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АНОТАЦІЯ 

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

кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка МОН України – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2019. 

Дисертація присвячена дослідженню основних напрямів реформування 

системи пенсійного страхування в Україні на умовах лібералізації інвестиційної 

політики та гарантування повернення пенсійних коштів громадян. Розглянуто 

сучасні підходи до визначення поняття пенсійного страхування як цілісної 

системи, розмежовано такі поняття як «пенсійне страхування» та «пенсійне 

забезпечення», що є складовими соціального захисту: пенсійне забезпечення 

функціонує лише на рівні соціальної допомоги, соціальних гарантій та 

пенсійного накопичення і не має в своїй природі страхового принципу; а 

пенсійне страхування є ширшим поняттям і визначається як комплексна система. 

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. 

В роботі виокремлено 11 етапів розвитку системи пенсійного страхування, 

сформованих за критерієм джерела фінансування громадян похилого віку, в 

контексті якого розглянуто вплив ризику довголіття на формування та 

перерозподіл зобов’язань в суспільстві щодо утримання громадян похилого віку. 

Чотири останні етапи також є чотирма хвилями реформ систем пенсійного 

страхування, під час яких відбувалось поступове запровадження 

накопичувальних рівнів в системах пенсійного страхування країн світу. В ці 

періоди був здійснений частковий перехід від солідарних принципів 

функціонування системи до формування власної відповідальності громадян  за 
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пенсійні накопичення, запровадження нових напрямів інвестування таких 

накопичень та способів гарантування їх збереження, що дозволило всебічно 

врахувати зміни в суспільному сприйнятті щодо управління соціальними 

ризиками, зокрема 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.  

Особливу увагу в дисертації приділено аналізу чинників зовнішнього 

економічного середовища солідарного рівня, до яких віднесено політичні, 

економічні, соціальні, демографічні, історико-культурні, науково-технічні та 

природні. Розглянуто вплив таких чинників на фінансовий стан системи 

пенсійного страхування за умов різкого скорочення частки населення 

працездатного віку, збільшення числа пенсіонерів в Україні та субсидування 

Пенсійного фонду України.  

В роботі визначено фактори, що впливають на  функціонування 

добровільного недержавного рівня системи пенсійного страхування та доводять 

малорозвиненість добровільного накопичувального рівня та необхідність 

запровадження загальнообов’язкового накопичувального рівня системи 

пенсійного страхування в Україні. Розглянуті три групи факторів, а саме 

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. 

Визначено місце страхових компаній в умовах реформування системи 

пенсійного страхування та, імплементуючи зарубіжний досвід, надано 
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пропозиції стосовно залучення страхових компаній до активної діяльності на 

третьому рівні системи з розвитком окремих пенсійних планів на конкурентних 

умовах з НПФ.  

Обґрунтовано необхідність запровадження загальнообов’язкового 

накопичувального рівня системи пенсійного страхування в Україні. 

Розрахувавши можливі грошові потоки, що будуть сформовані 

накопичувальним рівнем,  надано практичні рекомендації щодо формування 

підходів до такого запровадження. Так, на підставі порівняння можливостей 

функціонування фінансових посередників державної і приватної форми 

власності для забезпечення якісної моделі реформування системи, надано 

рекомендацію щодо  надання учасникам системи права вибору державного чи 

приватного пенсійного фонду. Обрахунок вартості обслуговування другого рівня 

системи пенсійного страхування довів доцільність рекомендації щодо мінімізації 

вартості послуг фінансових посередників, що будуть обслуговувати такий 

рівень. До інших рекомендацій належать наступні: 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. У дисертації запропоновано збільшення 

лімітів щодо напрямів інвестування пенсійних заощаджень в надійні вітчизняні 

та зарубіжні фінансові інструменти та доведено необхідність надання гарантій їх 

збереження. Розглянувши досвід зарубіжних країн, в роботі було обґрунтовано 

необхідність законодавчих змін щодо лібералізації інвестиційної політики для 

фінансових посередників другого рівня системи. 

На підставі позитивного досвіду зарубіжних країн зі схожими для України 

економічними умовами, для яких було характерним інвестування пенсійних 

заощаджень в міжнародні фінансові інструменти доведено необхідність 
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збільшення вітчизняних 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. Зазначені інструменти були відібрані за критеріями 

надійності та низької ризиковості з метою формування дохідного портфелю з 

низьким рівнем ризику за всіх інших сталих умов.  

В роботі доведено гіпотезу щодо необхідності формування резервів з 

накопичених коштів для покриття певного рівня інвестиційної збитковості 

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

майбутньої вартості портфелів за допомогою методу Монте-Карло, при 

розрахунку якої було враховано не звичайний, а подвійний коефіцієнт 

волатильності, що дасть змогу покрити збитки навіть за надзвичайно 

негативного розвитку подій на фінансових ринках. Для побудови імітаційної 

моделі в дисертаційному дослідженні було згенеровано 20 портфелів 

(випадковим чином) з різними долями визначених в них інструментів та для 

кожного з портфелів проведено 1000 симуляцій дохідності, після яких 

визначено, яка частина симуляцій дохідностей для кожного з портфелів є 

збитковою. 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 методологією «Average VaR» розраховано середнє значення 

коефіцієнту покриття збитків для всіх наборів портфелів, що мали від’ємне 

значення зміни вартості портфелю. Порівнюючи необхідну суму резерву з 
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обсягом активів, під які він має бути сформований, було визначено відносну 

вартість надання гарантій повернення накопичених коштів громадян.  

Ключові слова: пенсійне страхування, система пенсійного страхування, 

реформування, накопичувальний рівень системи пенсійного страхування, 

гарантування. 

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. – 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 

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. The system under consideration has four subsystems with their own 

interconnections: A) the pension law subsystem; B) a subsystem of pension insurance 

entities operating at different levels of the system; C) subsystem of contributions, fees, 

various types of payments; D) subsystem of administration and management of 

contributions and fees. 

The paper identifies 11 stages of development of the pension insurance system, 

formed on the basis of the source of funding for senior citizens, in the context of which 

the impact of longevity risk on the formation and redistribution of obligations in society 

for the maintenance of senior citizens is considered. The last four stages are also the 

four waves of pension insurance reform, with the gradual introduction of cumulative 
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levels of pension insurance across the world. During these periods, there was a partial 

transition from the solidarity principles of the system functioning to the formation of 

citizens' own responsibility for retirement savings, the introduction of new ways of 

investing such savings and ways to guarantee their preservation, which allowed to take 

full account of changes in public perception regarding the management of social risks, 

in particular the long-term risk raising the retirement age. An important stage of the 

study is to highlight the global trends in the implementation of pension reforms and the 

possibility of applying some of its elements in the specific conditions of transformation 

of the domestic economy. 

Particular attention in the work is given to the analysis of the factors of the 

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

social, demographic, historical, cultural, scientific and technical and natural. The 

influence of such factors on the financial condition of the pension insurance system in 

the context of a sharp decrease in the working age population, an increase in the number 

of pensioners in Ukraine and subsidization of the Pension Fund of Ukraine are 

considered. 

The paper identifies factors that influence the functioning of the voluntary non-

governmental level of the pension insurance system and prove the underdevelopment 

of the voluntary cumulative level and the need to introduce a mandatory cumulative 

level of the pension insurance system in Ukraine. Three groups of factors are 

considered, namely economic (demand for system services; investment environment; 

change in net asset value of NPFs; level of security of fund participants; formation of 

investment strategy; cost of servicing them); political and legal (temporary loss of 

status of non-profit organizations; quality of regulatory policy; ) and socio-cultural 

(level of trust in NPF management). Separate three groups of factors have allowed to 

characterize the activity of non-state pension funds at the existing third level of the 

pension insurance system and to determine the inability of financial intermediaries to 

ensure the increase of insurers without the obligatory component. 

The place of insurance companies in the conditions of reforming the pension 

insurance system was determined and, based on foreign experience, proposals were 
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made regarding the involvement of insurance companies in active activity at the third 

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

terms with NPF. 

The necessity to introduce a compulsory cumulative level of the pension 

insurance system in Ukraine is substantiated. Having calculated the possible cash flows 

that will be generated by the cumulative level, practical recommendations are given to 

formulate approaches to such implementation. Thus, on the basis of comparing the 

possibilities of functioning of financial intermediaries of state and private ownership 

to provide a qualitative model of reforming the system, a recommendation was given 

for allowing the system participants to choose a state or private pension fund. The 

calculation of the cost of servicing the second tier of the pension insurance system has 

proven the advisability of a recommendation to minimize the cost of the services of 

financial intermediaries that will serve that level. Other recommendations include the 

following: increasing the number of financial intermediaries by attracting foreign non-

state pension funds; removal of legislative restrictions on independent participation of 

insurance companies in the pension insurance system; creation of simplified tax 

conditions; giving policyholders the choice of asset management companies and their 

investment offers; raising the professional responsibility of asset management 

companies to policyholders; effective regulation of their activities. 

