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пенсійної системи в сучасних умовах, напрями реформування пенс1
ійної системи України, пропонується Концепція реалізації пенсійної
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З розвитком України як незалеж
ної держави відбувалися зміни в зако
нодавстві, що регулює соціальне стра
хування. Прийнятий 5 листопада 1991
р. Закон України "Про пенсійне забез
печення" хоч і закладав страхову осно
ву, але значною мірою зберіг положен
ня радянського законодавства щодо
державного забезпечення пенсіонерів.
Відбулося руйнування старої системи
соціального захисту та дещо стихійний
розвиток соціального страхування.
Уряд реагував на поточні проблеми,
приймаючи постанови щодо забезпе
чення певних соціальних виплат за ра
хунок бюджетних коштів. Не всі види
соціального захисту забезпечувалися
через систему соціального страхуван
ня.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дослідити реформування системи
державного пенсійного страхування.
РЕЗУЛЬТАТИ
Пенсійна реформа в Україні є про
довженням та однією з необхідних
умов ринкового реформування еконо
міки країни й поліпшення соціальної
політики держави. Удосконалення чин
ної пенсійної системи — це багатоас
пектна робота, що розрахована на три
валу перспективу й полягає у втіленні
в життя вже прийнятих законодавчих
актів, виявленні їх недоліків та роз
робці пропозицій щодо вдосконалення
системи державного регулювання в цій
сфері.
Наразі постає питання щодо реаль
ної оцінки перших результатів рефор
ми, аналізу наявних проблем та пошу
ку можливих способів їх розв'язання.
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Питання диференціації пенсій на сьо
годні є одним із найактуальніших, уряд
зробив спробу захистити найбільш
вразливі верстви населення, запрова
дивши державну соціальну допомогу
(дотації), яка виплачується пенсіоне
рам, у яких за розрахунком пенсія мен
ша, ніж прожитковий мінімум для не
працездатних осіб. Але люди дуже не
задоволені тим, що ця соціальна допо
мога, по суті, запровадила "зрівнялів
ку" в пенсійній сфері. Адже при існу
ючій переважно солідарній системі пен
сійного забезпечення повинні вра
ховуватись і стаж, і сплата внесків, і
розмір заробітної плати, а також про
фесія. Як уже зазначалося, перераху
нок наявних пенсій за новою формулою
не дав очікуваного ефекту.
Внаслідок вересневої (2004 р.) по
станови уряду понад 11 млн пенсіонерів
(більше ніж 83% загальної кількості)
стали отримувати однакову виплату на
рівні прожиткового мінімуму для осіб,
які втратили працездатність [1, c. 12].
Слід зауважити, що повністю про
блему "зрівнялівки" в межах тільки со
лідарної пенсійної системи неможливо
вирішити, оскільки вона завжди працює
за принципом "спільного казана": усі
надходження внесків від працівників
об'єднуються й розподіляються між
наявними пенсіонерами. При цьому не
уникнути усереднення показників як у
часі (протягом року чи трудового пері
оду), так і в обсягах (за сукупністю пра
цівників чи пенсіонерів). Зокрема, фор
мула обчислення пенсії, передбачена
ст. 40 Закону "Про загальнообов'язко
ве державне пенсійне страхування",
передбачає використання середньої
заробітної плати (доходу), з якої спла

