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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Забезпечення прийнятного рівня життя громадян  

пенсійного віку є одним із пріоритетних завдань будь-якої країни світу. Такі 

демографічні зрушення, як збільшення тривалості життя, старіння населення 

через низьку народжуваність, які відбуваються сьогодні в розвинутих країнах 

світу, актуалізують необхідність формування додаткових фінансових ресурсів і 

знаходять своє відображення в реформуванні систем пенсійного страхування.   

Соціально-економічна криза в Україні, що проявляється через низький 

рівень добробуту населення, високий рівень безробіття, відтік працездатної 

робочої сили, низьку інвестиційну активність, відсутність ефективних 

фінансових інструментів заощадження, незабезпеченість громадян пенсійного 

віку призвела до нагальної необхідності реформування вітчизняної системи 

пенсійного страхування. 

Відсутність фінансових ресурсів для забезпечення прийнятного рівня 

добробуту громадян пенсійного віку є основною проблемою сьогодення, 

можливим напрямами вирішення якої є запровадження загальнообов’язкового 

накопичувального рівня системи пенсійного страхування та впровадження 

гарантування збереження пенсійних заощаджень з метою запобігання їх 

нецільового використання. Перспективним напрямком цільового використання 

пенсійних фондів накопичувального рівня може стати розширення переліку 

допустимих для їх інвестування фінансових інструментів за рахунок 

лібералізації.  

Світова наукова думка щодо становлення та умов реформування систем 

пенсійного страхування представлена працями таких відомих вчених, як 

Кохлі М., Арза К., Джонсон П., Рейн М., Гулемард А.М., Гунстерен Х., Роїк В., 

Шмідт В.А., Еспінг-Андерсон Г., Мілес Дж., Квадагно Дж., Бонолі Г., Персон П., 

Наталі Д., Шлуді М., Брукс С., Джеймс Е.  

У вітчизняній науці вагоме місце в сфері соціального і пенсійного 

страхування посідають праці таких дослідників: В. Базилевича, С. Березіної, 

Н. Внукової, О. Гаманкової, О. Залєтова, І. Кравченка, Е. Лібанової, І. Лютого, 

М. Маліка, Б. Надточія, Ю. Наконечної, С. Осадця, О. Петрушки, Р. Пікус,  

Н. Приказюк, О. Рожка, В. Рудика, В. Толуб'яка, C. Юрія та ін. Відомими 

вченими щодо визначення змісту та ролі гарантування в системах пенсійного 

страхування провідних країн світу та розрахунку їх вартості є: П. Антолін, Ен. 

Біггс, І. Віско, Дж. Гранде, Т. Гілардуччі, Х. Єрмо, Ал. Х. Маннелл, С. Пайет, 

Дж. Г. Пенначі, Ед. Р. Уайтхаус. Віддаючи належне доробку учених у цій сфері 

варто зауважити, що недостатньо дослідженими залишаються питання надання 

гарантій учасникам системи пенсійного страхування в Україні з урахуванням 

особливостей її ринкових перетворень.  

Необхідність визначення напрямів реформування системи пенсійного 

страхування в Україні на сучасному етапі, актуальність, науково-практична 

значимість та недостатня опрацьованість зазначеної тематики обумовили вибір 

теми дисертаційної роботи, визначили мету, завдання, логіку та зміст 

дослідження. 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконувалась у межах комплексної науково-дослідної 

держбюджетної теми економічного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Напрямки модернізації економіки 

України: секторальні особливості, протиріччя, ризики» (номер державної 

реєстрації 0111U006456), підрозділ «Модернізація економіки України на засадах 

сталого соціально-економічного розвитку: закономірності, протиріччя, ризики» 

(№11БФ040-01); комплексної науково-дослідної роботи Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка в межах держбюджетної 

теми кафедри страхування та ризик-менеджменту «Теоретико-методологічні 

засади страхування в сучасних соціально-економічних умовах» (2015 р.), а також 

у межах комплексної наукової програми університету «Модернізація 

суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації», теми 

кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту «Європейський 

вектор розвитку страхового ринку України» (2016-2017 рр.) №16КФ040-11. 

Особистий внесок автора полягає у визначенні напрямів реформування системи 

пенсійного страхування в Україні та обґрунтування перспектив її подальшої 

розбудови при запровадженні накопичувального рівня на принципах 

лібералізації та гарантування. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є узагальнення 

теоретичних засад, розробка практичних рекомендацій щодо реформування 

системи пенсійного страхування для підвищення рівня добробуту населення 

України та збереження пенсійних накопичень.  

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність розв’язання таких 

завдань: 

 узагальнити теоретичні підходи до визначення економічної сутності та ролі 

системи пенсійного страхування в суспільному страховому захисті; 

 виявити вплив соціальних ризиків на еволюцію систем пенсійного 

страхування; 

 визначити специфічні  чинники формування солідарної складової системи 

пенсійного страхування в Україні; 

 виявити фактори, що характеризують функціонування недержавних 

пенсійних фондів (НПФ) в системі пенсійного страхування України; 

 визначити місце страхових компаній в системі вітчизняного пенсійного 

страхування;  

 надати пропозиції щодо запровадження накопичувального рівня в умовах 

реформування системи пенсійного страхування в Україні; 

 визначити умови надання гарантій для накопичувального рівня вітчизняної 

системи пенсійного страхування; 

 визначити напрями інвестування накопичених пенсійних коштів для 

забезпечення дохідності накопичувального рівня системи пенсійного 

страхування в Україні; 
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 розробити модель розрахунку вартості гарантій повернення пенсійних 

внесків при запровадженні загальнообов’язкового накопичувального рівня 

системи пенсійного страхування. 

Об’єктом дослідження є процеси функціонування системи пенсійного 

страхування в Україні. 

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні засади 

реформування системи пенсійного страхування в України. 