The paper proposes to increase the limits on the directions of investing pension 

savings in reliable domestic and foreign financial instruments and prove the necessity 

of providing guarantees for their preservation. Considering the experience of foreign 

countries, the paper substantiated the need for legislative changes regarding the 

liberalization of investment policy for financial intermediaries of the second level of 

the system. 

Based on the positive experience of foreign countries with similar economic 

conditions for Ukraine, which was characterized by investing retirement savings in 

international financial instruments, the need to increase domestic limits on investing 

accumulated funds in financial instruments of reliable international issuers in the range 

of 50% to 80% was demonstrated. In order to provide financial support for the 
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obligatory cumulative level of the pension insurance system in Ukraine, a diversified 

portfolio of eight financial instruments was offered - domestic government bonds, 

foreign loan bonds guaranteed by the Cabinet of Ministers of Ukraine, bonds of the 

leading countries of the world (with AA rating), funds formed by analogy with the 

world's largest indices, commodities exchange-traded investment funds (oil, gold, etc.), 

transnational corporations and world leaders in their industries. These instruments were 

selected on the basis of reliability and low risk criteria in order to form a low-risk return 

portfolio under all other sustainable conditions. 

The paper has proved the hypothesize of needing for reserves accumulation from 

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

conditions. For this purpose, 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 would allow covering losses even 

in case of extremely negative development in the financial markets. 

In order to build a simulation model, 20 portfolios were randomly generated with 

different shares of the instruments defined in them (within the limits specified in the 

table of limits), the historical profitability of such instruments was analyzed, and the 

relative risk was calculated using the Value at Risk (VaR) method for generated 

investment portfolios. 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 obtained 

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. 

Comparing the required amount of the reserve with the amount of assets under 

which it should be formed, the relative value of providing guarantees for the return of 

accumulated funds of citizens was determined. The necessity of providing financial 

guarantees at the cumulative level of the pension insurance system has been proved 
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and recommendations for further investment of reserve fund assets in risk-free assets 

have been provided. 

Key words: pension insurance, pension insurance system, reform, cumulative 

pension insurance system, guarantee. 
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ВСТУП 

 

В умовах впливу економічних, соціальних, демографічних та інших 

чинників та необхідності оперативного реагування на нові ризики, що 

формуються в світових економічних системах, виникає необхідність 

підтримання постійних трансформаційних процесів в системі соціального 

захисту населення, основоположним елементом якої є формування фінансово 

спроможної системи пенсійного страхування. Пенсійне страхування призначене 

для відшкодування втрат, що формуються під впливом різних соціально-

економічних ризиків, найсучаснішим з яких є ризик довголіття, який став 

причиною новітньої хвилі реформування систем пенсійного стахування в світі. 

В свою чергу фінансова нестабільність і неефективність існуючої в Україні 

системи пенсійного страхування, що не здатна забезпечити прийнятний рівень 

добробуту громадян пенсійного віку, стають тими факторами, які спонукають до 

розробки та формування нових підходів до функціонування національної 

системи 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 
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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.[207; 220; 221], Арза К. [206; 207], Джонсон П. [206], Рейн М. [220; 221], 

Гулемард А.М. [220; 221], Гунстерен Х. [220; 221], Роїк В. [146; 148; 149], Шмідт 

В.А. [254; 255], Еспінг-Андерсон Г. [214], Мілес Дж. [236], Квадагно Дж. [236], 

Бонолі Г. [212], Персон П. [246], Наталі Д. [237], Шлуді М[253]., Брукс С. [213; 

219], Джеймс Е. [219]. 

У вітчизняній науці вагоме місце в сфері соціального і пенсійного 

страхування посідають праці таких дослідників: В. Базилевича [3; 168; 169], 

С. Березіної [9; 210], Н. Внукової [26], О. Гаманкової [28], В. Даценко І. [32; 33],  

Динь [35-37],  О. Залєтова [47], І. Кравченка [67], Е. Лібанової [73; 97; 111; 159], 

І. Лютого [76], М. Маліка [79], М. Мальованого [80-82], С. Мельнікова [86], 

Б. Надточія [93-95], Ю. Наконечної [96], С. Осадця [105], О. Петрушки [115-117], 

Р. Пікус [119],  Н. Приказюк [125; 142], М. Ріппи [143; 144176], О. Рожка [145; 

146], В. Рудика [150-154], В. Толуб'яка [176], C. Юрія [198], Л. Якимової [199; 

200; 201] та ін. Відомими вченими щодо визначення змісту та ролі гарантування 

в системах пенсійного страхування провідних країн світу та розрахунку їх 

вартості є: П. Антолін [205], Ен. Біггс [211], І. Віско [215], Дж. Гранде [215], Х. 

Єрмо [205], Ал. Х. Маннелл [234; 235], С. Пайет [205], Дж. Г. Пенначі [239], Ед. 

Р. Уайтхаус [205; 268]. 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; 
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 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; 

 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 
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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 

новизну дисертаційного дослідження, розкривають особистий внесок автора та 

виносяться на захист, належать: 

удосконалено:  
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– 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: 
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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; 

– 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 
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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 

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 
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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 
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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 

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. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ПРОЦЕСІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ 

 

 

1.1. Економічна сутність та роль системи пенсійного страхування в 

суспільному страховому захисті 

 

Україна як соціальна держава визнає людину найвищою соціальною 

цінністю, розподіляє суспільне багатство згідно з принципом соціальної 

справедливості та піклується про зміцнення громадянської злагоди у суспільстві. 

Основними завданнями соціальної держави є створення умов для реалізації 

соціальних, культурних та економічних прав людини, сприяння самостійності і 

відповідальності кожної особи за свої дії, надання соціальної допомоги тим 

громадянам, які з незалежних від них обставин не можуть забезпечити достатній 

рівень життя для себе і своєї сім’ї [64]. 

Таким чином, соціальна держава гарантує кожному своєму громадянину 

певний рівень соціального захисту, що забезпечується суспільством. Так, 

В. Скуратівський, О. Палій, Е. Лібанова визначають соціальний захист як 

комплекс організаційно правових та економічних заходів, спрямованих на захист 

добробуту кожного члена суспільства в конкретних економічних умовах [159]. 

Аналогічним або дуже схожим є трактування цього поняття такими вченими як 

О.Д. Василик, Н.Б. Болотіна, В.І. Грушко [24; 15; 30].  

При цьому у визначенні С.С. Осадця основною особливістю соціального 

захисту виступає його єдина ознака, а саме матеріальний характер [105]. Він 

визначає цю категорію як нагромадження і витрачання грошових та інших 

ресурсів для здійснення заходів з попередження, подолання або зменшення 

негативного впливу ризиків і відшкодування пов’язаних з ними витрат. В свою 

чергу Н.М. Внукова  зазначає, що необхідність соціального захисту формується 

під негативним впливом  ринкових процесів і ототожнює поняття з державною 
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підтримкою чи комплексом законодавчо закріплених гарантій [26]. Натомість 

деякі вчені визначають соціальний захист як функцію держави (Сирота М.І. 

[158]), а інші – як обов’язок суспільства (Надточій Б. [94]).  

Питання про зміст суспільного соціального захисту не залишене без уваги 

і західними вченими. Так, Оксфордський словник дає визначення 

досліджуваного терміну як державної системи виплати допомоги з причин 

хвороби і безробіття, а також різних допомог дітям та жінкам, пенсій тощо [240]. 

В.Д. Роїк розглядає соціальний захист у широкому та вузькому розумінні, 

визначаючи його як комплекс мір по захисту робітників від соціальних ризиків, 

що охоплює всю сферу життєдіяльності робітника, звужуючи дане визначення 

«окремими складовими цієї сфери» [149]. При всьому різноманітті понять 

соціального захисту вважаємо, що основні особливості даної категорії повинні 

охоплюватися одним визначенням. 

Ми погоджуємося з С.А. Шимків, що соціальний захист - це система 

економічних та інституційно-правових заходів, що передбачають визначення 

напрямів і встановлюють порядок забезпечення гідних умов життя і вільного 

розвитку всіх груп населення соціальної держави та спрямовані на гарантування 

матеріального добробуту громадянам [195]. А так як згідно з Конституцією 

України держава має забезпечувати соціальну спрямованість економіки (ст.13), 

що є основою для реалізації соціальних прав громадян, то для  характеристики 

ролі в суспільстві  пенсійне страхування можна визначити через виконання 

сучасною державою саме соціальних функцій, пов’язаних із соціальних захистом 

окремих категорій громадян від визначених соціальних ризиків, «таких як втрата 

роботи, хвороба, старість, інвалідність або втрата годувальника тощо» [65].   

Згідно до Основного Закону України громадяни мають право на 

соціальний захист, формою фінансового прояву яких є виплата пенсії та інших 

видів соціальної допомоги (ст.46). Проте «це право гарантується 

загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок 

страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій», тобто 

функціонує на страхових принципах, «а також за рахунок бюджетних та інших 
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джерел соціального забезпечення» [65], тобто соціальне забезпечення 

представлене у формі дотацій з державного бюджету України, і є формою 

соціального захисту населення, відокремленою від поняття «пенсія». Дане 

формулювання доводить необхідність термінологічного розмежування 

представлених детермінантів. 