чено пенсійні внески. З одного боку, це
дає змогу тісніше пов'язати розміри
пенсій з надходженням внесків, а з
іншого — ставить конкретного грома
дянина в залежність від загальної си
туації з доходами та сплатою внесків.
Найбільше при цьому втрачають прац
івники державних підприємств та уста
нов, де заробітна плата відображаєть
ся в повному обсязі й тому майже на
30% вища за середню в економіці (хоча
частково ця втрата компенсується че
рез коефіцієнти заробітної плати). У
вигідному становищі перебувають саме
ті категорії працівників, які сплачують
мінімальний або ще нижчий внесок, ма
ючи достатній трудовий стаж до 2000
р.
Ще одна проблема полягає в тому,
що до бюджету Пенсійного фонду Ук
раїни з держбюджету перераховують
ся кошти, половина з яких спрямову
ються на виплати пенсій (держслуж
бовцям, науковцям, працівникам про
куратури, судів тощо), а друга полови
на — на державну дотацію до пенсії
решті пенсіонерів.
Іншим чинником нерівності пенсі
онерів є пенсії, встановлені спеціальни
ми законами для представників окре
мих професій та посад (військовослуж
бовців, суддів, депутатів, працівників
прокуратури, державних службовців,
науковців та ін.). Хоча чисельність
"спецпенсіонерів" не така вже й велика
(близько 3% загальної кількості пенсі
онерів), однак їх існування створює
прецедент і негативно впливає на роз
виток пенсійного страхування. Річ у
тім, що такі пенсії призначаються як
відсоток заробітної плати на відпо
відній посаді (залежно від стажу робо
ти), завдяки чому їх розмір значно ви
щий і зростає швидше, ніж у пенсій,
призначених на загальних підставах
(виняток становлять лише пенсії війсь
ковослужбовцям та членам їх сімей).
У країні приймаються закони, які
суттєво підвищують соціальний захист
пенсіонерів, але реалізація цих законів
потребує додаткових коштів, крім до
тацій Пенсійному фонду, передбачених
Державним бюджетом України. Така
легковажність з боку законодавців не
припустима. Підвищувати пенсії не
можна без попереднього фінансово
економічного обгрунтування та пропо
зицій щодо покриття додаткових вит
рат. Можна покладатись на такі мож
ливі джерела додаткового наповнення
Пенсійного фонду, як підвищення за
робітної плати, що вплине на збільшен
ня пенсійних відрахувань, але цього не
достатньо. Так, протягом 2004 р. за
різними законами та рішеннями уряду
про підвищення пенсій для певних ка
тегорій громадян пенсії перераховува
ли чотирнадцять разів.
Це свідчить про те, що пенсійна си
стема й надалі залишається в режимі
"ручного" управління. Страхові засади
підмінювалися рішеннями, які часто
передбачали суто політичні цілі та не
мали під собою економічного підгрун
тя. Особливо яскравим прикладом цьо
го стало безпрецедентне підвищення
рівня пенсійних виплат з установленням
щомісячної дотації (Постанова КМУ від
18.09.2004 р. № 1215) та підвищення
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мінімального розміру пенсії за віком до
розміру прожиткового мінімуму для
осіб, які втратили працездатність (За
кон України від 23.12.2004 р. № 2291
ІV). Як наслідок, запровадження пенс
ійного страхування опинилося під заг
розою, а сама пенсійна система — у гли
бокій кризі. Сучасна пенсійна криза в
Україні має системний характер і вияв
ляється майже в усіх аспектах.
Найочевиднішим проявом кризи
пенсійної системи є величезний дефі
цит власних коштів, що призводить до
посилення залежності від державного
бюджету. Згідно зі Звітом про виконан
ня бюджету Пенсійного фонду за 2004
р. на виплату державної адресної до
помоги до пенсії (дотації) було мобілі
зовано 1 млрд грн. власних надходжень
та 3,4 млрд грн. з державного бюдже
ту. За обсягом кошти держбюджету на
дотацію виявилися значно вищими, ніж
увесь запланований на 2004 р. транс
ферт (спочатку передбачалося виділи
ти Пенсійному фонду лише 2185,6 млн
грн. на невластиві витрати). Питома
вага коштів державного бюджету в до
ходах Пенсійного фонду досягла 16%,
тоді як у 2003 р. вона становила близь
ко 8% [2, c. 89].
З погляду фінансового забезпечен
ня пенсійної системи такий потужний
приплив коштів з державного бюдже
ту є негативним фактором, оскільки
означає втрату її самодостатності, при
зводить до залежності від зовнішніх
донорів, що суперечить самій ідеї соц
іального страхування. Для державного
бюджету України, і без того переобтя
женого соціальними зобов'язаннями,
забезпечення встановленого рівня пен
сійних виплат стало серйозним випро
буванням і, безсумнівно, однією з при
чин його дефіциту.
Другим, ще більш небезпечним за
наслідками кризовим проявом став
крах сподівань на те, що пенсійна ре
форма стимулюватиме населення до
участі в пенсійному страхуванні. За
перший рік реформи середньооблікова
чисельність застрахованих осіб змен
шилася на 1,7 млн осіб (15,1 млн осіб у
2004 р. проти 16,8 млн у 2003 р.), а рівень
участі знизився з 83,5 до 74,5% зайня
того населення. При цьому скорочен
ня контингенту застрахованих осіб
відбулося за рахунок зменшення
кількості найманих працівників (з 16
млн до 14,1 млн осіб), від яких внески
надходять значно стабільніше і в
більшому розмірі, ніж від самозайнятих
[3, c. 28].
Зупинимось на фінансовому забез
печенні підвищення пенсій. З фонду за
робітної плати та заробітної плати
кожного працівника внески надходять
до Пенсійного фонду України. Фонд
виплачує їх пенсіонерам. Тобто на
розмір пенсії впливають певні еко
номічні фактори, а саме: рівень заробі
тної плати, регулярність її виплати. В
Україні в недержавному секторі еконо
міки заборгованість по виплаті заробі
тної плати становить понад 2 млрд грн.
Проблему із заборгованістю необхідно
вирішувати негайно. Також спостері
гається додаткове навантаження на
власні кошти Пенсійного фонду та не
ефективне їх використання. Зокрема,
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пропозиція Рахункової палати щодо
усунення негативних для бюджету
Пенсійного фонду наслідків запровад
ження спрощеної системи оподатку
вання реалізована лише частково; зако
нодавчо не розв'язано питання визна
чення джерел покриття витрат Пенсій
ного фонду з виплати пільгових пенсій
ліквідованих підприємств; не усунуто
відставання в підвищенні розмірів
пенсій військовослужбовцям строкової
служби; законодавчо не встановлено
поточного фінансування замість
відшкодування з коштів державного
бюджету видатків на виплату пенсій,
призначених за різними пенсійними
програмами. Пенсійним фондом не
розмежовані між державними страхо
вими фондами витрати, пов'язані з ви
готовленням страхових свідоцтв, не в
усіх регіонах скасована практика по
наднормативного зосередження пен
сійних коштів у підприємствах зв'язку.
Зважаючи на наявні проблеми та
необхідність їх нагального вирішення,
основні напрями реформування пенс
ійної системи в Україні закладені в
Стратегії розвитку пенсійної системи
(далі — Стратегії), схваленої Розпо
рядженням Кабінету Міністрів Украї
ни від 15 грудня 2005 р. Проте соціаль
ноекономічні та політичні події 2006 р.
відсунули на невизначений термін стро
ки її реалізації, що гальмує перебіг пен
сійної реформи, впровадження накопи
чувальної системи державного страху
вання та розвиток недержавних пенс
ійних фондів. З метою комплексного
вирішення наявних проблем у галузі
пенсійного страхування ми вважаємо
за доцільне концентрувати зусилля
державних органів на вдосконаленні
механізмів та підходів до втілення в
життя Стратегії розвитку пенсійної
системи шляхом розробки таких осно
воположних документів, як Концепція
реалізації пенсійної реформи та Кодекс
законів про пенсійне страхування в Ук
раїні. Удосконалення процесу рефор
мування в галузі пенсійного страхуван
ня має базуватися на конституційній та
законодавчій основі з урахуванням
існуючих проблем, визначенні основ
них напрямів поліпшення соціального
захисту населення з питань пенсійного
страхування та забезпечення (рис. 1).
Узагальнюючи, ще раз наголосимо,
що ця робота має здійснюватися одно
часно за двома напрямами:
1) організаційноуправлінським —
шляхом удосконалення концептуаль
них основ стратегічного розвитку соц
іальної політики держави у сферах соц
іального та пенсійного страхування,
прийняття Концепції реалізації пенсій
ної реформи;
2) правовим — шляхом удоскона
лення системи законодавчих доку
ментів у галузі пенсійного страхуван
ня й пенсійного забезпечення, розроб
ки Кодексу законів про пенсійне стра
хування в Україні.
Для активізації роботи державних
виконавчих органів та Пенсійного фон
ду в цьому напрямі нами розроблені
основні засади поточної тактики реа
лізації цієї Стратегії, а саме — Концеп
ція реалізації пенсійної реформи в Ук
раїні (далі — Концепція) (додаток).