Методи дослідження. Методологічною базою  дисертаційного дослідження 

є загальнонаукові методи пізнання, зокрема: метод аналізу та синтезу – при 

дослідженні сутності пенсійного страхування та визначенні його особливостей 

як системи (підрозділ 1.1); логіко-історичний метод – при вивченні етапів 

еволюції системи пенсійного страхування під впливом соціальних ризиків 

(підрозділ 1.2); метод порівняння – при виявленні закономірностей і 

особливостей реформування систем пенсійного страхування зарубіжних країн; 

метод економіко-статистичного аналізу – при аналізі чинників зовнішнього 

економічного середовища солідарного рівня та факторів, що впливають на  

функціонування добровільного недержавного рівня системи пенсійного 

страхування (розділ 2). Загальні напрями реформування системи пенсійного 

страхування в Україні, а саме умови запровадження загальнообов’язкового 

накопичувального рівня системи пенсійного страхування охарактеризовано за 

допомогою методів порівняння, систематизації та узагальнення фактичних 

даних (підрозділ 3.1). Метод моделювання застосовано для доведення 

необхідності надання гарантій та розрахунку їх вартості при запровадженні 

накопичувального рівня системи пенсійного страхування (підрозділи 3.2 та 3.3). 

Для досягнення поставленої мети застосовувалися прийоми групування, 

класифікації та графічного представлення результатів дослідження. 

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти 

Верховної Ради України; укази Президента України; постанови Кабінету 

Міністрів України; розпорядження Міністерства соціальної політики України; 

законопроекти щодо реформування системи пенсійного страхування; 

статистичні та аналітичні матеріали Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг, статистичні та аналітичні матеріали державної 

служби статистики України, Пенсійного фонду України; Міжнародної 

організації праці, Світового банку, Організації економічного співробітництва та 

розвитку, звіти страхових організацій; фахова література, вітчизняна та іноземна 

монографічна і спеціалізована періодична література; відомості, що опубліковані 

в науковій вітчизняній і зарубіжній економічній літературі, періодичних 

виданнях; дослідження автора. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в узагальненні 

теоретичних підходів до системи пенсійного страхування та розробленні 

практичних рекомендацій щодо напрямів реформування системи шляхом 

запровадження накопичувального рівня на принципах гарантування та 

лібералізації. До найбільш вагомих результатів, які характеризують наукову 
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новизну дисертаційного дослідження, розкривають особистий внесок автора та 

виносяться на захист, належать: 

удосконалено:  

– теоретичні підходи до визначення етапів еволюції системи пенсійного 

страхування на основі джерел фінансування громадян пенсійного віку та 

напрямів реформування систем пенсійного страхування під впливом соціальних 

ризиків; визначено 11 етапів з 283 р. до н.е. до сьогодення, що на відміну від 

існуючих підходів дозволяє всебічно врахувати зміни в суспільному сприйнятті 

щодо фінансування соціальних ризиків, управління ризиком довголіття, а також 

виокремити чотири хвилі реформ систем пенсійного страхування в світі;  

– трактування наслідків впливу чинників зовнішнього ринкового 

середовища на формування солідарного рівня системи пенсійного страхування, 

що дало змогу проаналізувати потреби населення та діяльність Пенсійного 

фонду України, а також констатувати його неспроможність забезпечити 

прийнятний рівень добробуту громадян незалежно від дотацій з Державного 

бюджету України;  

– теоретичні підходи до формування портфелю інвестування 

накопичених пенсійних коштів у надійні вітчизняні та зарубіжні фінансові 

інструменти (облігації внутрішньої та зовнішньої державної позики України, 

боргові цінні папери, гарантовані урядами провідних країн, акції біржових 

фондів та транснаціональних корпорацій тощо), що  дозволило мінімізувати 

ризики можливих фінансових втрат завдяки диверсифікації портфелю та на 

основі запропонованої моделі розрахувати розмір резервного фонду для надання 

гарантій повернення інвестованих коштів; 

– методичні підходи розрахунку вартості гарантій повернення пенсійних 

внесків при запровадженні загальнообов’язкового накопичувального рівня 

системи пенсійного страхування, який базується на симуляції можливих втрат та 

на відміну від існуючих підходів враховує подвійний коефіцієнт волатильності 

та коефіцієнт норми резервування, що дозволяє в довгостроковій перспективі 

забезпечити збереження пенсійних внесків від можливих втрат в умовах 

економічних коливань. 

набули подальшого розвитку: 

– теоретичні підходи до розмежування економічних категорій «пенсійне 

страхування» та «пенсійне забезпечення» як складових соціального захисту: 

пенсійне забезпечення функціонує лише на рівні соціальної допомоги, 

соціальних гарантій та пенсійного накопичення і не має в своїй природі 

страхового принципу; пенсійне страхування є ширшим поняттям і визначається 

як комплексна система, що є організованою сукупністю цивільно-правових та 

організаційно-економічних взаємовідносин, характерною для суб’єктів 

підсистем обов’язкового солідарного, обов’язкового накопичувального та 

добровільного накопичувального пенсійного страхування, що належним чином 

взаємопов’язані та взаємодіють між собою і з зовнішнім середовищем з метою 

забезпечення фінансового добробуту громадян при досягненні пенсійного віку; 
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– класифікація факторів функціонування недержавних пенсійних фондів 

в системі пенсійного страхування України, що на відміну від існуючих підходів 

передбачає виділення трьох груп: економічні (попит на послуги системи; 

інвестиційне середовище; зміна чистої вартості активів НПФ; рівень 

забезпеченості учасників фондів; формування їх інвестиційної стратегії; вартість 

обслуговування), політико-правові (тимчасова втрата статусу неприбуткових 

організацій; якість регуляторної політики) та соціально-культурні (рівень довіри 

до управління НПФ); це дало змогу оцінити діяльність недержавних пенсійних 

фондів в системі пенсійного страхування як слаборозвинену та неефективну, а 

також надати рекомендації щодо їх подальшого залучення до 

загальнообов’язкового накопичувального рівня системи пенсійного 

страхування; 

