽɝɚɪɚɧɬɿɣɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹɤɨɲɬɿɜ
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Ɍɨɦɭɧɚɣɛɥɢɠɱɢɦɢɪɨɤɚɦɢɧɚɜɪɹɞɱɢɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹɡɧɚɱɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɧɟɞɟɪɠɚɜ
ɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɦɚɽ ɫɬɚɛɿɥɿɡɭɜɚɬɢɫɹ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɜ ɞɟɪɠɚɜɿ
ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹɡɪɨɫɬɚɧɧɹɜɟɤɨɧɨɦɿɰɿɡɦɟɧɲɭɜɚɬɢɫɹ ɜɪɿɡɧɢɯɮɨɪɦɚɯ ɪɿɜɟɧɶɛɟɡɪɨ
ɛɿɬɬɹɡɪɨɫɬɚɬɢɪɿɜɟɧɶɨɩɥɚɬɢɩɪɚɰɿɡɧɢɠɭɜɚɬɢɫɹɿɧɮɥɹɰɿɹɿɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɦɚɸɬɶ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢɫɹɝɚɪɚɧɬɿʀɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɬɚɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹɤɨɲɬɿɜɭɱɚɫɧɢɤɚɦɰɿɽʀɫɢɫɬɟɦɢ

ª Які стимули дозволять підвищити рівень довіри та залученості населення

до вітчизняної пенсійної системи та що може посилити мотивацію не
вдаватися до тіньової зайнятості чи оплати праці?
ɇɢɧɿɭɧɚɫɟɥɟɧɧɹɧɢɡɶɤɚɞɨɜɿɪɚɞɨɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢȺɞɠɟ
• ɧɢɡɶɤɿɪɨɡɦɿɪɢɩɟɧɫɿɣɬɚɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣɜɩɥɢɜɫɬɚɠɭɬɚɨɬɪɢɦɭɜɚɧɨʀɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ
ɩɥɚɬɢɧɚɪɨɡɦɿɪɢɩɟɧɫɿɣ
• ɧɟɧɚɥɟɠɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɚɧɿɲɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣ
ɳɨɩɪɢɡɜɟɥɨɞɨɬɨɝɨɳɨɡɚɨɞɧɚɤɨɜɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨɫɬɚɠɭɬɚɡɚɪɨ
ɛɿɬɤɭ ɪɨɡɦɿɪɢ ɩɟɧɫɿɣ ɪɿɡɧɹɬɶɫɹ ɜ ɪɚɡɢ ɬɿɥɶɤɢ ɱɟɪɟɡ ɪɿɡɧɭ ɞɚɬɭ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɩɟɧɫɿɣ
• ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɣɨɝɨɩɨɫɬɿɣɧɿɡɦɿɧɢɉɪɢɰɶɨɦɭɬɚɤɿɡɦɿɧɢɧɟɝɚ
ɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɨɫɿɛ ɹɤɿ ɜɠɟ ɦɚɸɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɫɬɚɠ ɪɨɛɨɬɢ ɱɢ ɧɚɛɭɥɢ
ɩɟɜɧɢɯɩɟɧɫɿɣɧɢɯɩɪɚɜəɤɳɨɧɚɫɶɨɝɨɞɧɿɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɦɚɽɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣɫɬɪɚ
ɯɨɜɢɣ ɚɛɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɠ ɞɥɹ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨʀ ɩɟɧɫɿʀ ɱɢ ɿɧɲɢɯ
ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɬɨ ɧɟɦɚɽ ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ ɜ ɬɨɦɭ ɳɨ ɜɿɧ ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɫɜɨʀ ɩɪɚɜɚ
ɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɧɟɫɟɧɿ ɡɦɿɧɢ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɬɚɚɛɨ
ɩɨɫɢɥɟɧɿɜɢɦɨɝɢɳɨɞɨɭɦɨɜɜɢɯɨɞɭɧɚɩɟɧɫɿɸɱɢʀʀɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɱɢɦɨɠɥɢɜɨ
ɡɚɝɚɥɨɦɛɭɞɭɬɶɫɤɚɫɨɜɚɧɿ

ȱɡ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ Ɂɚɤɨɧɭ ³ɉɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɫɬɪɚ
ɯɭɜɚɧɧɹ´ ɡɛɿɥɶɲɢɥɢɫɹ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɥɸɞɢ ɩɨɱɚɥɢ
ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɩɟɧɫɿɣɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɿ ɫɩɥɚɬɢ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɇɚ
ɠɚɥɶ ɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ʋ ɜɿɞ  ɛɟɪɟɡɧɹ ɪ3
ɹɤɨɸ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɞɨɩɥɚɬɭ ɞɨ ɩɟɧɫɿɣ ɜ ɫɭɦɿ ɳɨ ɧɟ ɜɢɫɬɚɱɚɥɨ ɞɨ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ
ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɛɭɥɨ ɩɨɫɥɚɛɥɟɧɨ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ɞɨ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɩɟɧɫɿɣɧɨɦɭ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɿ Ⱥɞɠɟ
ɜɢɩɥɚɬɚ ɩɟɧɫɿʀ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɛɭɥɚ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ
ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨɫɬɚɠɭ
ɉɨɬɪɿɛɧɨɩɨɫɢɥɢɬɢɩɪɢɜ¶ɹɡɤɭɪɨɡɦɿɪɿɜɩɟɧɫɿɣɞɨɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨɫɬɚɠɭ
ɣ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɿ ɫɥɿɞ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɞɥɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɩɪɚɜɚ ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɧɢɦɢ
ɧɚɛɭɬɿɜɩɟɪɿɨɞɱɢɧɧɨɫɬɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
Ⱦɨɜɿɪɚɞɨɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɦɚɽɛɚɡɭɜɚɬɢɫɹɧɚɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɜɬɨɦɭ
ɳɨ ɪɿɜɟɧɶ ɣɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚ ɩɟɧɫɿʀ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɥɢɲɟ ɜɿɞ ɣɨɝɨ
ɬɪɭɞɨɜɨʀɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɬɚɫɩɥɚɬɢɫɬɪɚɯɨɜɢɯɜɧɟɫɤɿɜɭɩɪɨɞɨɜɠɠɢɬɬɹ
3

Постанова КМУ “Деякі питання пенсійного забезпечення громадян”. – Ред.
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ª Яка

система пенсійного забезпечення є сьогодні найбільш прийнятної
для України, враховуючи нинішні економічні, соціальні, демографічні
та історичні обставини (наприклад: отримання пенсії лише з солідарної системи (пенсія залежить від сплачених внесків до державного пенсійного фонду); отримання пенсії з солідарної та накопичувальної систем
(пенсія залежить від сплачених внесків до державного та недержавних
пенсійних фондів); отримання універсальної мінімальної соціальної
допомоги від держави та додаткової пенсії з приватних пенсійних фондів;
Отримання лише універсальної (однакової для всіх) мінімальної соціальної допомоги від держави (принцип “пенсіонерів утримують діти та
родичі, а не держава”)?

ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɢɣɧɹɬɧɨɸ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɽ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɚ
ɫɤɥɚɞɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɿɡ ɫɨɥɿɞɚɪɧɨʀ ɿ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ
ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɦɚɽ ɡɚɥɢɲɚɬɢɫɹ ɫɨɥɿɞɚɪɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɚ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɚ ±
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸɋɬɨɫɨɜɧɨɬɨɝɨɹɤɨɸɦɚɽɛɭɬɢɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɚɫɢɫɬɟɦɚ±ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɸ
ɱɢ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨɸ ɬɨ ɜ ɿɞɟɚɥɿ ɦɚɥɚ ɛ ɛɭɬɢ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɚ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɉɪɨɬɟ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɥɸɞɢɧɢ ɹɤɿɣ ɡɦɨɥɨɞɭ ɞɭɠɟ ɫɤɥɚɞɧɨ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨ
ɜɿɞɤɥɚɞɚɬɢ ɝɪɨɲɿ ɧɚ ɫɬɚɪɿɫɬɶ ɬɨ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɿ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɚ ɿ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɚ ɧɚɤɨɩɢɱɭ
ɜɚɥɶɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ əɤɳɨ ɛɭɞɭɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɰɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɜɨɧɢ
ɛɭɞɭɬɶ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɚɥɟɠɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɰɟ ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɞɨɞɚɬ
ɤɨɜɢɦɢ ɞɨ ɩɟɧɫɿɣ ɿɡ ɫɨɥɿɞɚɪɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɩɥɚɬɚɦɢ ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɡɦɟɧɲɢɬɢ
ɪɿɜɟɧɶ ɛɿɞɧɨɫɬɿ ɫɟɪɟɞ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɿ ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɜɢɞɚɬɤɢ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɧɚ
ɧɚɞɚɧɧɹɪɿɡɧɨʀɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɩɿɞɬɪɢɦɤɢɩɟɧɫɿɨɧɟɪɚɦ

Інститут демографії та соціальних досліджень
НАН України ім.М.В.Птухи
Провідний науковий співробітник Л.ТКАЧЕНКО

ª Як

Ви оцінюєте економічну та соціальну ефективність етапу пенсійної
реформи, здійсненого з 2011р.?
• Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɫɬɚɠɭ ɞɥɹ ɠɿɧɨɤ ɿ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɞɚɥɨ ɟɤɨ
ɧɨɦɿɸɡɚɪɚɯɭɧɨɤɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɧɚɞɛɚɜɤɢɡɚɩɨɧɚɞɧɨɪɦɨɜɢɣɫɬɚɠɿɡɦɟɧɲɟɧɧɹ
ɱɢɫɥɚ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɭ ɩɟɧɫɿɸ ɜ ɪɨɡɦɿɪɿ ɩɪɨɠɢɬ
ɤɨɜɨɝɨɦɿɧɿɦɭɦɭɚɥɟɡɨɜɫɿɦɧɟɫɬɢɦɭɥɸɜɚɥɨɧɚɛɭɜɚɬɢɛɿɥɶɲɟɫɬɚɠɭ
• ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɛɿɥɶɲ ɠɨɪɫɬɤɢɯ ɭɦɨɜ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ± ɰɿ
ɡɚɯɨɞɢɩɨɱɚɥɢɫɹɩɿɡɧɿɲɟɡɪɁɚɝɚɥɨɦɩɪɚɜɢɥɶɧɢɣɧɚɩɪɹɦɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɩɪɨɬɟɣɨɝɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹɦɚɽɡɧɚɱɧɿɧɟɞɨɥɿɤɢɧɟɦɚɽɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɳɨɞɨɭɦɨɜɩɪɚɰɿ
ɬɚ ɧɟ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɨɫɬɿɩɿɥɶɝɡɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨɜɢɯɨɞɭɧɚɩɟɧɫɿɸɧɟɦɚɽɧɚɥɟɠ
ɧɢɯɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɡɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹɦɢɬɚɩɪɨɮɫɩɿɥɤɚɦɢɬɨɳɨ
• ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭɞɥɹɠɿɧɨɤ±ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɜɢɩɪɚɜɞɚɧɢɣɿɞɨɰɿɥɶɧɢɣ
ɤɪɨɤɡɧɚɱɧɨɩɨɥɟɝɲɭɽɫɬɚɧɨɜɢɳɟɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ
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ª Як це вплинуло на дефіцитність Пенсійного фонду України?
ȱɫɬɨɬɧɨ ɫɤɨɪɨɱɭɸɬɶ ɜɢɞɚɬɤɢ ɉɎ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɥɚɬɧɢɤɿɜ
ɬɨɛɬɨɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣɟɮɟɤɬɳɨɞɨɡɧɢɠɟɧɧɹɞɟɮɿɰɢɬɭ

ª Як Ви оцінюєте ефективність подальших кроків?
• ɩɪɚɤɬɢɤɭɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹɩɟɧɫɿɣ±ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɜɢɩɪɚɜɞɚɧɢɣɿɞɨɰɿɥɶɧɢɣɤɪɨɤ
ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɢɬɢ ɩɭɛɥɿɱɧɿ ɤɨɲɬɢ ɩɨɪɿɝ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ
ɦɚɽɛɭɬɢɛɿɥɶɲɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɢɦ
• ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶɡɚɯɨɞɿɜɡɿɡɧɢɠɟɧɧɹɡɩɨɱɚɬɤɭɪɫɬɚɜɤɢɽɞɢɧɨɝɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɜɧɟɫɤɭɞɨ±ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɣɩɪɨɜɚɥɧɿɱɨɝɨɧɟɞɚɥɨɞɥɹɩɪɚɰɸɸɱɢɯ ɧɟɫɬɜɨ
ɪɟɧɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿɤɪɚɳɿ ɪɨɛɨɱɿ ɦɿɫɰɹ ɧɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨ ɡɚɪɩɥɚɬɢ  ɛɿɡɧɟɫ ɩɪɢɜɥɚɫ
ɧɢɜɫɨɛɿɰɿɤɨɲɬɢɛɟɡɠɨɞɧɨʀɚɞɟɤɜɚɬɧɨʀɪɟɚɤɰɿʀ
• ɹɤɢɣ ɬɚɪɢɮ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦ ± ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɥɢ
ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜɿɩɥɚɬɧɢɤɿɜɜɧɟɫɤɿɜɽɦɚɣɠɟɪɿɜɧɢɦɢɞɥɹɩɿɞɬɪɢɦɤɢ
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚɡɚɦɿɳɟɧɧɹɧɚɪɿɜɧɿɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɚɬɢɫɬɚɜɤɭɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɜɧɟɫɤɭ
ɛɥɢɡɶɤɨ
• ɱɢ ɿɫɧɭɸɬɶ ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɢ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɞɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɉɎɍ ±
ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɡɚɪɚɡ ɰɟ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɛɸɞɠɟɬ ɹɤɢɣ ɩɨɤɪɢɜɚɽ ɞɟɮɿɰɢɬ ɉɎ ɚ ɜ ɦɚɣ
ɛɭɬɧɶɨɦɭ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɥɭɱɟɧɿ ɬɚɤɨɠ ɤɨɲɬɢ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ ɪɨɛɨɬɨ
ɞɚɜɰɿɜɧɚɫɟɥɟɧɧɹɞɥɹɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɩɟɧɫɿɣɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɭɬɱɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɯ

ª Як Ви оцінюєте перспективи чергового етапу пенсійної реформи, про який
йдеться наразі?