Виходячи зі змісту Стратегії роз
витку пенсійної системи, ця Концепція
повинна містити такі розділи:
1. Загальні положення.
2. Реформування солідарної сис
теми пенсійного страхування.
3. Розвиток накопичувальної сис
теми пенсійного забезпечення.
4. Розвиток системи недержавно
го пенсійного забезпечення.
5. Удосконалення фінансових ме
ханізмів системи пенсійного забезпе
чення.
6. Удосконалення інформаційно
аналітичного забезпечення пенсійної
реформи.
7. Організаційноуправлінські за
ходи в структурі державного регулю
вання пенсійного й соціального страху
вання.
8. Очікувані результати.
У першому розділі Концепції об
грунтовується її необхідність, мета та
очікувані результати від її прийняття та
втілення в життя.
Другий розділ поглиблює та розк
риває основні напрями вдосконалення
існуючої солідарної системи пенсійно
го страхування для забезпечення реа
лізації положень Стратегії про обов'яз
ковість охоплення державним пенсій
ним страхуванням усіх без винятку пра
цівників та призначення пенсій з ура
хуванням принципів соціальної спра
ведливості та рівності всіх перед зако
ном.
У третьому розділі розкриваються
основні напрями забезпечення впро
вадження накопичувальної системи
пенсійного страхування та забезпечен
ня з урахуванням необхідності тоталь
ного постійно діючого державного на
гляду за цими процесами.
Четвертий розділ цієї Концепції
розкриває основні напрями здійснення
державного регулювання розвитку не
державного пенсійного забезпечення в
Україні.
П'ятий розділ визначає основні за
сади реформування системи фі
нансового забезпечення функціонуван
ня системи державного пенсійного
страхування.
У шостому розділі розкриті основні
напрями вдосконалення інформаційно
аналітичного забезпечення процесів
перебігу пенсійної реформи, її прозо
рості та зрозумілості всім верствам на
селення.
Сьомий розділ визначає основні
напрями реорганізації в структурі дер
жавного регулювання пенсійного й
соціального страхування, організацій
ноуправлінські заходи у сфері держав
ного регулювання.
В останньому розділі накреслю
ються очікувані результати, які можуть
бути досягнуті внаслідок виконання
основних положень Концепції.
З метою досягнення позитивного
результату від упровадження пропоно
ваної Концепції й оптимізації процесу
пенсійного реформування та створен
ня належних умов для державного ре
гулювання в солідарній системі нараху
вання пенсій, насамперед, необхідно
сконцентрувати увагу на виконанні зав
дань з наповнення бюджету Пенсійно
го фонду, погашення заборгованості