– пропозиції щодо запровадження накопичувального рівня системи 

пенсійного страхування в Україні шляхом надання учасникам системи права 

вибору державного чи приватного пенсійного фонду; мінімізації вартості 

обслуговування такого рівня фінансовими посередниками; збільшення 

чисельності фінансових посередників шляхом залучення іноземних недержавних 

пенсійних фондів; зняття законодавчих обмежень щодо самостійної участі 

страхових компаній в системі пенсійного страхування; створення спрощених 

умов оподаткування; надання права страхувальникам вибору компаній з 

управління активами та їх інвестиційних пропозицій; підвищення професійної 

відповідальності компаній з управління активами перед страхувальниками, 

ефективне регулювання їх діяльності, що на відміну від існуючих підходів 

формує комплексний підхід до запровадження накопичувального рівня системи 

пенсійного страхування та враховує потреби громадян України; 

–  теоретичні підходи підвищення надійності функціонування 

накопичувального рівня системи пенсійного страхування шляхом лібералізації 

фінансових інструментів та надання гарантій повернення коштів пенсійних 

фондів, що унеможливить фінансові втрати від інвестування пенсійних 

накопичень громадян, що на відміну від існуючих проектів реформування 

системи пенсійного страхування в Україні убезпечить пенсійні накопичення від 

можливих фінансових втрат та забезпечить формування довіри населення до 

системи. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

розроблені та запропоновані в дисертаційній роботі наукові підходи, висновки і 

практичні рекомендації дають змогу обґрунтовувати комплекс заходів щодо 

реформування національної системи пенсійного страхування, необхідності 

запровадження загальнообов’язкового накопичувального рівня системи з 

наданням певного розміру гарантій її учасникам. Запропоновані наукові 

положення, рекомендації і висновки можуть бути використані як Міністерством 

соціальної політики України при проведенні реформування системи пенсійного 

страхування в Україні, так і недержавними пенсійними фондами та компаніями 

з управління активами, які, після реформування, будуть обслуговувати фінансові 

ресурси загальнообов’язкового накопичувального рівня, а також продовжать 

свою діяльність на добровільному накопичувальному рівні системи. Результати 
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дослідження також можуть бути використані в навчальному процесі при 

викладанні економічних дисциплін.  

Наукові висновки та результати використано відділом інвестиційної 

діяльності корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного 

Банку України в частині прийняття рекомендацій автора в процесі розробки та 

реалізації інвестиційної політики пенсійного фонду (довідка № 19.0007/22911 від 

28.03.2017 р). 

Викладені в дисертаційній роботі висновки щодо напрямків інвестування 

накопичених коштів та гарантування повернення капіталу інвесторам шляхом 

резервування частини накопичень використано та впроваджено ТОВ 

«Всеукраїнська управляюча компанія», що здійснює управління активами 

відкритого НПФ «Причетність» та відкритого НПФ «Українська ощадна 

скарбниця» при підготовці стратегії розвитку та інвестиційної політики компанії, 

яка набере чинності після запровадження накопичувального рівня 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування в Україні (довідка № 

01/179 від 31.10.2017 р). 

Теоретичні положення, практичні рекомендації і висновки дисертаційної 

роботи впроваджено у навчальний процес і використовуються на економічному 

факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка при 

викладанні дисципліни «Соціальне страхування» (довідка № 013/535 від 

22.11.2018 р). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є одноосібно 

виконаною науковою працею. Викладені в дисертації наукові результати, 

висновки, практичні рекомендації, що виносяться на захист, одержані автором 

особисто.  Внесок автора відображено у списку наукових праць, за якими були 

апробовані результати дисертаційного дослідження. 

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні наукові 

положення та практичні результати дослідження оприлюднено на 13 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, наукових 

форумах, круглих столах, зокрема: Міжнародній науково-практичній 

конференції: «Грудневі читання» (м. Київ, 2013,  2014 та 2016 років), 

Міжнародній науково-практичній конференції: «Шевченківська весна: 

Економіка» (м. Київ, 2014 та 2015 років), ХІV Міжнародній науково-практичній  

конференція «Конкурентоспроможність національної економіки», (Київ, 2014 

р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

соціально-економічного розвитку: регіональні особливості та світові тенденції» 

(м. Одеса, 2015 р.), V Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні 

проблеми фінансового моніторингу» (м. Харків, 2016 р.), Всеукраїнській 

науково-практичній конференції студентів, аспірантів, молодих вчених 

«Страховий ринок України в умовах циклічності фінансово-економічних криз: 

оцінка тенденцій та перспективи розвитку» (м. Тернопіль, 2017 р.). 

 Публікації. За результатами дослідження опубліковано 21 наукову працю 

загальним обсягом 9,2 друк. арк., з яких 6 статей у наукових фахових виданнях 

України, із них 5, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, а 1 

стаття в інших наукових виданнях України; 3 статті у наукових періодичних 



7 

 

виданнях іноземних держав, 2 з яких входять до міжнародних наукометричних 

баз даних; 10 публікацій за матеріалами міжнародних та всеукраїнських науково-

практичних конференцій та Міждисциплінарний словник. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Основний зміст 

дисертаційної роботи викладено на 215 сторінках друкованого тексту. 

Дисертація містить 38 рисунків, 27 таблиць. Робота має 7 додатків, розміщених 

на 17 сторінках. Список використаних джерел налічує 270 найменувань на 27 

сторінках. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено об’єкт та 

предмет, мету, завдання та методи дослідження, розкрито наукову новизну, 

практичне значення одержаних результатів, зазначено особистий внесок автора 

та дані щодо апробації результатів дисертаційної роботи. 

Перший розділ – «Теоретичні засади аналізу процесів функціонування 

системи пенсійного страхування» – присвячено дослідженню теоретичних 

аспектів сутності поняття «пенсійне страхування», досліджено структуру 

системи пенсійного страхування та визначено її роль в суспільному страховому 

захисті. Особливу увагу зосереджено на розмежуванні категоріального апарату 

в частині визначення «пенсійного забезпечення» та «пенсійного страхування» 

(рис.1).  