Ɂɚɝɚɥɨɦɪɟɮɨɪɦɢɧɟɨɛɯɿɞɧɿɚɥɟɰɿɧɚɩɨɦɢɥɨɤɞɟɞɚɥɿɡɪɨɫɬɚɽ

ª Які

існують основні переваги та ризики при запровадженні загальнообов’язкової накопичувальної системи пенсійного забезпечення в Україні?

ɇɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɿɫɢɫɬɟɦɢɩɨɬɪɿɛɧɿɚɥɟɜɨɧɢɧɟɦɚɸɬɶɛɭɬɢɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢɿɧɚɤɲɟ
ɰɟɩɪɢɡɜɟɞɟɥɢɲɟɞɨɡɪɨɫɬɚɧɧɹɞɟɪɠɚɜɧɢɯɩɟɧɫɿɣɧɢɯɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶɬɚɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ
ɛɨɪɝɭ

ª Які

на сьогодні існують можливості та зацікавленість громадян у розширенні системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні?

Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬɿɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɬɢɭɧɚɫɟɥɟɧɧɹɞɭɠɟɨɛɦɟɠɟɧɿɚɥɟɝɨɥɨɜɧɚɩɪɨɛɥɟɦɚ±
ɫɩɟɤɭɥɹɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜ ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ
ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɧɹɧɟɦɚɸɬɶɫɟɧɫɭ

ª Які стимули дозволять підвищити рівень довіри та залученості населення
до вітчизняної пенсійної системи, що може посилити мотивацію не вдаватися до тіньової зайнятості чи оплати праці?

Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿɬɚɜɢɛɨɪɭɪɨɛɨɱɢɯɦɿɫɰɶɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ
ɮɿɫɤɚɥɶɧɨɝɨɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹɜɢɥɭɱɟɧɧɹɝɨɬɿɜɤɢɡɨɛɿɝɭɬɨɳɨ
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 ФІНАНСОВІ,

СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

ª Яка

система пенсійного забезпечення є сьогодні найбільш прийнятною
для України, враховуючи нинішні економічні, соціальні, демографічні
та історичні обставини (наприклад, отримання пенсії лише з солідарної
системи (пенсія залежить від сплачених внесків до державного пенсійного фонду); отримання пенсії з солідарної та накопичувальної систем
(пенсія залежить від сплачених внесків до державного та недержавних
пенсійних фондів); отримання універсальної мінімальної соціальної
допомоги від держави, та додаткової пенсії з приватних пенсійних фондів;
отримання лише універсальної (однакової для всіх) мінімальної соціальної допомоги від держави, принцип “пенсіонерів утримують діти та родичі,
а не держава”)?

ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɽɞɢɧɢɣ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ± ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɧɚ ɫɨɥɿɞɚɪɧɚ  ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɠ
ɥɢɜɨ ɡ ɞɜɨɯɬɪɶɨɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɚɛɚɡɨɜɚ ɜɢɩɥɚɬɚ  ɫɬɪɚɯɨɜɚ ɩɟɧɫɿɹ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɞɥɹ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɧɧɹ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ  ɚ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɞɨ
ɧɢɯɦɚɸɬɶɞɨɞɚɬɢɫɹɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɿɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɿɧɞɢɜɿɞɭ
ɚɥɶɧɿɬɨɳɨ 

Проект USAID “Трансформація фінансового сектору”
Керівник напряму з пенсійних питань Н.ГОРЮК

ª Як

Ви оцінюєте економічну та соціальну ефективність етапу пенсійної
реформи, здійсненого з 2011р. (зокрема, збільшення необхідного страхового стажу для жінок і чоловіків, введення більш жорстких умов дострокового виходу на пенсію, підвищення пенсійного віку для жінок)? Як
це вплинуло на дефіцитність Пенсійного фонду України?

ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭ ɥɢɩɧɿ ɪ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ³ɉɪɨ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɝɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ´ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶ
ɧɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ ɐɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɩɟɪɲɟ ɜɿɞ ɱɚɫɭ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɟɡɚ
ɥɟɠɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɛɭɥɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɟ ɩɨɩɭɥɿɫɬɫɶɤɢɯ ɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɿ
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɜɢɤɥɢɤɚɧɢɯ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɫɢɬɭɚɰɿɽɸ ɹɤɿ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɩɪɚɤɬɢɤɢɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɢɯɪɟɮɨɪɦ
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ ɧɚ ɲɿɫɬɶ ɦɿɫɹɰɿɜ ɭ ɪɿɤ  ɩɿɞ
ɜɢɳɟɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭɞɥɹɠɿɧɨɤɞɨɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɪɨɤɿɜɭɪɈɞɧɚɤɨɞɧɨ
ɱɚɫɧɨ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧɨ ɩɪɚɜɨ ɜɢɯɨɞɢɬɢ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɭ ɜɿɰɿ  ɪɨɤɿɜ ɞɥɹ ɠɿɧɨɤ
ɹɤɿ ɦɚɥɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ  ɪɨɤɿɜ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɫɬɚɠɭ ɿɡ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɦ ɪɨɡɦɿɪɭ ɩɟɧɫɿʀ
ɧɚ  ɡɚ ɤɨɠɟɧ ɦɿɫɹɰɶ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɬɚɤɟ ɩɪɚɜɢɥɨ ɞɿɹɥɨ ɞɨ
ɫɿɱɧɹ ɪ  Ɍɚɤɨɠ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɣ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɫɬɢɦɭɥ ɩɿɡɧɿɲɨɝɨ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɩɟɧ
ɫɿɸ ± ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɠɿɧɤɚɦ ɹɤɿ ɧɚɪɨɞɢɥɢɫɹ ɞɨ  ɝɪɭɞɧɹ ɪ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɩɟɧɫɿʀ ɧɚ  ɡɚ ɤɨɠɧɿ ɲɿɫɬɶ ɦɿɫɹɰɿɜ ɛɿɥɶɲ ɩɿɡɧɶɨɝɨ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɩɨɱɢɧɚ
ɸɱɢɡɪɨɤɿɜɞɨɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɧɢɦɢɪɨɤɿɜ
ɐɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɬɚɤɨɠ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨ
ɜɨɝɨɫɬɚɠɭɞɥɹɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨɪɨɡɦɿɪɭɩɟɧɫɿʀɡɚɜɿɤɨɦɠɿɧɤɚɦ±ɡ
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ɞɨɪɨɤɿɜɿɱɨɥɨɜɿɤɚɦ±ɡɪɨɤɿɜɞɨɪɨɤɿɜɈɞɧɚɤɞɥɹɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜɹɤɢɦɩɟɧ
ɫɿɹ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɨ ɧɚɛɭɬɬɹ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɡɛɟɪɟɠɟɧɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ
ɳɨɞɨɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɪɨɡɦɿɪɭɩɟɧɫɿʀɩɨɧɚɞɫɬɪɚɯɨɜɢɣɫɬɚɠɪɨɤɿɜȾɥɹɧɨɜɢɯɩɟɧ
ɫɿɨɧɟɪɿɜ ɬɨɛɬɨ ɬɢɯ ɩɟɧɫɿɹ ɹɤɢɦ ɩɪɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɭɠɟ ɩɿɫɥɹ ɧɚɛɭɬɬɹ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɡɚɡ
ɧɚɱɟɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɪɨɡɦɿɪ ɩɟɧɫɿʀ ɩɿɞɜɢɳɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɩɨɧɚɞɧɨɪɦɨɜɢɣ ɫɬɚɠ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɪɨɤɿɜ
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨɝɨ ɉɪɨɝɪɚɦɨɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɫɟɤɬɨɪɭ USAIDFINREPȱȱ  ɭ ɪ4 ɭɠɟ ɡ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɨɤɭ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚ
ɱɟɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭ ɫɬɚɥɨ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦ ɳɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɨɦ ɡ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦ ɩɨɫɬɚɜɢ
ɥɨɫɹ ɞɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɧɨɜɢɯ ɤɪɨɤɿɜ ɡ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ
ɁɚɞɚɧɢɦɢɆɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢɭɩɪɨɞɨɜɠɪɩɪɚɜɨɦɜɢɯɨɞɭɧɚɩɟɧɫɿɸɭɪɨɤɿɜ
ɬɚ ɿɡ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɦ ɪɨɡɦɿɪɭ ɩɟɧɫɿʀ ɫɤɨɪɢɫɬɚɥɢɫɹ ɥɢɲɟ  ɠɿɧɨɤ ɡ ɱɢɫɥɚ ɧɨɜɨ
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣ ɡɚ ɜɿɤɨɦ Ɍɨɛɬɨ ɦɚɣɠɟ ɜɫɿ ɠɿɧɤɢ ɩɨɝɨɞɢɥɢɫɹ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ
ɞɨɱɟɤɚɬɢɫɹɧɚɫɬɚɧɧɹɧɨɜɨɝɨɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɜɿɤɭɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɦ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭ ɧɟ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɩɨɜɧɨʀ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɞɟɮɿɰɢɬɭ
ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨɮɨɧɞɭɍɤɪɚʀɧɢɨɞɧɚɤɞɚɥɨɡɦɨɝɭɫɤɨɪɨɬɢɬɢɩɟɧɫɿɣɧɿɜɢɞɚɬɤɢɭɪ
ɧɚɦɥɪɞɝɪɧɚɞɟɮɿɰɢɬɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ±ɧɚɦɥɪɞɝɪɧ5Ⱥɮɚɤɬɨɪɩɿɞ
ɜɢɳɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɞɥɹ ɠɿɧɨɤ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɞɚɜɚɬɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɹɤɢɣɩɪɨɞɨɜɠɢɬɶɫɹɞɨɪɤɨɥɢɩɟɧɫɿɣɧɢɣɜɿɤɞɥɹɠɿɧɨɤɞɨɫɹɝɧɟɪɨɤɿɜȻɟɡ
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɚɤɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪ ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɛɭɜ ɛɢ
ɡɧɚɱɧɨɜɢɳɢɦ