Економiка та держава № 5/2010

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
підприємствами з обов'язкових пенсій
них платежів та недопущення її наро
щування в подальшому. Це є спільним
завданням для Пенсійного фонду,
органів влади, платників страхових
внесків. Адже від узгодженості їх ро
боти і відповідальності буде залежати
матеріальний добробут людей.
При проведенні перевірок пен
сійними та іншими державними конт
рольними органами слід звернути ува
гу на ті підприємства, які фіксують за
робітну плату на рівні мінімальної оп
лати праці. На цих підприємствах мож
ливе фінансування оплати праці з інших
неофіційних джерел. При цьому робо
тодавець не сплачує належних відраху
вань до бюджету, за працівника також
не сплачуються страхові внески, від
повідно така заробітна плата не зара
ховується при розрахунках пенсійних
виплат.
Виплата заробітної плати "в кон
вертах", приховування реальних до
ходів громадя, негативно впливає на на
повнення державного бюджету i ство
рює умови для збільшення податкових
соціальних пільг громадянам. А це та
кож призводить до значних втрат бюд
жету.
Якщо на підприємстві заробітна
плата виплачується "в конвертах", то
сьогодні працівник не може скориста
тися пільгами, передбаченими законо
давством із соціальних питань, а в май
бутньому призведе до зменшення суми
пенсії, яка нараховується за віком.
Шляхом до максимального напов
нення та збалансованості бюджету
Пенсійного фонду є зведення до мі
німуму деформації на ринку праці у
вигляді прихованого безробіття й
тіньової зайнятості, створення достат
ньої кількості робочих місць, що забез
печило б зростання доходів бюджету
Пенсійного фонду, за розрахунками
спеціалістів Рахункової палати, на 23,5
млрд грн., або в 1,8 рази.
З одного боку, для подолання та
кого негативного явища вважаємо за
необхідне запропонувати:
1) посилити увагу всіх гілок влади,
контрольних органів, громадських
організацій, профспілок, які зобов'я
зані відстоювати інтереси найманих
працівників, до питання рівня заробіт
ної плати;
2) ініціювати проведення спільних
нарад з місцевими органами виконавчої
влади, податковими органами, терито
ріальними органами Державного де
партаменту нагляду за додержанням
законодавства про працю, профспілка
ми щодо здійснення контролю за дот
риманням законодавства про оплату
праці;
3) здійснювати перевірки підпри
ємств, організацій та установ усіх форм
власності, де середня заробітна плата
окремої категорії працівників не пере
вищувала розміру мінімальної заробі
тної плати, з метою виявлення "тіньо
вих схем";
4) проводити широку інформа
ційнороз'яснювальну роботу щодо ле
галізації заробітної плати найманих
працівників та додержання норм чин
ного законодавства про працю шляхом
організації виступів на радіо, телеба
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Концепція соціального забезпечення населення України