 
Рис 1.  Співвідношення основних категорій соціального захисту 

Джерело: побудовано автором  

Поняття пенсійного страхування ґрунтується на страхових принципах, тоді 

як пенсійне забезпечення є окремою ланкою соціального захисту населення, що 

формується за рахунок дотацій з Державного бюджету і за своєю природою 

«захищає» найменш забезпечене населення країни від зубожіння. До нього також 

частково відносяться пенсійні заощадження, які формуються за рахунок власних 

накопичень громадян без подальшого інвестування та вкладів на пенсійних 

депозитних рахунках в комерційних банках, що здійснюються не на страхових 

принципах і тому не можуть бути включеними до системи пенсійного 

страхування. Разом ці складові формують пенсійну систему, яка на відміну від 

системи пенсійного страхування, має ширшу структуру і за термінологією 

Світового банку включає два додаткові рівні – нульовий (базовий), що 

забезпечує захист від бідності та четвертий - нефінансовий, який формується за 
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рахунок неформальних зв’язків людей похилого віку. Поняття «соціальний» є 

ширшим за поняття «пенсійний», оскільки частину соціальних гарантій та 

соціальної допомоги не можна віднести до пенсійної системи, тому визначення 

системи пенсійного страхування повинно бути загальним (рис.2). 

 
Рис. 2. Структура системи пенсійного страхування в Україні 
Джерело: побудовано автором  

* Пенсіонер – особа, яка в даний момент часу отримує пенсійні виплати із солідарного рівня; 

** t років – кількість років пенсійного страхування, але не менше ніж 10 років. 
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Отже, система пенсійного страхування – комплексна система, що є 

організованою сукупністю цивільно-правових та організаційно-економічних 

взаємовідносин, яка характерна для суб’єктів підсистем обов’язкового 

солідарного, обов’язкового накопичувального та добровільного 

накопичувального пенсійного страхування, що належним чином взаємопов’язані 

та взаємодіють між собою і з зовнішнім середовищем з метою забезпечення 

фінансового добробуту громадян при досягненні пенсійного віку. Зазначено, що 

розглянута система має чотири підсистеми з власними взаємозв’язками: А) 

підсистема пенсійного законодавства; Б) підсистема суб’єктів пенсійного 

страхування, що функціонують на різних рівнях системи; В) підсистема внесків, 

зборів, різних видів виплат; Г) підсистема адміністрування та управління 

внесками і зборами. 

Формування системи пенсійного страхування в світі почалось з давніх 

часів і розвивалось під впливом економічних змін, тому джерела фінансування 

громадян пенсійного віку в різні історичні періоди є ключовим критерієм 

періодизації етапів формування системи пенсійного страхування.  Фінансування 

довголіття мало значний вплив на реформування систем пенсійного страхування 

в різні проміжки часу, тому на підставі даного критерію виокремлено 11 етапів з 

283 р. до н.е. до сьогодення, зокрема «Античність», «Середньовіччя», «Ранній 

капіталізм», «Пізній капіталізм», «Довоєнний період», «Повоєнний період», 

«Епоха нового часу», «Період глобалізації світового простору», «Період 

реформації», «Новітній час», «Сьогодення». Останні чотири етапи 

виокремлюють хвилі новітнього реформування систем пенсійного страхування в 

світі, під час яких відбувалось поступове запровадження накопичувальних 

рівнів.  Для них характерним є зменшення відповідальності роботодавця та 

держави за фінансування добробуту населення в старості, часткова відмова від 

формування пенсійних виплат на основі принципу солідарності поколінь та 

збільшення відповідальності робітника за рахунок накопичення власних коштів 

на особистому пенсійному рахунку. Для останніх хвиль реформування 

пенсійних систем в різних країнах світу характерними є запровадження 

елементів гарантування збереження накопичень від інвестиційних ризиків, а 

також управління ризиком довголіття шляхом підняття пенсійного віку. 

Важливим етапом дослідження є висвітлення світових тенденцій 

провадження пенсійних реформ та можливості застосування окремих її 

елементів в специфічних умовах трансформації вітчизняної економіки.  

У процесі реформування систем пенсійного страхування в більшості 

європейських країн спостерігається тенденція до поступового впровадження 

накопичувальних елементів і зростання недержавних пенсій у загальній кількості 

доходів пенсіонерів. Крім того, умови для дострокового виходу на пенсію стають 

все більш жорсткішими та відбувається заохочення щодо продовження роботи 

після настання пенсійного віку, що має забезпечити фінансову стійкість 

функціонування сучасних систем пенсійного страхування з врахуванням 

демографічних викликів в світі. 

У другому розділі «Становлення та розвиток системи пенсійного 

страхування в Україні» визначено чинники солідарної складової системи 
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пенсійного страхування, до яких віднесено політичні, економічні, соціальні, 

демографічні, історико-культурні, науково-технічні та природні. Суттєвий вплив 

демографічних чинників на фінансовий стан системи пенсійного страхування за 

умов різкого скорочення частки населення працездатного віку та збільшення 

числа пенсіонерів в Україні визначає необхідність якнайшвидшого 

впровадження ефективних заходів реформування системи для забезпечення 

фінансовими ресурсами її солідарного рівня. Субсидування Пенсійного фонду 

України, який є дефіцитним останнє десятиліття, є значним напрямком 

витрачання коштів державного бюджету України. Видатки за рахунок 

Державного бюджету у 2018 році склали близько 28% загального обсягу видатків 

Пенсійного фонду України. Високі пенсійні зобов'язання відволікають ресурси 

економіки від цілей розвитку, ставлять під загрозу виконання державою своїх 

функцій.  

Нерівномірне підвищення пенсійних виплат громадянам України, яке було 

характерним для  періоду з 2014 року по 2018 рік, не відповідало зростанню 

показників економічного розвитку в країні та зростанню середньої заробітної 

плати і стало причиною розбалансування системи пенсійного страхування в 

Україні (рис. 3).  