Згідно зарубіжного досвіду визначення поняття «соціальний», необхідно 

зазначити, що  «На Європейському форумі ЄС, що відбувся в Брюсселі у 1998 р., 

було запропоновано включати в соціальний захист забезпечення життєдіяльності 

громадян у широкому сенсі, включаючи не тільки соціальне забезпечення, а й 

соціальну інтеграцію, здобуття освіти, охорону здоров’я, забезпечення житлом, 

надання соціальних послуг тощо» [12, c. 9].  

За Радянських часів термін «соціальне забезпечення» мав дещо ширше 

значення. Так, трактувалося, що в соціалістичній державі не потрібно нікого і ні 

від чого захищати, а потрібно лише забезпечувати. Тому саме практична 

реалізація соціального захисту знаходила відображення у вигляді організації 

соціального забезпечення, яке представляло державну систему соціально-

економічних заходів по забезпеченню і обслуговуванню громадян держави в 

старості та при непрацездатності, а також інших осіб, що потребують допомоги, 

за рахунок громадських фондів споживання. В наш же час, поняття соціального 

забезпечення трактуються вужче, а саме як соціальні виплати, що надаються 

певним категоріям громадян за рахунок бюджетних коштів (С.І. Юрій) [198].  

До основних форм соціального захисту В.Д. Роїк відносить особисте 

страхування, громадську благодійність, обовязкове соціальне страхування, 

державне соціальне забезпечення і допомога, та корпоративні системи (Додаток 

А). 

З еволюційним розвитком соціального захисту загалом та пенсійного 

страхування зокрема у світі відбувається формування пенсійного страхування як  

динамічного процесу, що змінюється під впливом нових ризиків. На зміну 

«забезпеченню» населення окремою державою чи роботодавцем приходить 
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збільшення власної відповідальності кожного громадянина за ризики, які 

виникають в процесі еволюції економічних та фінансових процесів в суспільстві.  

Введення поняття соціального захисту в оборот наукових понять дозволяє 

виділити систему відносин, які виникають виключно у зв'язку із соціальним 

захистом населення, або в зміст яких включається, поряд з іншими правами, 

право людини на соціальний захист. До числа перших, безумовно, повинні бути 

віднесені суспільні відносини щодо пенсійного страхування населення. Тому в 

широкому сенсі пенсійне страхування - один з основних способів суспільного 

соціального захисту населення при настанні соціальних ризиків.  

Базуючись на такому підході до розмежування категорій «соціальне» та 

«пенсійне» можна сказати, що «пенсійне» є частиною «соціального», виходячи 

із законодавчого та наукового трактування останнього. Проте аналізуючи 

сучасне  законодавство, можна виділити певні невідповідності категоріального 

апарату нормативних документів, що регламентують  діяльність системи 

соціального захисту в цілому. Так, поняття пенсійного забезпечення України, як 

підсистеми соціального захисту, в Законах України за економічним змістом 

ототожнене з поняттям пенсійної системи країни. В свою чергу нормативні 

документи категорією «пенсійне страхування» визначають лише 

загальнообов’язкові рівні пенсійної системи (1-й та 2-й рівні) [131], а для 3-го 

рівня використовується поняття пенсійного забезпечення, визначене окремим 

Законом [135]. Так, у Законі України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» визначено, що «перший та другий рівні системи 

пенсійного забезпечення в Україні становлять систему загальнообов'язкового 

державного пенсійного страхування» [131]. На нашу думку, такий 

категоріальний апарат не є досконалим і потребує подальшого опрацювання. 

У таблиці 1.1. представлені найпоширеніші визначення поняття «пенсійне 

страхування», які можна згрупувати за наступними ознаками: 

А) такі, що визначають взаємозв’язок із пенсійним забезпеченням (є 

ширшою або вужчою його формою) (Білоног А.П. [12], Ткачук І.М. [175]); 
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Б) загальні - такі, що під пенсійним страхуванням розуміють лише 

державну його форму (Седельнікова М.Г. [155], Білоног А.П. [12]); 

В) спеціальні, що характеризують окремо державне пенсійне страхування 

(Бевзенко О.В. [4], Папієв М. [110], Юрій С.І. [198], Шаварина М.П. [190; 198], 

Шаманська Н.В. [198], Соломка О.М. [162], Соловйов А.К. [161], Дробот Ж.А. 

[39]) та окремо добровільне недержавне пенсійне страхування (Базилевич В.Д., 

Пікус Р.В. [168]). 

Таблиця 1.1 

Визначення поняття «пенсійне страхування» 

№  Джерело Ознака Визначення 

1 Білоног А.П.  

[12, с. 25-26] 

Вужче, 

ніж 

пенсійне 

забезпе-

чення 

Є елементом пенсійного забезпечення. Це соціально-економічна 

система взаємопов’язаних інфраструктурних елементів, пенсійних 

відносин між учасниками пенсійного захисту, що ґрунтуються на 

страхових засадах, фінансовому механізмі формування страхових 

пенсійних фондів, трансформації накопичених пенсійних активів в 

інвестиційний ресурс з метою подальшої виплати страхового 

відшкодування, за умов настання страхового випадку або набуття 

права на пенсію, яка також включатиме інвестиційних дохід 

 Ткачук І.М.  

 [175, с. 4-5] 

Ширше, 

ніж 

пенсійне 

забезпе-

чення 

Пенсійне забезпечення є елементом пенсійного страхування, 

оскільки людина саме в момент працездатності підлягає 

пенсійному страхуванню, а вже при досягненні нею пенсійного 

віку (визначеного законодавством) отримує забезпечення 

2 Юрій С.І., 

Шаварина 

М.П., 

Шаманська 

Н.В. [198, с. 

58] 

державне Гарантована державою система заходів щодо забезпечення 

громадян у старості, на випадок хвороби, втрати працездатності. 

4 Бевзенко 

О.В.  

[4, с. 7] 

державне Як соціальна категорія – це соціальний захист пенсіонерів за віком. 

Як економічна категорія пенсійне страхування є механізмом 

перерозподілу національного доходу країни 

5 Папієв М.  

[110, с. 3] 

спеціальне Сукупність особливих замкнених перерозподільчих відносин між 

його учасниками з питань формування за рахунок грошових 

внесків цільового пенсійного фонду для надання грошової 

допомоги громадянам, які вийшли на пенсію 

6 Соломка 

О.М.   

[162, с. 7] 

державне Різновид соціального страхування, що займається питаннями 

захисту від специфічного виду соціально-економічного ризику – 

втрати працездатності в результаті настання старості, інвалідності 

або втрати годувальника 

7 Соловйов 

А.К.  

[161, с. 37] 

державне Державне пенсійне страхування – це система самозабезпечення 

найманих працівників в пенсійний період їх життя, яка 

відрізняється від їх соціального забезпечення, заснованого на 

принципі нужденності. 
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Продовження таблиці 1.1 

8 Седельнікова 

М.Г. [155, с. 

8] 

спеціальне Частина пенсійної системи, що являє собою сукупність відносин 

між страховиком, страхувальником та застрахованою особою, за 

яким страхувальник на підставі закону або договору сплачує 

страхові внески за застраховану особу, а страховик виплачує 

останньому пенсію у випадках досягнення певного віку або 

настання інвалідності, а також членам його сім'ї у випадку втрати 

годувальника 

9 Дробот Ж.А. 

 [39, ст. 188] 

спеціальне Система правових, економічних та організаційних заходів, 

спрямована на соціальний захист застрахованих осіб, які мають 

державну гарантію захисту від соціальних ризиків (втрата 

працездатності та годувальника) із коштів Пенсійного фонду, які 

акумулюються за рахунок загальнообов'язкових страхових внесків 

та інших джерел фінансування 

10 Пікус Р.В.  

[168, с. 226] 

спеціальне Добровільне пенсійне страхування – це вид особистого 

страхування, що здійснюється на підставі відповідного договору 

між страховиком і дієздатним громадянином, за яким у разі 

настання пенсійного віку громадянин має право на одержання 

додаткової пенсії за рахунок сплати страхових внесків 

11 Мельніков 

С.А.  

[86] 

Вужче, 

ніж 

пенсійне 

забезпе-

чення 

Виступає особливою сферою регламентованих державою 

суспільних відносин з приводу формування індивідуальних 

страхових фондів/прав шляхом сплати пенсійних внесків та 

надання за їх рахунок пожиттєвої персональної грошової 

компенсації (пенсійних виплат) у випадку дожиття до пенсійного 

віку, настання інвалідності чи втрати годувальника членами сім’ї. 

12 Даценко В.В.  