ª Як

Ви оцінюєте ефективність подальших кроків, зокрема (1) практику
оподаткування пенсій; (2) успішність заходів зі зниження з початку 2016р.
ставки єдиного соціального внеску до 22% (який тариф страхових внесків
може бути оптимальним, і чи існують компенсатори скорочення надходжень до бюджету ПФУ)?

  ɉɟɧɫɿɹ ± ɰɟ ɞɨɯɿɞ ɿ ɦɚɽ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɭ
ɋɭɦɢ ɽɞɢɧɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ ɜɿɞɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɿɡ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɞɨ ɧɚɪɚ
ɯɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɭ ɡ ɞɨɯɨɞɿɜ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ Ɍɨɦɭ ɽ ɥɨɝɿɱɧɢɦ ɤɨɥɢ ɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭ
ɽɬɶɫɹ ɫɭɦɚ ɞɨɯɨɞɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɟɧɫɿʀ Ɉɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ ± ɰɟ ɧɨɪɦɚɥɶɧɚ ɦɿɠ
ɧɚɪɨɞɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɍ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɟ ɜɫɹ ɩɟɧɫɿɹ ɚ ɥɢɲɟ ɬɚ
ɱɚɫɬɢɧɚɳɨɩɟɪɟɜɢɳɭɽɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɭɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɦɟɠɭ
ȼɧɚɫɥɿɞɨɤɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹɪɨɡɦɿɪɿɜɩɟɧɫɿɣɜɍɤɪɚʀɧɿɭɪɞɨ
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɬɚɦɿɫɰɟɜɢɯɛɸɞɠɟɬɿɜɧɚɞɿɣɲɥɨɦɥɪɞɝɪɧ
 Ɏɚɤɬɡɧɢɠɟɧɧɹɬɚɪɢɮɭɽɞɢɧɨɝɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɜɧɟɫɤɭɡɨɝɥɹɞɭɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫ
ɬɟɦɢɧɟɦɨɠɧɚɧɚɡɜɚɬɢɭɫɩɿɲɧɢɦɚɧɚɜɩɚɤɢ±ɫɤɨɪɿɲɟɧɟɞɨɪɟɱɧɢɦɬɚɡɝɭɛɧɢɦ
Ɂ ɫɿɱɧɹ ɪ ɬɚɪɢɮ ɽɞɢɧɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ ɡɦɟɧɲɟɧɨ ɡ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨ
ɜɚɧɢɯ  ɞɨ  ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ  ɬɚ ɫɤɚɫɨɜɚɧɨ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ
4