  
Рис. 3. Динаміка зміни середньої, мінімальної заробітної плати та 

середньої, мінімальної пенсії в Україні в 2014-2018 рр, грн. 
Джерело: побудовано автором за даними Державної служби статистики України 

До факторів, що впливають на функціонування недержавних пенсійних 

фондів в системі пенсійного страхування в Україні відносяться економічні 

(попит на послуги системи; інвестиційне середовище; зміна чистої вартості 

активів НПФ; рівень забезпеченості учасників фондів; формування інвестиційної 

стратегії; вартість їх обслуговування), політико-правові (тимчасова втрата 

статусу неприбуткових організацій; якість регуляторної політики) та соціально-

культурні (рівень довіри до управління НПФ). Виокремлені три групи факторів 

дозволили охарактеризувати діяльність недержавних пенсійних фондів на 

діючому третьому рівні системи пенсійного страхування та визначити 

неспроможність  фінансових посередників забезпечити збільшення 

страхувальників без обов’язкової складової.  

Відсутність довгострокових надійних фінансових інструментів на 

фондовому ринку України стримує позитивні інвестиційні тенденції (фактор 

«інвестиційне середовище») і, як наслідок, вимагає збільшення можливостей  для  

3189
3874

5187

7105

8867

1526,1 1581,5 1699,5 1828,3
2479,2

0

2000

4000

6000

8000

10000

2014 2015 2016 2017 2018

зарплата пенсія мінімальна  зарплата мінімальна пенсія



11 

 

компаній з управління активами вкладати пенсійні кошти в надійні фінансові 

інструменти зарубіжних емітентів (рис. 4).  

 
Рис. 4. Структура інвестованих пенсійних активів НПФ протягом 2012- 

2018 рр, млн грн 
Джерело: побудовано автором за даними Нацкомфінпослуг 

Визначені фактори мають безпосередній вплив на систему пенсійного 

страхування в Україні. Негативний характер більшості з них свідчить про 

неефективну діяльність недержавних пенсійних фондів та їх неспроможність 

забезпечити розвиток добровільного пенсійного страхування в Україні, а також 

стати стимулом для людей працездатного віку добровільно накопичувати на 

власну старість в цих інститутах, тим самим самостійно фінансуючи власне 

майбутнє після втрати працездатності. 

Страхування життя в Україні можуть здійснювати лише 27 страхових 

компаній, які мають відповідні ліцензії. Їх діяльність в системі пенсійного 

страхування залишається малорозвиненою через низький попит з боку населення 

до інструментів заощадження, які ними продукуються. Основну частку валових 

страхових внесків – 96,9% акумулюють 10 страхових компаній, тоді як 20 

компаній акумулюють 100%. Економічні показники діяльності лайфових 

страховиків України на добровільному накопичувальному рівні системи 

пенсійного страхування свідчать, що вітчизняна система пенсійного 

страхування, функціонуючи лише завдяки першому і третьому рівням, є 

нестійкою і не виконує свої функції щодо належного рівня соціального захисту 

населення. 
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Складність та комплексність задач, які ставить реформа системи 

пенсійного страхування, призвела до вимушеної багаторічної затримки 

впровадження загальнообов’язкового накопичувального рівня системи як 

основного прогресивного компоненту намічених трансформацій.  

У третьому розділі дисертаційної роботи «Напрями реформування 

системи пенсійного страхування в Україні» надано рекомендації щодо 

запровадження накопичувального рівня системи пенсійного страхування в 

умовах реформування, визначено необхідність створення системи гарантій для її 

ефективного функціонування.  

Запровадження накопичувального рівня системи пенсійного страхування в 

Україні передбачає виконання наступних рекомендацій: надання учасникам 

системи права вибору державного чи приватного пенсійного фонду; мінімізація 

вартості обслуговування такого рівня фінансовими посередниками; збільшення 

чисельності фінансових посередників шляхом залучення іноземних недержавних 

пенсійних фондів; зняття законодавчих обмежень щодо самостійної участі 

страхових компаній в системі пенсійного страхування; створення спрощених 

умов оподаткування; надання права страхувальникам вибору компаній з 

управління активами та їх інвестиційних пропозицій; підвищення професійної 

відповідальності компаній з управління активами перед страхувальниками; 

ефективне регулювання їх діяльності. 

Позитивний досвід зарубіжних країн зі схожими для України 

економічними умовами, які в своїй політиці послаблювали обмеження на 

вкладання активів пенсійних фондів у іноземні активи, свідчить про необхідність 

збільшення лімітів інвестування накопичених коштів в фінансові інструменти 

надійних міжнародних емітентів в діапазоні від  50% до 80%. З метою 

фінансового забезпечення загальнообов’язкового накопичувального рівня 

системи пенсійного страхування в Україні запропоновано диверсифікований 

портфель з вісьмох фінансових інструментів – облігацій внутрішньої державної 

позики, облігацій зовнішньої позики, гарантованих Кабінетом міністрів України, 

облігацій провідних країн світу (з рейтингом АА+ та вище), інструментів фондів, 

що формуються за аналогією найбільших світових індексів, інструментів 

сировинних біржових інвестиційних фондів (на нафту, золото тощо), акцій 

транснаціональних корпорацій та провідних світових лідерів у своїх галузях 

(табл. 1). Зазначені інструменти були відібрані за критеріями надійності та 

низької ризиковості з метою формування дохідного портфелю з низьким рівнем 

ризику за всіх інших сталих умов. Інвестування в такі інструменти диверсифікує 

портфель, мінімізує ризики інвестування та гарантуватиме повернення 

накопичених коштів.  