[32] 

Вужче, 

ніж 

пенсійне 

забезпе-

чення 

Один із видів соціального страхування, в рамках якого 

здійснюється внесення коштів в спеціальні фонди (в обов’язковій 

формі у Пенсійний фонд України (в перспективі також у 

Накопичувальний фонд) та у добровільній формі у недержавні 

пенсійні фонди) суб’єктами підприємницької діяльності 

незалежно від форм власності, а також особами найманої праці, які 

працюють на умовах трудового договору, а також використання 

цих коштів для здійснення пенсійних виплат громадянам у зв’язку 

із настанням пенсійного віку або іншою умовою, передбаченою 

законодавством. 

Джерело: складено автором 

 

З таблиці 1.1 зрозуміло, що пенсійне страхування в літературі 

представлене або лише державним рівнем, що корелює з законодавством 

України, або розкрите ширше, проте є складовою соціального страхування чи 

соціального захисту. Даний підхід до визначення розглянутого поняття на нашу 

думку є більш коректним, адже пенсійне страхування представлене та 

функціонує як на державному, так і на недержавному рівнях. 

Співвідношення таких понять як «пенсійне страхування» та «пенсійне 

забезпечення» на сьогодні також лишається суперечливим, серед учених немає 

єдиного бачення на формулювання останнього. Враховуючи, що пенсійне 
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забезпечення є складовою соціального захисту, яке досягається через соціальне 

страхування, допомогу, пільги, більшість науковців вважають, що й пенсійне 

страхування є складовою пенсійного забезпечення або функціонує паралельно із 

ним. 

Пенсійне забезпечення через економічні відносини розглядають 

Беринцева І.М. («система соціально-політичних та економічних відносин у 

межах проведеної державою соціальної політики, що забезпечує соціальний 

захист громадян, які не мають можливості продовжувати свою трудову 

діяльність» [10]) і Умурзаєв Б.Х. («сукупність економічних відносин з приводу 

виробництва і розподілу в грошовій формі частини новоствореного продукту, 

необхідного для задоволення потреб непрацездатних категорій суспільства» 

[178]), проте також з точки зору саме державного пенсійного забезпечення. 

Незважаючи на те, що визначення «пенсійного забезпечення» 

Борисенко Н.Ю. також стосується державного, проте воно заслуговує на 

детальне вивчення, оскільки вказує на об’єктивну необхідність соціального 

захисту внаслідок існування соціальних ризиків і представляє собою грошові 

відносини «з приводу розподілу і перерозподілу валового внутрішнього 

продукту, доходів від зовнішньоекономічної діяльності і частини національного 

багатства з метою формування грошових коштів для матеріального захисту 

населення від соціального ризику втрати трудового або іншого постійного 

доходу для працюючих – внаслідок втрати працездатності при настанні старості, 

інвалідності; для непрацездатних членів сім'ї – внаслідок інвалідності, втрати 

годувальника; для окремих категорій працюючих – після досягнення 

встановленого стажу роботи у визначених сферах трудової діяльності» [18]. На 

нашу думку у даному визначені частково  описані характеристики «соціального 

захисту» -  в частині перерозподілу ВВП та «пенсійного страхування» в частині 

досягнення встановленого стражу, а отже і наявності страхових внесків. 

На думку Мельникова С.А., ключова різниця між пенсійним 

забезпеченням та пенсійним страхуванням полягає в тому, що «останнє 

являється засобом пенсійного забезпечення, до якого можна також віднести 
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спеціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, 

соціально-побутові послуги (допомога на поховання пенсіонера), пенсійні пільги 

(право дострокового виходу на пенсію, обчислення пільгового стажу), гарантії 

мінімальної пенсії за віком, а також систему пенсійних надбавок, доплат, 

компенсацій та підвищень» [86]. Проте ми не погоджуємося з даним 

трактуванням відмінностей між забезпеченням та страхуванням, адже спеціальна 

допомога та перераховані пільги є характерними для системи соціального 

захисту загалом, так як надається не лише у формі пенсійних виплат, а й 

соціальної допомоги, соціального житла, пільг тощо.  

Науковець Даценко В.В. вважає, що основною різницею між розглянутими 

поняттями є те, що при пенсійному страхуванні пенсійні виплати повинні бути 

адекватними попереднім страховим внескам, і, на її думку, на сьогоднішній день 

лише в недержавному пенсійному страхуванні проявляється накопичувальна 

компонента [33].  Ми погоджуємося з даним підходом у частині наявності 

страхових внесків, які характерні як для державного, так і недержавного 

пенсійного страхування в Україні. 

До більш широких визначень, що охоплюють, як державне, так і 

недержавне пенсійне забезпечення слід віднести дефініцію Соломки О.М., за 

якої  це система «правил і організацій та механізмів їх взаємодії, що акумулюють 

кошти через розподільчий (оподаткування) та нагромаджувальний (страхування) 

канали, амортизують наслідки соціальних ризиків, що прогнозуються (зміна 

матеріального стану працюючих та інших категорій громадян внаслідок 

настання старості, інвалідності, втрати годувальника) відповідно до визначених 

соціальних технологій та національних правил, які мінімізують наслідки зміни 

матеріального становища» [162]. Ми погоджуємося з даним визначенням 

стосовно нагромаджувального каналу, проте відношення оподаткування до 

пенсійного забезпечення вважаємо недоцільним, так як розподіл суспільного 

блага є складовою системи соціального захисту населення загалом, якому 

притаманні надання соціальних пільг у грошовій та не грошовій формі та 

надання різного роду соціальних пільг. 



32 

В той же час певні науковці трактують поняття «пенсійне забезпечення» 

значно вужче. Наприклад, Грушко В.І. визначає, що це лише «державне 

мінімальне забезпечення трудовими (за віком, у зв’язку з інвалідністю, в разі 

втрати годувальника, за вислугу років) та соціальними пенсіями усіх 

непрацездатних громадян (за виключенням короткотермінової втрати 

працездатності, пов’язаної з безробіттям) за рахунок коштів соціальних фондів 

та державних асигнувань» [30]. Подібної думки притримується Ширант А.А. «це 

суспільні відносини з обов’язкового, грошового, щомісячного, як правило, 

довічного надання забезпечення особам у випадках та на умовах, встановлених 

у законі, яке повинне здійснюватися державою від імені та за рахунок 

суспільства з метою як забезпечення життя та здоров’я пенсіонерів на рівні 

соціальних стандартів, так і для подальшого вільного розвитку» [196]. На нашу 

думку такий підхід є доречним, адже  заміна принципів  «пенсійного 

забезпечення» страховими принципами на нашу думку є рушійним елементом 

динамічності та змінності розглянутої системи та стимулює її до постійних змін 

шляхом реформування системи пенсійного страхування. Саме такий підхід 

комплексно розкриває сутність пенсійного страхування як підсистеми 

соціального захисту, в якій сформовано фінансові взаємовідносини між усіма 

учасниками системи на страхових принципах з визначенням відповідальності 

кожного суб’єкта системи. 

В окремих джерелах вказані поняття взагалі відокремлюються. Так, 

А.Л. Лельчук зазначає, що з огляду на прийняту термінологію в тій чи іншій 

країні, страховики здійснюють пенсійне страхування, а недержавні пенсійні 

фонди – пенсійне забезпечення [70]. Ми погоджуємося з думками зазначених 

вчених стосовно паралельного існування даних понять та твердження, що 

поняття «пенсійного страхування» на сьогодні є більш актуальним ніж поняття 

«пенсійного забезпечення», адже характерною ознакою першого є те, що 

фінансування здійснюється за рахунок страхових внесків, розмір та період 

сплати яких прямо впливає на обсяг соціальних послуг, тоді як, за словами 

М.І. Мальованого, «в межах пенсійної системи воно завжди доповнюватиметься 
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пенсійним забезпеченням, яке буде за рахунок державних коштів забезпечувати 

населення мінімальними соціальними гарантіями» [82]. 

В зарубіжній практиці термін «pension benefits» («пенсійне забезпечення») 

майже не зустрічається, натомість воно ототожнюється з такими часто 

вживаними поняттями  як «пенсійне страхування» та «пенсійна система» 

(основні визначення якої наведено в Додатку А). В термінології Світового банку 

щодо накопичувальної пенсійної системи використовується поняття не 

забезпечення, а «пенсійні заощадження», а, згідно типологізації ОЕСР [245], 

розподіл функцій пенсійних систем в світі розподіляється на дві категорії: 

перерозподільчу та страхову частини і такий розподіл залежить від принципів 

побудови системи у кожній окремій країні. Так, перерозподільчі компоненти 

слугують для забезпечення абсолютно мінімального рівня життя, або по іншому 

це допомога жебракам та нужденним, яка представлена соціальною допомогою 

та пільгами з боку держави. Такий вид соціального захисту в законодавстві 

визначено як  соціальну допомогу (частиною якої є соціальні пенсії, допомога 

благодійних фондів, роботодавців тощо) та соціальні гарантії (субсидії, 

податкові та інші пільги тощо). Страхові ж компоненти, за методологією ОЕСР, 

мають на меті досягнення визначеного цільового рівня добробуту. В 

українському законодавстві такий рівень зафіксовано у Конституції та визначено 

на рівні не нижче прожиткового мінімуму [65],  а також на державному рівні 

закріплено мінімальний розмір пенсії, яку можна отримати при наявності 

визначеного страхового стажу [131]. 