Закон України “Основи законодавства України
про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”

Закон України
“Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування”,
Закон України “Про недержавне
пенсійне забезпечення” та інші закони
про пенсійне забезпечення інших
пільгових категорій населення

Закон України
“Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям”
Закон України
“Про загальнообов’язкове державне
соціальне медичне страхування”

Кодекс законів
про пенсійне страхування в Україні

Концепція реалізації
пенсійної реформи в Україні

Реалізація Стратегії розвитку пенсійної системи
Рис. 1. Напрями реформування пенсійної системи України

ченні, розміщення статей у засобах ма
сової інформації, проведення семінарів
і "круглих столів".
Необхідність державного регулю
вання сфери соціального страхування
зумовлена тим, що на сьогодні тільки
держава бере на себе обов'язки соці
ального забезпечення громадян, а от
же, слід удосконалити цю систему до
стану зручності, прозорості та достат
ності.
Сьогодні розмір внесків на загаль
нообов'язкове державне соціальне
страхування від робітників становить 1
або 2% (розмір заробітної плати більше
ніж 150 грн.) до Пенсійного фонду, до
Фонду соціального страхування на ви
падок безробіття — 0,5% та до Фонду
соціального страхування з тимчасової
непрацездатності — 0,5 або 1% залеж
но від розміру заробітної плати. Наван
таження на роботодавців: у Пенсійний
фонд — 31,8%, у Фонд зайнятості —
1,3%, на соціальне страхування з тим
часової втрати працездатності — 2,6%,
у Фонд страхування від нещасних ви
падків — 0,2—13,5%.
Загальний розмір внесків на соці
альне страхування, які сплачують пра
цівники, становить 2, 3 % або 3,5% за
лежно від розміру заробітної плати.
Таким чином, загальне навантаження
на роботодавців України становить від
35,9 до 49,2% від фонду заробітної пла
ти.
Необхідність реформування нині
шньої системи соціального страхуван
ня є нагальною, тому слід знайти пра
вильний шлях вирішення цієї проблеми.
Для цього можна застосувати російсь
кий досвід, оскільки економіки нашої
країни й Росії багато в чому подібні.

нити реальне впровадження накопичу
вальної системи пенсійного страхуван
ня та забезпечення; активізувати робо
ту в регіонах у напрямі недержавного
пенсійного страхування; розмежувати
кошти Пенсійного фонду України за
видами пенсійних зобов'язань, а саме —
для виплат солідарної пенсії та пенсії з
Накопичувального фонду; досягти пев
ного рівня децентралізації при нагро
мадженні та використанні коштів Пен
сійного фонду в регіонах; досягти по
вної інформованості суспільства про
сутність та необхідність пенсійної ре
форми; забезпечити прозорість інфор
мації про перебіг пенсійної реформи;
розробити оптимальну організаційно
управлінську структуру функціонуван
ня та нагляду в галузі пенсійного стра
хування і пенсійного забезпечення в
Україні.
Для досягнення позитивного ре
зультату від впровадження Концепції
та оптимізації процесу пенсійного ре
формування і створення належних
умов для державного регулювання у
солідарній системі нарахування пенсій,
насамперед, необхідно сконцентрувати
увагу на виконанні завдань з наповнен
ня бюджету Пенсійного фонду, пога
шення заборгованості з обов'язкових
пенсійних платежів та недопущення їх
нарощування у подальшому. Це завдан
ня — спільне для Пенсійного фонду,
органів влади, платників страхових
внесків. Адже від узгодженості їх ро
боти, їх відповідальності залежатиме
матеріальний добробут людей.
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ВИСНОВКИ
З метою активізації роботи дер
жавних виконавчих органів та Пен
сійного фонду у напрямі реалізації
Стратегії розвитку пенсійної системи
розроблені основні засади поточної
тактики впровадження даної Стратегії,
а саме — Концепція реалізації пенсій
ної реформи в Україні, що дасть змогу:
завершити реформування солідарної
системи пенсійного страхування; здійс Стаття надійшла до редакції 03.10.2009 р.
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