Для побудови імітаційної моделі в дисертаційному дослідженні було 

згенеровано 20 портфелів (випадковим чином) з різними долями визначених в 

них інструментів (в  межах зазначених у таблиці лімітів), проаналізовано 

історичну дохідність таких інструментів, а також розраховано відносний ризик 

методом «вартість під ризиком» (Value at Risk - VaR) для згенерованих 

інвестиційних портфелів. 
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Таблиця 1 

Характеристика інвестиційних  інструментів портфелю 

Інстру-

менти Тип 

Частка інструменту 

у портфелі, % 

Мін Макс 

x1 Облігації, гарантовані КМУ, в грн 10% 25% 

x2 Облігації, гарантовані КМУ, в дол США 10% 25% 

x3 10-тирічні облігації зарубіжних країн з рейтингом АА+ та 

вище (США, Німеччина, Франція, Великобританія,  

Нідерланди, Швейцарія, Канада тощо) 

0% 15% 

x4 Акції біржових фондів (ETF) на індекси найбільших 

світових бірж (S&P 500, Dow Jones, NASDAQ,  Russell 

2000, FTSE 100) 

0% 15% 

x5 Акції сировинних біржових інвестиційних фондів 

(інвестиційний пайовий фонд на нафту, золото тощо)  

0% 20% 

x6 0% 20% 

x7 Акції транснаціональних корпорацій та провідних 

світових лідерів у своїх галузях (наприклад: Microsoft Cor, 

Goldcorp Inc., PMorgan Chase & Cor., Visa Inc., Bank of 

America Cor., Walmart Inc., Pfizer Inc. Verizon 

Communications Inc., Raytheon Co, Northrop Grumman Cor) 

0% 20% 

x8 0% 20% 

Джерело: складено автором 

Наступним кроком було  розраховано відсоток впливу кожного окремого 

інструменту на ризик портфелю в цілому як частку його VaR у VaR портфелю і 

визначено середнє значення його впливу за всіма портфелями. Найбільші ризики 

генерують активи х3, х5, VaR кожного з яких складає в середньому близько 30% 

ризику портфелю та інструмент х7, середня частка якого у ризику портфелю 

становить близько 16,5%. За підсумками розрахунків встановлено, що відносний 

ризик  інвестицій у сформовані портфелі не буде перевищувати 95% за 

ймовірністю.  

В дисертаційній роботі доведено необхідність гарантування повернення 

пенсійних накопичень при запровадженні загальнообов’язкового 

накопичувального рівня системи пенсійного страхування. Тому важливою є 

перевірка гіпотези щодо необхідності формування страхових резервів з 

накопичених коштів для покриття певного рівня інвестиційної збитковості 

внаслідок зміни кон’юнктури ринку. З цією метою було проведено симуляцію 

майбутньої вартості портфелів за допомогою методу Монте-Карло, при 

розрахунку якої було враховано не звичайний, а подвійний коефіцієнт 

волатильності, що дає змогу покрити збитки навіть за надзвичайно негативного 

розвитку подій на фінансових ринках. Використання даного коефіцієнту в моделі 

необхідне через позитивну динаміку фінансового ринку в останньому з 

розглянутих років, що зменшує достовірність побудови якісного прогнозу 

очікуваної дохідності даних інструментів в майбутньому. Для кожного з 20-ти 

портфелів проведено 1000 симуляцій дохідності, після яких визначено, яка 

частина симуляцій дохідностей для кожного з портфелів є збитковою. 

Моделювання підтвердило гіпотезу стосовно необхідності створення резервного 

фонду для покриття можливих збитків, що можуть виникнути при проведенні 
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інвестиційної діяльності пенсійними фондами. Тому, на наступному етапі 

моделювання, було визначено розмір резервного фонду, який має бути 

сформований по відношенню до збиткових значень, отриманих пенсійними 

фондами при інвестуванні накопичених коштів громадян за формулою: 

Сума резерву = 𝑎 × ∑ 𝑀𝑉𝑎𝑅 × Вартість портфелів              (1) 

де: 

а – коефіцієнт покриття збитків; 

MVaR – відносний VaR кожного з 20 портфелів; 

Вартість портфелів – сума вартостей 20 портфелів. 

За методологією «Average VaR» («середнє значення ризику») розраховано 

середнє значення коефіцієнту покриття збитків для всіх наборів портфелів, що 

мали від’ємне значення зміни вартості портфелю - 104%.  

Порівнюючи необхідну суму резерву з обсягом активів, під які він має бути 

сформований, було визначено, що вартість надання гарантій повернення 

накопичених коштів громадян становить 3,08% від загальної вартості активів, 

акумульованих пенсійними фондами в накопичувальному рівні системи 

пенсійного страхування в Україні. Доведено необхідність надання фінансових 

гарантій на накопичувальному рівні системи, однак важливою умовою для цього 

має бути можливість для пенсійних фондів сформувати якісно диверсифіковані 

портфелі на основі лібералізації їх інвестиційної діяльності. Слід зазначити, що 

в подальшому кошти резервного фонду мають бути проінвестовані в безризикові 

активи. Такий підхід формуватиме позитивну дохідність інвестицій в 

довгостроковій перспективі та забезпечить фінансову стійкість системи 

пенсійного страхування в умовах обмеженості фінансових інструментів для 

інвестування на фондовому ринку України, а наявність гарантій сформує довіру 

населення України до накопичувального рівня системи. 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі узагальнено теоретичні засади та розроблено 

практичні рекомендації щодо реформування системи пенсійного страхування 

для підвищення рівня добробуту населення України та збереження пенсійних 

накопичень громадян в довгостроковій перспективі. Результати дослідження 

дали змогу сформувати висновки і пропозиції теоретичного та науково-

практичного характеру відповідно до поставленої мети і завдань. 