Відповідно ми вважаємо за потрібне  обмежити поняття пенсійного 

страхування, виокремивши в окрему ланку пенсійне забезпечення як форму 

соціального захисту населення, що формується за рахунок дотацій з Державного 

бюджету і за своєю природою «захищає» найменш забезпечене населення країни 

від зубожіння. А також віднести до нього пенсійні заощадження, які формуються 

за рахунок власних накопичень громадян «під подушку» та вкладів на пенсійних 

депозитних рахунках в комерційних банках, що здійснюються не на страхових 
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принципах, і тому не можуть бути включеними до системи пенсійного 

страхування (рис.1.1).  

 
Рис 1.1.  Співвідношення основних категорій соціального захисту 

Джерело: побудовано автором  

 

На нашу думку разом ці складові формують пенсійну систему України, яка 

може буде доповнена іншими рівнями соціального захисту, а оскільки поняття 

«соціального» ширше за поняття «пенсійного», частину соціальних гарантій та 

соціальної допомоги не можна віднести до пенсійної системи. Відтак ми 

схиляємося до того, що визначення системи пенсійного страхування повинно 

бути загальним. Однак серед загальних визначень, дефініцію «пенсійного 

страхування», що надана Білоногом А.П., вважаємо громіздкою та нечіткою, 

оскільки складне поняття трактується через інші незнайомі поняття (соціально-

економічна система, інфраструктурні елементи, пенсійні відносини, пенсійний 

захист, трансформація). Визначення Седельнікової М.Г. є більш чітким, проте 

потребує уточнення. Відповідно для того, щоб сформулювати власне визначення 

пенсійного страхування розглянемо окремо поняття «пенсія» та «страхування». 

Академічний тлумачний словник української мови надає таке визначення 

поняття «пенсія»: грошове забезпечення, що видається громадянам, звичайно 

щомісячно, у встановлених законом випадках (в разі старості, інвалідності і т. 

ін.), а також гроші, одержувані в рахунок такого забезпечення [1]. Тобто, виплата 

пенсії пов’язана з досягненням особою пенсійного віку, втратою годувальника 

або стійкою непрацездатністю в разі певного нещасного випадку.  
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Однак у закордонних джерелах дефініції поняття «пенсія» носять більш 

прикладний характер, а саме, що це: 

 це фонд, до складу якого додаються суми грошей протягом року 

працевлаштування працівника, і з яких платежів списуються на виплату пенсії 

працівникові у вигляді періодичних виплат [224]; 

 податко-ефективний довгостроковий план заощаджень [267]; 

 своєрідний план з визначеними вигодами, згідно з яким працівник 

отримує певну виплату. Коли зазначений працівник відповідає певним 

кваліфікаціям, таким як час на роботі, особа буде мати право на отримання 

пенсійних виплат, коли він або вона вийде на пенсію [216]; 

 заощаджувальний продукт, призначений для отримання доходу після 

виходу на пенсію [242]; 

 тип пенсійного плану, який забезпечує щомісячний дохід після виходу 

на пенсію [204]. 

Отже, зарубіжні ресурси визначають зміст поняття «пенсія» з точки зору 

фінансового планування, пов’язаного з одержанням регулярних доходів після 

виходу на пенсію. 

Щодо страхування, то одним із найпоширеніших визначень є наступне: це 

економічні відносини між фізичними і юридичними особами (страхувальники) з 

однієї сторони та фінансово-кредитними інститутами (страховиками) з іншої 

сторони в процесі перекладання за певну плату  ризику майнових фінансових 

втрат з метою одержання страхової виплати/відшкодування в разі настання 

випадкових непередбачуваних подій, що зазначені в угоді страхування або 

визначені законодавством [169].  

Поєднавши зазначені визначення та врахувавши мету пенсійного 

страхування, можна запропонувати наступну дефініцію: пенсійне страхування – 

це сукупність економічних відносин, що виникають між фізичними і 

юридичними особами (страхувальники), які сплачують страхові внески, та 

страховиками (державним або приватними), які здійснюють страхові виплати 

(регулярні або одноразові) застрахованим у разі досягнення ними пенсійного 
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віку, встановлення інвалідності, втрати годувальника або визначеним договором 

чи законом вигодонабувачам для відшкодування втрати доходу. 

На нашу думку, пенсійному страхуванню характерні функції страхування 

в цілому. При цьому ми поділяємо думку Гаманкової О.О, що «… функцій не 

може бути … багато, оскільки у функціях страхування знаходять своє 

концентроване вираження найважливіші ознаки страхування, … Крім того, 

функції страхування, як і його ознаки, … мають бути притаманні категорії 

страхування як єдиному цілому, включаючи страхування комерційне і 

страхування соціальне» [28, с. 44], до яких відноситься відповідно недержавне та 

державне пенсійне страхування (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

Характеристика функцій пенсійного страхування 

№ Функція 

Спільність 

функції з 

іншими 

системами 

Зміст 

1 

Захисна 

Страхова 

система, 

пенсійна 

система 

Проявляється в тому, що розподільні і обмінні відносини, які 

виражає економічна категорія страхування (в тому числі 

соціальне і комерційне), пов’язані із формуванням цільових 

грошових фондів, призначених для забезпечення страхового 

захисту учасників створення таких фондів. 

2 

Р
о
зп

о
д
іл

ьн
а 

Страхова 

система 

Уможливлює розподіл грошових коштів у трьох площинах: 

А) між часниками страхових процесів; 

Б) між окремими територіями; 

В) між окремими часовими періодами (це особливо унаочнюють 

страхові відносини за довготерміновими договорами 

страхування життя, додаткової пенсії, медичного страхування 

тощо) 

3 

К
ап

іт
ал

о
у
тв

о
р
ю

в
ал

ь
н

а 

Страхова 

система, 

фінансова 

система 

У процесі розподільних та обмінних відносин між людьми, 

пов’язаних із набуттям страхового захисту, відкривається 

здатність цих відносин утворювати капітал – вартість, котра 

приносить додаткову вартість. Грошові кошти у вигляді 

капіталу одержують у своє розпорядження усі суб’єкти 

страхових відносин:  

А) держава – кошти фондів соціального страхування (котрі 

потребують відповідного управління і в нормальних 

економічних умовах можуть приносити дохід, який у свою 

чергу, є джерелом поповнення цих фондів); Б) страховики – 

страхові резерви, які виступають залученим капіталом, що 

приносить страховикам інвестиційні доходи;  
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 В) страхувальники за довгостроковими видами страхування 

життя та пенсій – капіталізовані страхові внески, які 

забезпечують власникам полісів довгострокового страхування 

разом із страховим захистом ще й інвестиційний дохід у вигляді 

певного відсотку 

4 Інвести-

ційна 

Страхова 

система, 

фінансова 

система 

Характеризує інвестиційну стратегію щодо розміщення та 

управління акумульованих коштів згідно допустимих лімітів, 

визначених законодавством 

Джерело: складено автором на основі [28, с. 46-48; 125, с.48]. 

 

Для обґрунтування комплексності пенсійного страхування та 

функціонування її як окремої системи, нами було розглянуто основні 

характеристики систем та їх властивості, виокремлені в науковій літературі.  

Систе́ма (від дав.-гр. σύστημα — «сполучення», «ціле», «з'єднання») — 

множина взаємопов'язаних елементів, що утворюють єдине ціле, взаємодіють із 

середовищем та між собою [114], і мають мету. Інші поняття системи наведені в 

таблиці 1.3 так як в різних джерелах трактується по-різному. 

Таблиця 1.3 

Визначення поняття «система» 

№  Джерело Визначення 

1 Базилевич В.Д. [3] Сукупність взаємопов'язаних і розміщених у належному 

порядку елементів певного цілісного утворення 

2 Щерба С.П., Заглада О.А. 

[197] 

Узагальнена характеристика об'єктів, як єдність частин у 

різноманітних їхніх зв'язках 

3 Осовська Г.В., Осовський 

О.А. [107, с. 11] 

Об’єднання окремих самостійних частин (елементів), 

кожна з яких обов’язково володіє хоча б однією 

властивістю, що забезпечує досягнення мети системи 

4 Мескон М.Х., Альберт М., 

Хедоури Ф., Бєсєдін М.О., 

Нагаєв В.М., Хміль Ф.І.  

[89, c.90; 11, с.28; 181, с. 