Аналіз та фінансова оцінка наслідків можливого скасування окремих положень Закону України “Про заходи
щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи”, Київ, 2013.
5
Аналіз та фінансова оцінка наслідків можливого скасування окремих положень Закону України “Про заходи
щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи”, FINREP-ІІ/USAID, Київ, 2013.
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ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ ɿɡ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ Ʉɪɿɦ ɰɶɨɝɨ ɛɭɥɚ ɡɦɟɧɲɟɧɚ
ɱɚɫɬɤɚ ɽɞɢɧɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ ɳɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɞɨ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ  ɞɨ  ɐɟ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɪɿɡɤɨɝɨ
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ  ɦɥɪɞ ɝɪɧ ɭ ɪ ɞɨ
 ɦɥɪɞ ɝɪɧ ɭ ɪ ɚɛɨ ɞɨ  ȼȼɉ Ɂɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ
ɍɤɪɚʀɧɢɡɚɝɚɥɶɧɿɜɬɪɚɬɢɜɿɞɡɧɢɠɟɧɧɹɬɚɪɢɮɭɽɞɢɧɨɝɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɜɧɟɫɤɭɫɤɥɚɥɢ
 ɦɥɪɞ ɝɪɧ6 ɬɨɛɬɨ  ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɚɛɨ  ȼȼɉ Ⱦɟɮɿɰɢɬ ɤɨɲɬɿɜ
ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨɮɨɧɞɭɍɤɪɚʀɧɢɩɨɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹɡɚɪɚɯɭɧɨɤɤɨɲɬɿɜɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɭ
ɬɨɛɬɨɡɚɪɚɯɭɧɨɤɤɨɠɧɨɝɨɩɥɚɬɧɢɤɚɩɨɞɚɬɤɿɜ
Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɞɟɮɿɰɢɬɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɭ ɫɨɥɿɞɚɪ
ɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿɜɩɨɜɧɨɦɭɨɛɫɹɡɿɭɪɩɟɧɫɿɣɧɢɣɜɧɟɫɨɤ ɬɚɪɢɮɳɨɫɩɪɹɦɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɞɨ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ  ɦɚɜ ɛɢ ɫɤɥɚɞɚɬɢ  ɡɚ ɮɚɤ
ɬɢɱɧɿ  Ɂɚ ɧɢɧɿɲɧɶɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ ɫɨɥɿɞɚɪɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɟ
ɦɨɠɟɛɭɬɢɛɟɡɞɟɮɿɰɢɬɧɨɸ
ȼɿɞɦɿɧɚ ɫɩɥɚɬɢ ɽɞɢɧɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɦ ɦɚɽ ɬɚɤɨɠ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ
ɉɪɚɰɿɜɧɢɤ ɜɬɪɚɬɢɜ ɩɪɹɦɢɣ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɿɡ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɦɚɽ
ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿɭɫɩɥɚɬɿɜɧɟɫɤɿɜɞɨɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɬɚɧɟɦɚɽɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿɤɨɧɬ
ɪɨɥɸɜɚɬɢɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹɱɢɫɩɥɚɱɭɽɬɨɣɽɞɢɧɢɣɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣɜɧɟɫɨɤ
Ɂɧɚɱɧɟɡɧɢɠɟɧɧɹɬɚɪɢɮɭɽɞɢɧɨɝɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɜɧɟɫɤɭɡɚɝɚɥɨɦɩɿɞɿɪɜɚɥɨɨɫɧɨɜɢ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ Ʉɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɨɦ ɡɧɢ
ɠɟɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɛɚɡɢ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ɽɞɢɧɨɝɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɜɧɟɫɤɭɬɚɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿɩɥɚɬɧɢɤɿɜ

ª Як

Ви оцінюєте перспективи чергового етапу пенсійної реформи, про
який йдеться наразі?

ɇɢɧɿɲɧɿɣɟɬɚɩɩɟɧɫɿɣɧɨʀɪɟɮɨɪɦɢɦɨɠɧɚɧɚɡɜɚɬɢ³ɧɚɩɿɜɪɟɮɨɪɦɨɸ´ɛɨɡɚɩɪɨ
ɩɨɧɨɜɚɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɧɟ ɜɢɪɿɲɚɬɶ ɭɫɿɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɭ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɑɟɪɟɡ  ɪɨɤɿɜ ɡɧɨɜɭ ɩɨɫɬɚɧɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɨ ɜɨɧɚ ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɞɨɫɬɚɬɧɿɦɢ ɞɨɯɨɞɚɦɢ ɬɚ ɧɟ ɡɚɯɢ
ɳɚɽʀɯɜɿɞɛɿɞɧɨɫɬɿȺɥɟɰɟɩɢɬɚɧɧɹɫɬɚɧɟɳɟɝɨɫɬɪɿɲɢɦɧɿɠɦɢɦɚɽɦɨɫɢɬɭɚɰɿɸ
ɧɚɫɶɨɝɨɞɧɿɍɠɟɫɶɨɝɨɞɧɿɧɟɨɛɯɿɞɧɨɪɨɛɢɬɢɛɿɥɶɲɪɚɞɢɤɚɥɶɧɿɡɦɿɧɢɜɬɱɩɟɪɟɞ
ɛɚɱɚɬɢ ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɞɥɹ ɠɿɧɨɤ ɿ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɞɨ 
ɪɨɤɿɜ  ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɿɧɲɿ ɡɚɯɨɞɢ ɞɥɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɇɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɚ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɢɦɟ ɞɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ
ɱɚɫɬɤɢ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɟ
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɫɨɥɿɞɚɪɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɋɢɫɬɟɦɚ ɧɟ ɛɭɞɟ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ
ɧɚɥɟɠɧɿɪɨɡɦɿɪɢɩɟɧɫɿɣ
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ª Які

існують основні переваги та ризики при запровадженні загальнообов’язкової накопичувальної системи пенсійного забезпечення в Україні?

ɇɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɚɫɢɫɬɟɦɚɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɬɡɜ,,ɪɿɜɟɧɶɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫ
ɬɟɦɢ  ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨ ɩɪɨɩɢɫɚɧɚ ɜ Ɂɚɤɨɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ³ɉɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪ
ɠɚɜɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ´ ɨɞɧɚɤ ɳɟ ɧɟ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɚ ɉɟɧɫɿɣɧɿ ɜɢɩɥɚɬɢ ɹɤɿ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɫɹɡɚɪɚɯɭɧɨɤɇɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɭɞɨɡɜɨɥɹɬɶɤɨɦɩɟɧɫɭɜɚɬɢɹɤ
ɦɿɧɿɦɭɦ ɬɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɳɨ ɧɟ ɫɩɪɨɦɨɠɧɚ ɛɭɞɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɨɥɿ
ɞɚɪɧɚɫɢɫɬɟɦɚɇɚɤɨɩɢɱɟɧɿɩɟɧɫɿɣɧɿɤɨɲɬɢɛɭɞɭɬɶɜɥɚɫɧɿɫɬɸɨɫɨɛɢɹɤɚʀɯɫɩɥɚɱɭ
ɜɚɥɚɬɚɜɿɞɿɣɞɭɬɶɫɩɚɞɤɨɽɦɰɹɦɭɪɚɡɿɫɦɟɪɬɿɭɱɚɫɧɢɤɚɬɚɤɨʀɫɢɫɬɟɦɢɇɚɤɨɩɢɱɟɧɿ
ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɤɨɲɬɢ ɛɭɞɭɬɶ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɬɚ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɬɢ
ɦɭɬɶɫɹ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɐɟ ɜɫɟ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɞɨ ɩɟɪɟɜɚɝ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
,,ɪɿɜɧɹ
Ɋɢɡɢɤɚɦɢ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ,, ɪɿɜɧɹ ɽ ɫɬɚɧ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɧɚ ɮɨɧɞɨɜɨɦɭ
ɪɢɧɤɭ ɧɚɞɿɣɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ
ɹɤɿ ɛ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ ɞɨɯɿɞ ɧɟ ɧɢɠɱɟ ɪɿɜɧɹ ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɋɜɿɬɨɜɢɣ
ɞɨɫɜɿɞ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɯ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɫɜɿɞɱɢɬɶ
ɩɪɨ ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹ ɡɚɧɚɞɬɨ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɪɟɠɢɦɿɜ ɱɟɪɟɡ ɡɚɤɨɧɨ
ɞɚɜɱɿɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɬɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɸɥɿɤɜɿɞɧɨɫɬɿɜɨɛɦɟɠɟɧɿɣɤɿɥɶɤɨɫɬɿɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟ
ɪɿɜ ɳɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɜ ɨɛɿɝɭ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿɜ Ɋɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɟ
ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɡɧɚɱɧɿ ɪɢɧɤɨɜɿ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɧɢɡɶɤɚ ɥɿɤɜɿɞɧɿɫɬɶ ɦɿɫɰɟɜɢɯ
ɪɢɧɤɿɜ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɇɚ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɪɢɧɤɚɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ ɡɚ ɡɧɚɱɧɿ ɩɟɧɫɿɣɧɿ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀɧɟɪɿɞɤɨɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶɞɨɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣɜɚɪɬɨɫɬɿɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ ɱɟɪɟɡɩɟɪɟ
ɜɢɳɟɧɧɹɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɩɟɧɫɿɣɧɢɯɜɧɟɫɤɿɜɧɚɞɧɚɞɿɣɧɢɦɢɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɦɢɦɨɠɥɢɜɨɫ
ɬɹɦɢɪɢɧɤɭɿɪɟɚɥɶɧɨɝɨɫɟɤɬɨɪɚɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 

ª Які

на сьогодні існують можливості та зацікавленість громадян у розширенні системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні?