1. Виявлено співвідношення між поняттями «пенсійне страхування» та 

«пенсійне забезпечення» як складових соціального захисту: пенсійне 

забезпечення функціонує лише на рівні соціальної допомоги, соціальних 

гарантій та пенсійного накопичення і не має в своїй природі страхового 

принципу; пенсійне страхування є ширшим поняттям і визначається як 

комплексна система, що є організованою сукупністю цивільно-правових та 

організаційно-економічних взаємовідносин, характерною для суб’єктів 

підсистем обов’язкового солідарного, обов’язкового накопичувального та 

добровільного накопичувального пенсійного страхування, що належним чином 

взаємопов’язані та взаємодіють між собою і з зовнішнім середовищем з метою 

забезпечення фінансового добробуту громадян при досягненні пенсійного віку.  
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2. Запропоновано класифікацію етапів становлення систем пенсійного 

страхування за критерієм джерел фінансування громадян пенсійного віку, в 

результаті чого виявлено 11 етапів - «Античність», «Середньовіччя», «Ранній 

капіталізм», «Пізній капіталізм», «Довоєнний період», «Повоєнний період», 

«Епоха нового часу», «Період глобалізації світового простору», «Період 

реформації», «Новітній час», «Сьогодення». Чотири останні етапи також є  

чотирма хвилями реформ систем пенсійного страхування в світі, під час яких 

відбувалось поступове запровадження накопичувальних рівнів, використання 

нових напрямів інвестування таких накопичень та способів гарантування їх 

повернення, що дозволило всебічно врахувати зміни в суспільному сприйнятті 

щодо управління соціальними ризиками. 

3. Виявлено чинники зовнішнього ринкового середовища: політичні 

(законодавство, регулювання та нагляд, військово-політична ситуація в країні), 

економічні (рівень тінізації доходів громадян, співвідношення заробітних плат 

та пенсій, дефіцит Пенсійного фонду України), соціальні (розмір прожиткового 

мінімуму, рівень безробіття), демографічні (других тип відтворення, міграція 

робочої сили, рівень смертності), історико-культурні (рівень фінансової 

грамотності, схильність до заощаджень), науково-технічні (рівень автоматизації 

виробничих процесів, заміна людської праці штучним інтелектом) та природні 

(природні та техногенні катастрофи, екологічний стан довкілля), що призводять 

до розбалансованості солідарного рівня системи пенсійного страхування. 

Напрямом вирішення цієї проблеми є об’єктивна необхідність пошуку 

альтернативних джерел підтримки населення шляхом запровадження 

накопичувального рівня системи пенсійного страхування в Україні. 

4. До факторів, що характеризують функціонування недержавних 

пенсійних фондів в системі пенсійного страхування України, відносяться 

економічні (попит на послуги системи; інвестиційне середовище; зміна чистої 

вартості активів НПФ; рівень забезпеченості учасників фондів; формування їх 

інвестиційної стратегії; вартість обслуговування), політико-правові (тимчасова 

втрата статусу неприбуткових організацій; якість регуляторної політики) та 

соціально-культурні (рівень довіри до управління НПФ), що доводять 

малорозвиненість добровільного накопичувального рівня та необхідність 

запровадження загальнообов’язкового накопичувального рівня системи 

пенсійного страхування в Україні. 

5. Для здійснення страхування життя в Україні відповідні ліцензії мають  

27 страхових компаній,  10 з яких акумулюють 96,9% валових страхових внесків. 

Визначено, що їх діяльність в системі пенсійного страхування залишається 

малорозвиненою через низький попит, а також недовіру населення до страхових 

інструментів довгострокового накопичення. Збільшення кількості надійних 

фінансових інструментів для інвестування коштів страхових резервів підвищить 

комерційну привабливість страхових продуктів зі страхування життя як 

інструментів заощадження, а також забезпечить страховикам зростання їх 

інвестиційної привабливості в порівнянні з іншими учасниками системи 

пенсійного страхування. 
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6. Основу формування і функціонування сучасної системи пенсійного 

страхування в Україні потрібно реформувати і розвивати відповідно до 

можливості одночасного функціонування всіх трьох рівнів вітчизняної системи 

пенсійного страхування, де ключова роль відведена накопичувальному рівню 

системи пенсійного страхування через її обов’язковий характер. Розглянуті 

передумови та аналіз зарубіжного досвіду дали змогу сформувати пропозиції 

щодо запровадження накопичувального рівня системи пенсійного страхування в 

Україні, до яких відносяться: надання учасникам системи права вибору 

державного чи приватного пенсійного фонду; мінімізація вартості 

обслуговування такого рівня фінансовими посередниками; збільшення 

чисельності фінансових посередників шляхом залучення іноземних недержавних 

пенсійних фондів; зняття законодавчих обмежень щодо самостійної участі 

страхових компаній в системі пенсійного страхування; створення спрощених 

умов оподаткування; надання права вибору страхувальникам компаній з 

управління активами та їх інвестиційної стратегії; підвищення професійної 

відповідальності компаній з управління активами перед страхувальниками; 

ефективне регулювання їх діяльності. 

7. Досвід зарубіжний країн щодо надання гарантій в системах пенсійного 

страхування та формування їх вартості в пенсійних планах, що функціонують на 

різних рівнях систем пенсійного страхування, дозволив виявити вид 

гарантування, який є прийнятним для економічної ситуації в Україні. Таким 

видом є гарантування збереження пенсійних внесків шляхом формування 

резервного фонду пенсійних накопичень. В залежності від обраних стратегій 

управляючих компаній певна частина коштів таких фондів має буде обов’язково 

відкладеною та проінвестованою у безризикові активи. 

8. При запровадженні накопичувального рівня системи пенсійного 

страхування в Україні відсутність надійних довгострокових фінансових 

інструментів на фондовому ринку України має компенсуватись лібералізаційною 

політикою та збільшенням лімітів інвестування коштів системи у високонадійні 

міжнародні фінансові інструменти в діапазоні від 50% до 80%. До складу 

інвестиційного портфелю мають входити фінансові інструменти різних секторів 

економіки (до 8-х інструментів), які мають рейтинг надійності не менше АА+, та 

максимально диверсифікують ризики даного портфелю за рахунок від’ємної 

кореляції визначених активів між собою. Такий підхід надав можливість 

розрахувати ризиковість довгострокового інвестування накопичених коштів 

громадян.  