26] 

Деяка цілісність, що складається із взаємопов’язаних 

частин, кожна з яких робить свій внесок у характеристики 

цілого 

5 Пушкар Р.М., Тарнавська 

Н.П. [140, с. 458] 

Сукупність взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів, 

яка має на меті досягнення певних цілей та ґрунтується на 

принципах самоорганізації, синергії і розвитку 

6 Дяків Р. [40] Сукупність елементів, які взаємозалежні і взаємопов'язані 

та утворюють певну цілісність, єдність; сукупність заходів, 

методів і засобів організаційно-екологічного, нормативно-

правового, техніко-технологічного характеру,  
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  спрямованих на забезпечення дотримання встановлених 

вимог у тій чи іншій сфері діяльності 

7 Статенко Д.М., 

Григорович А.В., Дука 

А.П. [166, с. 341] 

Сукупність взаємопов’язаних елементів, що має «вихід» 

(мету), «вхід», зв'язок із зовнішнім середовищем, 

зворотний зв'язок, «процес» у системі 

8 Євдокимов В.В. [43, с. 77] Сукупність елементів, які пов'язанні та взаємодіють між 

собою, утворюючи певну цілісність, єдність 

9 Кравченко Ю.Ф. [173, с. 

153] 

Комплекс взаємодіючих елементів, які в своїй єдності 

створюють деяку цілісність 

10 Берг А.І. [7, с. 157] Організована безліч (множина) структурних елементів, що 

є взаємопов'язаними та виконують певні функції 

11 Ожегов С.І. [104, с. 123] Певний порядок в розташуванні і зв'язку частин будь-чого, 

в діях; форма організації будь-чого; дещо ціле, що виступає 

єдністю закономірно розташованих частин, що 

знаходяться у взаємозв'язку 

12 Академічний тлумачний 

словник української мови 

[1] 

Сукупність яких-небудь елементів, одиниць, частин, 

об'єднуваних за спільною ознакою, призначенням 

Джерело: складено автором 

 

З матеріалів табл. 1.3 можна зробити висновок, що дефініція «системи» 

переважно містить наступні основні поняття: цілісність, сукупність елементів, 

взаємозв’язки, взаємодія, зовнішнє середовище, мета. Тобто, на нашу думку, 

систему можна визначити як цілісність організованої сукупності структурних 

елементів, що належним чином взаємопов’язані та взаємодіють між собою і з 

зовнішнім середовищем у напрямі досягнення певної мети. Відповідно в основу 

визначення «системи пенсійного страхування» повинно лягти наведене 

визначення «системи». 

В науковій літературі представлені певні групи властивостей, які 

характеризують систему за різними ознаками, а саме:  

1. Група властивостей, пов’язаних із цілями та функціями системи; 

2. Група властивостей, пов’язаних із структурою системи; 

3. Група властивостей, пов’язаних із ресурсами та особливостями 

взаємодії із середовищем [187]. 

Всі зазначені групи властивостей є характерними для системи пенсійного 

страхування. Приказюк Н.В. виділяє додатково ще дві групи властивостей, до 

яких належать  група властивостей, пов’язаних із організацією функціонування 
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системи та група властивостей, пов’язаних зі зміною стану системи [125, с.50]. 

Остання група властивостей, яка включає в себе такі фактори, як розвиток, 

трансформацію (реформування), стохастичність та циклічність є важливою для 

розгляду системи пенсійного страхування України через її динамічний характер 

та необхідність подальшого реформування. 

Оскільки фінансові взаємовідносини характерні фінансовій системі 

загалом, то необхідно звернути увагу на такі системи, як бюджетна система, 

податкова система, митна система, банківська система, страхова система та інші 

системи, взаємозв’язок з якими вибудовує зовнішнє середовище системи 

пенсійного страхування, з якими вона знаходиться у тісному взаємозв’язку та 

взаємодії, при цьому одночасно залишаючись підсистемою соціального захисту  

[23, с.7; 125, с.57]. При цьому варто зазначити про комунікативність системи 

пенсійного страхування через існування складної системи комунікацій із 

зовнішнім та внутрішнім середовищем у вигляді ієрархії. Для представленої 

системи характерною є взаємодія з іншими системами, та взаємозалежність з 

кожною із представлених систем у зовнішньому середовищі (рис. 1.2).  

З рис. 1.2 видно, що соціальний захист досягається через соціальну 

допомогу, соціальні пільги, соціальне страхування, компенсації та інші заходи. 

Такого підходу дотримується Кириченко А.В., який визначає соціальне 

страхування як можливість «надання соціального захисту через системи 

відповідних страхових фондів, що формуються шляхом сплати страхових 

внесків у разі настання відповідного страхового випадку (старість, хвороба, 

втрата працездатності, втрата годувальника, безробіття), а соціальну допомогу – 

«як пасивний захід підтримки доходів найбільш уразливих верств населення за 

рахунок бюджетних коштів» [61, c. 17].  

При цьому автор відносить соціальні гарантії прав на працю, відпочинок, 

освіту тощо до державного соціального захисту, а також виділяє і недержавний 

соціальний захист, до якого включає приватну страхову ініціативу та соціальні 

послуги, що надаються підприємствами різних форм власності [61, c. 13].  
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Рис. 1.2. Система пенсійного страхування як підсистема системи 

соціального захисту 

Джерело: розроблено автором на основі [1, с.7; 23, с.57; 125, с.5] 

 

Такої ж думки Шимків С.А., яка зазначає, що «Державне соціальне 

забезпечення є складовою системи соціального захисту і виконує функцію 

нагромадження та розподілу коштів соціального захисту, призначених на 

соціальну допомогу, виплати по соціальному страхуванню тощо» [195, c. 42].  

Ми погоджуємося із вищезазначеними позиціями вчених і вважаємо, що в 

складі системи соціального захисту слід виокремити підсистему державного та 

недержавного пенсійного страхування, які функціонують на різних рівнях 

пенсійної системи, запропонованих Світовим банком (рис. 1.3).  
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Рис. 1.3. Рівні пенсійної системи 

Джерело: розроблено автором на основі [72, с.296; 217] 

 

Вищезазначене дозволяє узагальнити, що система пенсійного страхування 

виступає одночасно підсистемою інших систем та являє собою поняття, що 

містить такі поняття, як «система» та «пенсійне страхування».  

Розглянута типологізація доводить твердження про те, що  поняття 

пенсійної системи є ширшим за систему пенсійного страхування через більшу 

кількість рівнів функціонування, представлених  для виконання системою 

покладених на неї функцій. До основних організаційних принципів будь-якої 

пенсійної системи належать: страхування, забезпечення та опіка (допомога). Як 

зазначає Б.О. Надточій, в кожному окремому випадку основні організаційні 

принципи є комбінацією із соціальних послуг та фінансування, які здійснюються 

в умовах ринкової економіки [94]. 

Однак питома вага окремих принципів у межах всієї системи соціального 

захисту різна. На думку М.І. Мальованого принципу страхування, що найбільше 

відповідає умовам ринкової економіки, має надаватись особливе значення з 

огляду на досвід провідних країн світу [82]. В Україні, як і у країнах світу, 

І рівень пенсійної 

системи 

Рівні пенсійної системи 

Обов'язкова державна солідарна пенсійна система визначених 

виплат 

Добровільні додаткові пенсійні заощадження 

Обов'язкова накопичувальна пенсійна система з визначеними 

внесками (або обов'язкова система індивідуальних пенсійних 

заощаджень) 

ІІІ рівень пенсійної 

системи 

 

ІІ рівень пенсійної 

системи 

 

Фінансована за рахунок загальних податків соціальна мережа 

безпеки, метою якої є запобігання бідності 

Базовий (нульовий), 

або універсальний 

рівень 

ІV рівень пенсійної 

системи 

 

Нефінансовий і неформальний, рівень має охоплювати ширший 

спектр соціальної політики, як-то підтримка осіб похилого віку 

їхніми сім'ями, забезпечення доступу до медичних та інших послуг 



42 

пенсійна система базується, насамперед, на принципі страхування, тобто коли 

пенсія залежить від розміру страхових внесків і трудового стражу людини 

протягом її працездатного віку. Незважаючи на те, що пенсійне страхування 

виникло як один із видів соціального забезпечення, воно не є складовою системи 

пенсійного забезпечення, яке базується, насамперед, на принципах соціального 

захисту та допомоги нужденним. 

Термінологічну відмінність понять пенсійної системи та системи 

пенсійного страхування також можна визначити завдяки аналізу специфічних 

функцій, притаманних останній. Так, в системі пенсійного страхування можна 

виокремити чотири групи функцій, які поєднують в собі особливості 

страхування, фінансування та соціального захисту, а також формують певні 

особливості системи пенсійного страхування: 

І. Специфічні функції системи пенсійного страхування, якій притаманні 

функції страхування, що були розглянуті вище (захисна, розподільна, 

капіталоутворювальна); 

ІІ. Функції, спільні з фінансовою системою (акумулювання грошових 

коштів, інвестування грошових коштів, перерозподіл грошових коштів, 

забезпечення руху грошових коштів); 

ІІІ. Функції, спільні з іншими системами (соціальні, створення додаткових 

робочих місць, залучення іноземних інвестицій, сприяння розвитку інших 

систем, забезпечення надходжень до бюджету) [28, с. 46-48; 125, c. 47-48]. 