Ƚɪɨɦɚɞɹɧɢ ɛɭɞɭɬɶ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿ ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɮɨɧɞɚɯ
ɤɨɥɢ ɜɨɧɢ ɛɭɞɭɬɶ ɞɨɛɪɟ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɿ ɡ ɪɨɛɨɬɨɸ ɬɚɤɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɤɨɥɢ ʀɯ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
ɛɭɞɟɩɪɨɡɨɪɨɸɹɤɳɨɜɨɧɢɡɦɨɠɭɬɶɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɞɨɯɨɞɧɿɫɬɶɧɚɧɚɤɨɩɢɱɟɧɿɤɨɲɬɢ
ɧɟ ɧɢɠɱɭ ɪɿɜɧɹ ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɬɚ ɧɚɞɚɜɚɬɢɦɭɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɨɫɥɭɝɢ
ȼɢɪɿɲɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɬɢɦɟ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɞɨɜɿɪɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɞɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɫɟɤɬɨɪɭ ɡɚɝɚɥɨɦ ɿ ɞɨ ɧɟɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɡɨɤɪɟɦɚ ȱɫɧɭɽ ɩɪɿɪɜɚ ɭ
ɡɧɚɧɧɹɯ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɩɪɨɞɚɜɰɹɦɢ ɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ɬɚ ɡɚɝɚɥɨɦ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ ɧɟɞɨɜɿɪɚ ɞɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɫɟɤɬɨɪɭɱɟɪɟɡɧɟɛɟɡɩɟɤɭɜɬɪɚɬɢɬɢɤɨɲɬɢɞɨɜɢɯɨɞɭɧɚɩɟɧɫɿɸ
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 ФІНАНСОВІ,

СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

ª Які стимули дозволять підвищити рівень довіри та залученості населення до

вітчизняної пенсійної системи та що може посилити мотивацію не вдаватися
до тіньової зайнятості чи оплати праці?

Ⱦɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɞɨɜɿɪɢ ɬɚ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɿɞɧɨɜɢɬɢɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɪɨɡɦɿɪɿɜɩɟɧɫɿɣɜɿɞɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿɫɬɪɚ
ɯɨɜɨɝɨ ɫɬɚɠɭ ɬɚ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɫɩɥɚɱɟɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ Ɇɚɣɠɟ ɨɞɧɚɤɨɜɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɩɟɧɫɿʀ ɧɟ
ɫɬɢɦɭɥɸɽɩɪɚɰɸɸɱɢɯɞɨɫɩɥɚɬɢɜɧɟɫɤɿɜȾɨɰɿɥɶɧɨɜɿɞɧɨɜɢɬɢɫɩɥɚɬɭɜɧɟɫɤɿɜɨɫɨ
ɛɢɫɬɨɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢɞɥɹɬɨɝɨɳɨɛɜɨɧɢɜɿɞɱɭɜɚɥɢɫɜɨɸɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɭɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶ
ɧɿɫɬɶɡɚɫɩɥɚɬɭɜɧɟɫɤɿɜɬɚɦɨɝɥɢɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɤɨɧɬɪɨɥɶɡɚɫɩɥɚɬɨɸɜɧɟɫɤɿɜɪɨɛɨɬɨ
ɞɚɜɰɟɦɧɚʀɯɤɨɪɢɫɬɶɐɟɨɞɧɨɱɚɫɧɨɫɩɪɢɹɬɢɦɟɿɥɟɝɚɥɿɡɚɰɿʀɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ

ª Яка

система пенсійного забезпечення є сьогодні найбільш прийнятної
для України, враховуючи нинішні економічні, соціальні, демографічні
та історичні обставини (наприклад, отримання пенсії лише з солідарної
системи (пенсія залежить від сплачених внесків до державного пенсійного фонду); отримання пенсії з солідарної та накопичувальної систем
(пенсія залежить від сплачених внесків до державного та недержавних
пенсійних фондів); отримання універсальної мінімальної соціальної
допомоги від держави та додаткової пенсії з приватних пенсійних фондів;
отримання лише універсальної (однакової для всіх) мінімальної соціальної допомоги від держави (принцип “пенсіонерів утримують діти та родичі,
а не держава”)?

ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɢɣɧɹɬɧɨɸ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɽ ɬɪɢɪɿɜɧɟɜɚ ɩɟɧɫɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɟɪɟɞ
ɛɚɱɟɧɚɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɁɨɤɪɟɦɚɦɚɽɬɶɫɹɧɚɭɜɚɡɿɧɚɩɟɪɲɨɦɭɪɿɜɧɿɫɨɥɿɞɚɪɧɚɫɢɫ
ɬɟɦɚɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹɞɟɩɟɧɫɿɹɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿɫɬɚɠɭɬɚɜɟɥɢɱɢɧɢ
ɫɩɥɚɱɟɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ± ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɚ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɚ ɩɟɧɫɿɣɧɚ ɫɢɫ
ɬɟɦɚɞɟɩɟɧɫɿɣɧɚɜɢɩɥɚɬɚɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɜɟɥɢɱɢɧɢɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɯɩɟɧɫɿɣɧɢɯɤɨɲɬɿɜ
ɚ ɧɚ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ± ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɟ
ɩɟɧɫɿɣɧɚɜɢɩɥɚɬɚɬɚɤɨɠɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɜɟɥɢɱɢɧɢɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɯɤɨɲɬɿɜ
Ɉɫɧɨɜɧɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɬɭɬ ɧɟ ɜ ɬɨɦɭ ɹɤɭ ɫɚɦɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɦɚɬɢɦɟ ɩɟɧɫɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɚ ɜ ɬɨɦɭ ɡɚ ɹɤɢɯ ɭɦɨɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɨɬɪɢɦɚɸɬɶ ɚɞɟɤɜɚɬɧɭ ɜɢɝɨɞɭ ɜɿɞ ɩɟɧ
ɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɹɤɳɨɜɨɧɢ ɛɭɞɭɬɶɡɚɤɨɧɨɫɥɭɯɧɹɧɢɦɢ ɩɥɚɬɧɢɤɚɦɢɜɧɟɫɤɿɜɊɨɡɦɿɪ
ɩɟɧɫɿʀɦɚɽɛɭɬɢɡɧɚɱɧɨɜɢɳɢɦɜɿɞɦɟɠɿɛɿɞɧɨɫɬɿɇɚɦɟɠɿɛɿɞɧɨɫɬɿɦɨɠɟɩɪɢɡɧɚɱɚ
ɬɢɫɶ ɥɢɲɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ ɱɟɪɜɟɧɶ ɪ ɦɿɫɹɱɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɦɿɧɿ
ɦɚɥɶɧɨʀɩɟɧɫɿʀɜɍɤɪɚʀɧɿɫɤɥɚɞɚɽɝɪɧɚɛɨɛɥɢɡɶɤɨɳɨɦɟɧɲɟɦɿɠɧɚɪɨɞ
ɧɨʀɦɟɠɿɛɿɞɧɨɫɬɿɹɤɚɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɧɚɪɿɜɧɿɞɟɧɶɚɛɨɧɚɦɿɫɹɰɶɋɟɪɟɞɧɿɣ
ɪɨɡɦɿɪɩɟɧɫɿɣɫɬɚɧɨɦɧɚɫɿɱɧɹɪɫɤɥɚɞɚɜɝɪɧɚɛɨɿɽɧɚɣɧɢɠ
ɱɢɦɜȯɜɪɨɩɿ
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аразі як в Україні, так і у світі триває процес пошуку нових
ідей та шляхів вдосконалення існуючих пенсійних систем.
Пенсійна реформа покликана створити в Україні надійну та адекватну ринковим умовам систему соціального захисту населення.
Незважаючи на те, що до сьогодні було здійснено низку важливих для подальшого розвитку пенсійної системи перетворень, започаткована пенсійна реформа далеко не завершена: пенсія не
убезпечує від бідності; система залишається соціально несправедливою; не відбулося детінізації заробітків і доходів загалом;
Пенсійний фонд України не може обійтися без дотацій із бюджету
тощо. Вадою пенсійної реформи в Україні є її екстенсивний розвиток. Так, окремі її напрями призупинено (наприклад, запровадження накопичувального компоненту). Деякі нові ініціативи
виглядають як експерименти без чіткого визначення довгострокової перспективи (наприклад, купівля страхового стажу). Інші
дії в галузі пенсійної реформи мають вигляд певної імпровізації,
яка застосовується лише заради поточних політичних цілей без
урахування впливу на довгострокову перспективу (валоризація
пенсій).
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɍɪɹɞɨɦ ɡɦɿɧɢ ɫɨɥɿɞɚɪɧɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɹɤɿ
ɡɚ ɿɧɟɪɰɿɽɸ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɩɟɧɫɿɣɧɨɸ ɪɟɮɨɪɦɨɸ ɦɨɠɭɬɶ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɡɛɚɥɚɧɫɭɜɚɬɢ
ɩɨɬɨɱɧɿ ɬɚ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɜɢɞɚɬɤɢ ɡ ɧɚɹɜɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɧɢɦɢ ɦɨɠ
ɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɞɟɪɠɚɜɢ Ɉɞɧɚɤ ɫɬɚɬɢ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɫɩɪɚɜɠɧɶɨʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ ɜɨɧɢ
ɡɦɨɠɭɬɶɥɢɲɟɡɚɭɦɨɜɢɩɨɞɨɥɚɧɧɹɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹɜɫɚɦɿɣɩɟɧɫɿɣ
ɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿɨɫɤɿɥɶɤɢɩɟɧɫɿɣɧɚɪɟɮɨɪɦɚ±ɰɟɡɦɿɧɚɩɟɧɫɿɣɧɨʀɦɨɞɟɥɿɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ
ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɨɞɧɨɪɿɜɧɟɜɨʀ ɫɨɥɿɞɚɪɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨ ɦɨɞɟɥɿ
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɪɶɨɯ ɪɿɜɧɨɩɪɚɜɧɢɯ ɬɚ ɨɞɧɚɤɨɜɨ ɜɚɠɥɢɜɢɯ
ɪɿɜɧɿɜɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɯɧɚɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɩɟɧɫɿɣɧɢɯɪɚɯɭɧɤɚɯɝɪɨɦɚɞɹɧ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɳɨ ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɧɟɜɢɪɿɲɟɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɨɛɭ
ɦɨɜɥɟɧɚ ɧɟ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɬɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɢɦɢ ɡɦɿ
ɧɚɦɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɥɿɞ
ɜɢɯɨɞɢɬɢ ɡ ɬɨɝɨ ɳɨ ɞɜɿ ɝɨɥɨɜɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ± ɞɟɮɿɰɢɬ ɛɸɞɠɟɬɭ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ
ɿ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɽɸ ɜɬɪɚɱɟɧɨɝɨ ɡɚɪɨɛɿɬɤɭ ±
ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɿ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɟɡ ɭɱɚɫɬɿ
ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɨɦɭ ɳɨ ɽ ɩɨɯɿɞɧɢɦɢ ɜɿɞ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɿ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ
ɤɪɚʀɧɿ
Ⱦɨɫɜɿɞ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧ ɩɨɤɚɡɭɽ ɳɨ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ɽ ɛɚɝɚɬɨɮɚɤɬɨɪɧɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɹɤɚ ɫɜɨɽɸ ɱɟɪɝɨɸ ɽ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦ
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ɟɥɟɦɟɧɬɨɦɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɞɟɪɠɚɜɢɳɨɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽɜɩɟɜɧɢɯɿɫɬɨɪɢɱ
ɧɢɯɿɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɭɦɨɜɚɯɌɨɦɭɫɬɜɨɪɢɬɢɟɮɟɤɬɢɜɧɭɫɢɫɬɟɦɭɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɿɥɶɤɢ ɲɥɹɯɨɦ ɪɟɮɨɪɦ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɧɟʀ ɫɚɦɨʀ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿ ɞɟɦɨ
ɝɪɚɮɿɱɧɢɯɭɦɨɜɚɯɳɨɫɤɥɚɥɢɫɹɧɟɦɨɠɥɢɜɨ
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɧɚɞɚɽ ɹɫɧɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɳɨ ɩɟɪɲɨɱɟɪ
ɝɨɜɿ ɡɚɯɨɞɢ ɿɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɬɚɥɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɟɧɧɹ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɟ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɡɜ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɡ
ɩɨɞɿɥɶɱɨʀɦɨɞɟɥɿɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɚɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɿɬɨɱɧɿɲɟɜɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱ
ɧɢɦɢ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɬɪɭɞɨɜɢɦɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɹ ɪɢɧɭ ɩɪɚɰɿ ɬɚ
ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɡ ɨɞɧɨɝɨ
ɛɨɤɭ ɧɚ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɰɿɧɢ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ ± ɧɚ ɛɿɥɶɲ ɚɤɬɢɜɧɟ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɞɨ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ ɥɟɝɚɥɿɡɚɰɿɸ ɬɪɭɞɨ
ɜɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɿɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀɩɥɚɬɢ
Ɍɨɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɿ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɛɸɞɠɟɬɨɦ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɥɢɲɚ
ɬɢɫɹ ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɿ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ
ɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɩɨɜɢɧɧɚɛɭɬɢɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɸɡɛɚɡɨɜɢɦɢɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢɪɨɡ
ɜɢɬɤɭɤɪɚʀɧɢɬɚɫɢɧɯɪɨɧɿɡɨɜɚɧɚɧɚɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɭɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ
ɉɨɪɹɞ ɿɡ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨʀ ɫɬɚɥɨɫɬɿ ɩɟɧ
ɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɜɟɪɲɢɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ʀʀ ɮɭɧɤ
ɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɍ ɩɢɬɚɧɧɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɞɧɟ ɡ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯɦɿɫɰɶɩɨɫɿɞɚɽɩɨɫɢɥɟɧɧɹɜɢɦɨɝɞɨɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿɫɬɚɠɭɹɤɢɣɦɚɽɫɬɚɬɢ
ɜɚɝɨɦɢɦɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɩɪɚɜ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɨɫɿɛ Ɉɞɧɚɤ
ɬɪɟɛɚɜɢɡɧɚɬɢɳɨɧɚɩɨɬɨɱɧɢɣɫɬɚɧɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɰɟɜɩɥɢɧɟɧɟɡɧɚɱɧɢɦ
ɱɢɧɨɦ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɫɬɚɠɭ ɦɨɠɟ ɞɚɬɢ
ɟɮɟɤɬɬɿɥɶɤɢɭɫɟɪɟɞɧɶɨɚɛɨɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ
ȼɚɠɥɢɜɢɦɢɪɢɡɢɤɚɦɢɜɝɚɥɭɡɿɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɽɦɚɫɨɜɚɧɟɞɨɜɿɪɚɝɪɨ
ɦɚɞɹɧ ɞɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɩɨɜɧɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɬɢɦɭɥɿɜ ɞɨ ɫɩɥɚɬɢ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ
ɜɧɟɫɤɿɜɐɿɮɚɤɬɨɪɢɬɿɫɧɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿȼɨɧɢɡɞɚɬɧɿɩɿɞɿɪɜɚɬɢɮɿɧɚɧɫɨɜɭɫɬɚɥɿɫɬɶɩɟɧ
ɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɧɚɜɿɬɶɞɨɜɬɪɚɬɢɤɟɪɨɜɚɧɨɫɬɿɡɛɨɪɿɜʀʀɞɨɯɨɞɿɜɌɨɛɬɨɦɨɠɟɜɢɧɢɤ
ɧɭɬɢ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɤɨɥɢ ɡɦɿɧɚ ɫɬɚɜɤɢ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɧɟ ɞɨ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɞɨɯɨɞɿɜɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɚɞɨʀɯɡɧɢɠɟɧɧɹ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɨʀɪɟɮɨɪɦɢɜɍɤɪɚʀɧɿɭɫɤɥɚɞɧɹɸɬɶɫɹɣɦɿɫɰɟɦɤɪɚʀɧɢɜɝɥɨ
ɛɚɥɶɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɿ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɩɨɞɿɥɿ ɩɪɚɰɿ Ɍɚɤ ɫɤɥɚɥɨɫɹ
ɳɨɍɤɪɚʀɧɚɡɪɨɛɢɜɲɢɡɧɚɱɧɢɣɩɪɨɪɢɜɭɩɟɪɟɯɨɞɿɞɨɪɢɧɤɨɜɨʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢɧɟɡɦɨɝɥɚ
ɡɧɚɱɧɨɸɦɿɪɨɸɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɹɤɿɞɚɽɩɨɫɬɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɢɣɫɜɿɬ
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɿɞɟɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɧɟɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶ
ɧɨɝɨɡɚɯɢɫɬɭɹɤɱɢɧɧɢɤɚɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɭɫɤɥɚɞɧɸɽʀɯɚɞɚɩɬɚɰɿɸɞɨɧɨɜɿɬ
ɧɿɯɪɟɚɥɿɣɿ³ɜɿɤɧɨɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ´ɭɫɮɟɪɿɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɞɟɞɚɥɿ
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ɡɜɭɠɭɽɬɶɫɹ ɐɟ ɫɜɨɽɸ ɱɟɪɝɨɸ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɹɫɧɨɝɨ ɣ ɧɟɞɜɨɡɧɚɱɧɨɝɨ
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɪɢɡɢɤɿɜɡɚɝɪɨɡɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜɿɧɚɫɥɿɞɤɿɜɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɫɨɰɿɚɥɶ
ɧɨɝɨɡɚɯɢɫɬɭɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞʀʀɩɟɧɫɿɣɧɨʀɫɤɥɚɞɨɜɨʀȺɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɨɸɦɨɠɟɛɭɬɢɬɿɥɶɤɢ
ɜɿɞɦɨɜɚɜɿɞɞɟɪɠɚɜɧɢɯɝɚɪɚɧɬɿɣɝɿɞɧɨɝɨɪɿɜɧɹɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɆɈɉ ɆȺɋɈ ɈȿɋɊ ȯɋ  ɳɨ ɽ ɦɚɥɨɣɦɨɜɿɪ
ɧɢɦ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɿɡ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɦɢ ɤɪɚʀɧɢ ɚ ɿ ɡ ɜɢɫɨɤɨɸ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸɜɚɝɨɦɿɫɬɸɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀɩɪɨɛɥɟɦɢ
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɧɚɹɜɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɪɨɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɟɧɫɿɣ
ɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɦɚɽ ɫɬɚɬɢ ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɢɦ ɦɨɬɢɜɨɦ ɞɥɹ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɝɥɢɛɢɧɧɢɯ
ɪɟɮɨɪɦɨɯɨɩɥɸɸɱɢɯɧɟɥɢɲɟɩɟɧɫɿɣɧɭɫɢɫɬɟɦɭɚɩɟɪɟɞɭɫɿɦɬɚɤɿɞɨɬɢɱɧɿɫɮɟɪɢ
ɹɤ ɪɢɧɨɤ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨɸ ɩɥɚɬɨɸ ɉɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɰɢɯ ɫɟɝ
ɦɟɧɬɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɫɬɚɧɟ ɡɚɩɨɪɭɤɨɸ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɡɪɭɲɟɧɶ ɭ ɩɟɧɫɿɣɧɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟ
ɱɟɧɧɿɭɤɪɚʀɧɰɿɜɇɚɠɚɥɶɪɨɡɭɦɿɧɧɹɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀɩɪɚɰɿɣɜɡɚ
ɝɚɥɿ ³ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɫɤɥɚɞɧɢɤɚ´ ɞɥɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɫɿ ɧɟ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɨɫɹ
ɚɰɟɡɧɚɱɧɨɭɫɤɥɚɞɧɸɽɩɨɞɚɥɶɲɿɪɢɧɤɨɜɿɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɡɚɫɧɨɜɚɧɿɧɚɰɿɧɧɨɫɬɹɯɜɿɞ
ɤɪɢɬɨɝɨ ɩɨɫɬɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɓɨɛ ɫɬɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ ɩɟɧɫɿɣɧɚ ɫɢɫ
ɬɟɦɚ ɦɚɽ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹɬɢ ɡ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ ɧɚ ɩɚɪɢɬɟɬɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɚ ɧɟ ɡɚ ³ɨɫɬɚɬɨɱɧɢɦ
ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ´±ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹɹɤɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɞɟɮɿɰɢɬɭɛɸɞɠɟɬɭ
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