9. З метою гарантування повернення коштів учасникам накопичувального 

рівня системи пенсійного страхування доведена необхідність відрахування до 

резервного фонду коштів у розмірі 3,08% від вартості інвестиційного портфелю 

кожного з НПФ. Проведене симулювання можливих фінансових втрат двадцяти 

пенсійних фондів, інвестиційні портфелі яких відрізняються за пропорційністю 

розподілу інструментів в межах визначених лімітів, дало змогу визначити 

кількість портфелів з від’ємною дохідністю, на підставі яких і було проведено 

розрахунки необхідної норми резервування у відносному вираженні.  
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10 листопада 2017 р.). ВПЦ «Київський Університет», 2017. с. 96-98 

АНОТАЦІЯ 

Хемій А.С. Реформування системи пенсійного страхування в Україні. – 

Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 

2019. 

Дисертація присвячена дослідженню основних напрямів реформування 

системи пенсійного страхування в Україні. Розглянуто сучасні підходи до 

визначення поняття пенсійного страхування як цілісної системи. Висвітлено 

етапи розвитку системи пенсійного страхування, сформованих за критерієм 

джерела фінансування громадян похилого віку. Особливу увагу приділено 
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аналізу чинників зовнішнього економічного середовища солідарного рівня та 

факторів, що впливають на  функціонування добровільного недержавного рівня 

системи пенсійного страхування. Надано практичні рекомендації щодо 

запровадження загальнообов’язкового накопичувального рівня системи 

пенсійного страхування в Україні. Визначено напрями інвестування пенсійних 

заощаджень та доведено необхідність надання гарантій їх збереження, а також 

розраховано вартість таких гарантій при запровадженні накопичувального рівня 

системи пенсійного страхування в Україні. 

Ключові слова: пенсійне страхування, система пенсійного страхування, 

реформування, накопичувальний рівень системи пенсійного страхування, 

гарантування. 

АННОТАЦИЯ 

Хемий А.С. Реформирование системы пенсионного страхования в 

Украине. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.08 – деньги, финансы и кредит. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования 

и науки Украины. – Киев, 2019. 

Диссертация посвящена исследованию основных направлений 

реформирования системы пенсионного страхования в Украине. Рассмотрены 

современные подходы к определению понятия пенсионного страхования как 

целостной системы. Освещены этапы развития системы пенсионного 

страхования, выделенные по критерию источника финансирования граждан 

пенсионного возраста. Особое внимание уделено анализу факторов внешней 

экономической среды солидарного уровня и факторов, влияющих на 

функционирование добровольного негосударственного уровня системы 

пенсионного страхования. Даны практические рекомендации по внедрению 

общеобязательного накопительного уровня системы пенсионного страхования в 

Украине. Определены направления инвестирования пенсионных сбережений и 

доказана необходимость предоставления гарантий их сохранности, а также 

рассчитана стоимость таких гарантий при введении накопительного уровня 

системы пенсионного страхования в Украине. 

Ключевые слова: пенсионное страхование, система пенсионного 

страхования, реформирования, накопительный уровень системы пенсионного 

страхования, гарантирование. 

SUMMARY 

Khemii A.S. Reforming the pension insurance system in Ukraine. – The 

manuscript. 

Thesis for the Candidate Degree in Economics. Speciality: 08.00.08 – money, 

finance and credit. – Taras Shevchenko National University of Kyiv of Ministry of 

Education and Science of Ukraine. –Kyiv, 2019. 

The thesis is devoted to the main vectors of pension insurance system reforming 

in Ukraine investigation under the conditions of liberalization of investment policy and 
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guaranteeing the return of pension funds of citizens. Modern approaches to defining 

the concept of pension insurance as a coherent system are considered. "Pension 

insurance" and "pension provision" concepts were distinguished what are the 

components of social protection: pension provision operates only at the level of social 

assistance, social guarantees and pension accumulation and has no inherent insurance 

principle; and pension insurance is a broader concept and is defined as a comprehensive 

system. 11 stages of development of the pension insurance system, formed on the basis 

of the source of funding for elderly citizens were identified. The last four stages are 

also the four waves of world-class pension reform, with progressive implementation of 

cumulative levels of retirement insurance systems, implementation of new investment 

options and ways to assure their savings, which allowed to maintain a comprehensive 

approach to public perceptions of social risk management. 

Particular attention was given to the factor’s analysis of the external economic 

environment of solidarity level, which include political, economic, social, 

demographic, historical, cultural, scientific, technical and natural. It also identifies 

factors that affect the functioning of the voluntary non-governmental level of the 

pension insurance system and prove the underdeveloped of voluntary cumulative level 

and the necessity to introduce a compulsory cumulative level of the pension insurance 

system in Ukraine. The place of insurance companies in the conditions of reforming 

the pension insurance system was determined and, based on foreign experience, 

proposals were made regarding the involvement of insurance companies in activity at 

the third level of the system with the development of separate pension plans on 

competitive terms with NPF. Practical recommendations have been provided to 

introduce a mandatory funded level of the pension insurance system in Ukraine. There 

were proposed to increase the limits of investing options for pension savings in reliable 

domestic and foreign financial instruments and proved the necessity of providing 

guarantees for their assuring. 

The paper hypothesizes the need for accumulation of reserves from accumulated 

funds to cover a certain level of investment loss due to changes in market conditions. 

To this end, the simulation of the future value of portfolios was carried out using the 

Monte Carlo method, the calculation of which did not take into account the ordinary 

but double volatility coefficient, which allows to cover losses even in case of extremely 

negative developments in the financial markets. For each of the 20 portfolios, 1000 

yield simulations were conducted, after which it was determined which part of the yield 

simulations for each of the portfolios was unprofitable. In the next stage of modeling, 

the size of the reserve fund was determined, which should be formed in relation to the 

loss values received by pension funds when investing citizens' accumulated funds. The 

Average VaR methodology calculated the average loss ratio for all sets of portfolios, 

which had the negative effect of changing the value of the portfolio. On this basis, the 

relative cost of providing guarantees in implementing the cumulative level of the 

pension insurance system in Ukraine was calculated. hat became the basis for 

estimation of the cost for providing guarantees during implementation of the 

cumulative level of the pension insurance system in Ukraine. 

Keywords: pension insurance, pension insurance system, reform, cumulative 

pension insurance system, guarantee. 
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