Залежно від рівня економічного розвитку, традицій, законодавчого 

забезпечення, в кожній країні формуються системи з певними особливостями та 

структурними складовими. При цьому вважаємо, що кожний рівень системи 

пенсійного страхування має свою власну інституційну архітектоніку. Наприклад, 

для податкової системи України Варналій З.С. запропонував наступну 

інституційно-управлінську структуру: система податкового законодавства; 

система податків і зборів; система органів виконавчої влади, які здійснюють 

стягнення податків і зборів; система адміністрування податків і зборів  [23, с. 9]. 
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На наш погляд, з урахуванням інституційно-організаційного та 

інституційно-правового забезпечення аналогічно вибудовується інституційно-

управлінська структура системи пенсійного страхування (рис.1.4).  

 

Рис. 1.4. Структура системи пенсійного страхування в Україні 

Джерело: розроблено автором на основі [23; 131; 135] 

* 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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До основних структурних елементів належать наступні 4 групи: 

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  

Розглянувши рис.1.4 можна дійти висновку про наявність цивільно-

правових та організаційно-економічних відносин як між запропонованими 

підпистемами, так і між окремими суб’єктами цих підсистем між собою, а також 

суб’єктами інших підсистем.  

Таким чином, з’ясувавши зміст і функції пенсійного страхування, можна 

надати дефініцію «системи пенсійного страхування», прийнявши до уваги 

сформоване нами визначення «системи», а також врахувавши, що будь-яке 

визначення повинно складатися з трьох складових:  

1) опису найбільш суттєвої сторони явища, яке досліджується; 

2) зазначення того, яким саме чином відбувається розгортання сутності 

явища в рамках певного, чітко визначеного змісту;  

3) наголошення, до якого саме результату в економічній системі 

призводить реалізація даного явища [163, c. 7]. 

Отже, на нашу думку, cистема пенсійного страхування – це організована 

сукупність цивільно-правових та організаційно-економічних взаємовідносин, що 

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. 

Через пенсійне страхування в системі соціального захисту 

уможливлюється виконання сучасною державою саме соціальних функцій, 

пов’язаних із захистом окремих категорій громадян від визначених соціальних 

ризиків (старість, інвалідність, втрата годувальника). З розвитком системи 
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пенсійного страхування, що базується за принципах самовідповідальності за 

власну старість, солідарної взаємодопомоги та отпимальної підтримки 

нуждених, досягаються більш значні цілі: зниження тиску матеріальних потреб 

на бюджет країни, підвищення якості життя працездатного населення,  значне 

зростання трудового потенціалу суспільсва,  що все разом в довгостроковій 

перспективі забезпечує фінансову стійкість системи соціального захисту зокрема 

та економіки країни загалом. 

 

 

1.2. Вплив соціальних ризиків на еволюцію систем пенсійного 

страхування  

 

Пенсійне страхування, як складова частина системи соціального захисту, 

завжди пов’язана з демографічними, економічними та політичними процесами, 

що відбуваються в суспільстві. Тому формування сучасної системи пенсійного 

страхування необхідно розглядати в часовій динаміці, під впливом ринкових 

трансформацій, які спостерігалися в певний період часу в суспільстві за умови 

появи відповідних соціальних та фінансових ризиків, сформованих в 

економічному та суспільному просторі. Щоб проаналізувати процеси 

реформування системи пенсійного страхування, їх цілі, принципи, механізми 

формування фондів, необхідно розглянути історичний розвиток процесу 

зародження пенсійного страхування у світі та Україні в нерозривному зв’язку з 

аналізом ризиків, що впливали на економічні, демографічні та побутові 

показники розвитку суспільства того періоду.  

 На думку Березіної С.Б., джерелами ризиків є як природні явища, так і 

результати дій суспільства і окрім природних, усі ризики пов’язані з діями 

людства: «у разі техногенних ризиків як розробників технологій, машин і 

обладнання та діями обслуговуючого персоналу; у разі економічних ризиків з 

економічною політикою владних структур; у разі соціальних ризиків із 

соціальною політикою суспільства і поведінковими рішеннями індивідів і 
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окремих груп населення» [9]. З еволюційної точки зору такий підхід пояснює 

трансформаційні  процеси системи пенсійного страхування під впливом дій 

суспільства, а саме реформування систем пенсійного страхування задля 

відповідності їх функцій змінним потребам населення. Пенсійне страхування в 

світі запроваджувалось, змінювались, законодавчно закріплювались в обов’язках 

держави в першу чергу під впливом соціальних ризиків, які, на думку 

Шимків С.А., можна розглядати як соціальне явище, що веде до виникнення 

загрози життю та здоров’ю соціальних суб'єктів в будь-якій сфері 

життєдіяльності - економічній, політичній, трудовій, соціальній, наслідком якої 

є втрата доходу [195].  Роїк В.Д. у своїх працях типологізує соціальні ризики за 

фінансовою характеристикою і поділяє їх на такі отсновні групи: втрату коштів 

для існування або відсутність мінімально необхідних засобів до існування, 

втрату працездатності і трудового доходу, втрату доходу в зв'язку зі старістю, 

інвалідністю, безробіттям, а також втрата працездатності і трудового доходу 

[148]. В той же час Березіна С.Б. виділяє ряд чинників, які впливають на 

виникнення соціальних  ризиків більш широко, розглядаючи демографічні та 

фінансові показники в різних  сферах життєдіяльності суспільства: чинник 

демографії (народжуваність, смертність, міграція); чиник зайнятості (кількість 

економічно активного населення, зайнятих, безробітних); чиник видатків на 

соціальну сферу (відсоток бюджету); чиник розвитку галузей соціальної сфери 

(темпи росту, задоволення нормативних потреб населення); чиник освіти 

(задоволення потреби у вищої освіті, у робочих кадрах) [9]. З огляду на 

розглянуті чинники, на нашу думку, в еволюційному значенні найвагомішим 

ризиком потрібно вважати ризик довголіття, під впливом якого змінюються  

фінансові показники системи пенсійного страхування в різні періоди часу в 

різних країнах. Необхідність управління розглянутим ризиком є причиною 

реформування умов надання пенсійних виплат, гарантованих державами або 

приватними фінансовими інститутами, що зумовлює вивчення характеру його 

фінансування в різні періоду становлення та розвитку систем пенсійного 

страхування в світі та в Україні.  Такий підхід не має на меті нівелювання інших 
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соціальних та фінансових ризиків, які були характерними в той чи інший період 

часу для більшості країн світу, таких як політичні ризики, ризики військових 

заворушень, масових хвороб тощо, проте, на нашу думку, саме ризик довголіття 

став рушійним в реформуванні систем пенсійного страхування. Так, саме через 

зменшення смертності населення від тяжкої праці, військових походів та важких 

хвороб, держава повинна була змінювати власну політику соціального захисту 

нужденних під впливом нових викликів, а урбанізація змусила роботодавців 

перейняти частину відповідальності за фінансування ризику довголіття на 

власну відповідальність.  

Ризик довголіття (Longevity Risk) - це ризик, який характерний для  

пенсійного фонду (приватного чи державного) або компанії зі страхування 

життя, що виникає в результаті більш високих коефіцієнтів пенсійних виплат, 

ніж прогнозувалося при визначенні суми пенсійних внесків. Ризик довголіття 

виникає через зростання тенденцій тривалості життя серед страхувальників і 

пенсіонерів, і може призвести до виплат, які є вищими за  той рівень, на який на 

початку розраховували страхова компанія або пенсійний фонд [240].   

В довгостроковій динаміці показники тривалості життя невпинно 

зростають, але навіть дуже невелика зміна очікуваної тривалості життя може 

створити серйозні перешкоди платоспроможності системи пенсійного 

страхування, адже держави повинні фінансувати надані гарантії власним 

пенсіонерам через виплати пенсії та фінансування охорони здоров'я, і вони 

повинні виконувати взяті на себе зобов’язання, незважаючи на зменшення бази 

оподаткування. Фінансові посередники, які фінансують зобов'язання щодо 

пенсійного та медичного страхування, повинні постійно аналізувати ризик 

довголіття, пов'язаний з їхніми страхувальниками чи вкладниками.  

Необхідно зауважити, що до тих пір, поки очікувана тривалість життя є 

передбачуваною, і вона враховується при плануванні фінансових потоків 

громадян після виходу на пенсію, вплив ризику довголіття на систему пенсійного 

страхування буде незначним. Проте  зростання показників смертності та 

тривалості життя є невизначеними показниками, у зв'язку з чим  ризик довголіття 
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пов'язаний з високим рівнем невизначеності і відсутності об’єктивних даних для 

прогнозування даного показника в довгостроковому періоді (на 30-40 років 

вперед). 

За даними ООН в останнє століття тривалість життя людей зросла в 

середньому на 25-30 років (рис 1.5), і згідгно з прогнозними даними до 2100 року 

буде лише зростати.  

 

Рис. 1.5. Тривалість життя в світі за за континетальним розподілом  

Джерело: побудовано автором на основі [262] 

 

Враховуючи ризик довголіття, пенсійне страхування, запроваджене на 

державному рівні наприкінці ХІХ ст., має певні відмінності за своїми 

принципами в період його запровадження і в сьогоденні.  

Для більш детального аналізу принципів та виконуваних функцій нами 

було розглянуто розвиток пенсійного страхування з періоду античності до 

сьогодення за критерієм фінансування людей пенсійного віку. На нашу думку 

доцільно виокремити наступні етапи розвитку пенсійного страхування в світі та 

їх реформування як відповідь на нові економічні умови (табл. 1.4). 
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Таблиця 1.4 

Еволюція систем пенсійного страхування  

№ Етап Період Особливості Фінансування ризику довголіття 

1 Античність 283 рр. до 

н.е. -  сер. VI 

cт. н. е.  

Етап пенсійного 

забезпечення військових та 

мате-ріальної допомоги 

нужденним 

Люди похилого віку утримуються коштами 

родини або общини 

2 Середньо-

віччя 

V – XVI ст. Етап благодійності і 

значущості церкви 

Церква на рівні з родиною долучається до 

утримання непрацездатних осіб 

3 Ранній 

капіталізм 

XVII ст. – 

початок 

XIX ст. 

Страхування працю-ючих 

(гільдії, ТВС) 

 

Індустріалізація формує відпові-дальність 

роботодавця за утримання людей похилого 

віку, що втратили працездатність  

4 Пізній 

капіталізм 

80-ті роки 

XIX ст. –  

початок XX 

cт. 

Визначення ролі держави в 

зарубіжних системах 

пенсійного страхування 

Поява, законодавче закріплення та ровиток 

державної відповідальності за утримання 

людей в старості  

5 Довоєнний 

період 

1910 – 1939 

рр. 

Сформовано принципи 

соціального захисту 

Фінансується коштами держави та 

робтодавців  

6 Повоєнний 

період 

1945 р. – 70-

ті роки XX 

ст. 

Пенсійне страхування для 

колгоспників 

Фінансується коштами держави 

7 Епоха 

нового часу 

80-ті роки 

ХХ ст 

Перший хвиля пенсійних 

реформ (накопичення в 

Чилі) 

 Провокує запровадження перших в світі 

накопичувальних рівнів системи пенсійного 

страхування 

8 Період 

глобалі-

зації 

світового 

простору 

Початок 90-

х  

Розпад СРСР, зародження в 

Україні власної системи 

Фінансується коштами держави 

9 Період 

реформації  

Кінець 90-х Друга хвиля пенсійних 

реформ (накопичена 

система в Європі) 

Провокує запровадження накопи-чувальних 

рівнів в більшості країн Європи. 

Фінансування ризику довголіття 

перекладається на страхувальників та 

роботодавців, які сплачують внески на 

накопичувальні рахунки 

10 Новітній 

час 

2000-2009 

рр 

Третя хвиля пенсійних 

реформ. Побудова ситеми 

гарантування в пенсійних 

планах різних країн світу 

Система гарантування фінансується за 

рахунок учасників системи (держави, фондів 

чи робітників) через резервування 

накопичень 

11 Сьогоден-

ня 

2009 – до 

сьогодні 

Четверта хвиля реформ. 

Фаза актив-них заходів 

щодо мінімізації впливу 

ризику довголіття на 

системи пенсійного 

страхування, підняття 

пенсійного віку.  

Підняття пенсійного віку зменшує вплив 

держави у фінансуванні людей похилого віку, 

більшість з яких мають особисті пенсійні 

рахунки та пенсійні накопичення, за рахунок 

яких вік виходу на пенсію можуть визначати 

самостійно 

Джерело: складено автором 

Для визначення особливостей функціонування системи пенсійного 

страхування в різний період  вважаємо за потрібне розглянути кожен етап 

детальніше. 

1. Античність – етап пенсійного забезпечення військових та 

матеріальної допомоги нужденним. Об’єктивна необхідність в утриманні 

непрацездатних членів суспільства існувала з прадавніх часів. У первісні часи 
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турбота про літніх одноплемінників зводилася до мінімуму і полягала у 

отриманні від них певного досвіду і знань. Люди працювали до останніх днів 

життя і не мали можливості відпочивати, не приносячи користі племені. В той 

період ризик довголіття був відсутній через тяжкі умови праці та виживання, а 

старців вважали мудрецями, які можуть поділитися власним досвідом, до них 

ходили за порадою та на навчання. Проте існували народи, які виганяли занадто 

старих членів общини за межі клану чи племені саме через неможливість 

утримувати старців, недостатню кількість харчів для усього племені або через 

погану мобільність останніх (характерно для кочівників). Ризик довголіття в 

таких випадках був важливим фактором для людей похилого віку і міг негативно 

відобразитись на їх умовах життя на старості та причин смерті.   

Перші документальні згадки про необхідність утримання престарілих та 

непрацездатних громадян зустрічаються з появою рабовласницьких держав. 

Одним з найдавніших свідчень запровадження пенсійного забезпечення був 

договір Евмена I, правителя еллінської держави Пергам (283-133 рр. до н.е.). 

Правитель уклав своєрідний договір пенсійного забезпечення з найманими 

солдатами, в якому було визначено, що солдат має відслужити певну кількість 

років для держави, і після того, як він стає звільняється від служби, зможе 

отримувати пенсію за відслужені ним роки, а також буде звільнений від податку. 

За бажанням солдата цю пенсію могли отримувати найближчі родичі або ті, кому 

воїн забажає її залишити. Тобто, найперша з видів пенсій в історії людства мала 

такі особливості: 1) не була обумовлена лише втратою працездатності; 2) 

призначалася за вислугу 430 місяців; 3) розмір пенсії був такий самий, як і плата 

на службі; 4) поширювалася також і на рідних воїна [81].  

Багато вчених сходяться на думці, що перша спроба запровадження  

державного пенсійного забезпечення у сучасному його розумінні була 

характерна для Стародавнього Риму за часів правління Юлія Цезаря. Населення 

Стародавнього Риму того часу жило громадами, і серед бідної верстви населення 

зароджувалися початки організованої взаємодопомоги. Громада була зобов'язана 

піклуватися про своїх членів, а всі общинники мали працювати на неї. Релігійні 
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та філософські погляди на життя населення Стародавнього Риму  склали 

своєрідну теоретичну основу практичної діяльності держави з підтримки 

нужденних, допомоги соціально-вразливим і маргінальним верствам населення, 

боротьби за соціальну рівність і соціальну справедливість власними силами [95]. 

Але в своїй більшості, прості громадяни, а тим більше раби, не отримували 

стабільного матеріального забезпечення. Підтримкою служили громадські 

трапези, святкування, видовища, що супроводжувалися роздачею продуктів 

харчування, одягу і грошей. 

Інакший соціальний прошарок складали воїни, для яких Юлій Цезар 

запропонував  пенсію як певний бонус - плату за їх службу. Для легіонерів були 

передбачені можливості забезпечення їм благополучної старості шляхом 

передачі у володіння кожному легіонеру наділу землі, захопленої в результаті 

військових походів. А грошові бонуси виплачувалися військовослужбовцям з 

військових трофеїв. Проте у відсутність воєнних походів така система поступово 

трансформувалася в регулярні бонуси. З приходом до влади нового імператора, 

він купував лояльність військ, виплачуючи бонуси ще до сходження на трон. 

Наступні імператори тільки збільшували платню військовим. Вони почали 

збирати особисті гвардії, які повинні були постійно перебувати в стані 

готовності, щоб придушити будь-яке повстання і платили їм в два рази більше, 

ніж регулярній армії. Це призвело до того, що пенсійні виплати втратили свою 

характеристику винагороди, а стали обов’язком держави перед певною верствою 

населення утримувати їх у старості, адже саме військові приймали рішення щодо 

становлення нового імператора на трон, а також могли в будь-який момент 

скоротити термін його правління, якщо він намагався зменшити пенсійні 

виплати. Тобто пенсійне забезпечення військових того часу мало обов’язковий 

характер і повністю забезпечувалося з державної казни, а також не могло бути 

відмінене чи зменшене через ризик помсти з боку військових. 

Американський економіст Мартін Армстронг у своїх працях [229]  

проводить аналогію між пенсійними системами Стародавнього Риму та сучасних 

країн світу, зокрема США на його думку повністю повторює схему фінансування 
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державного пенсійного забезпечення, що була характерна Стародавньому Риму 

пізнього періоду. І саме обов’язковий характер пенсій, що в той час при 

відсутності завойовницьких походів не мали за собою фінансового забезпечення 

і призвели до девальвації валюти у 36 разів (за 200 років існування Імперії), на 

його думку, став основною причиною занепаду великої і могутньої Римської 

імперії. Адже при правліннях кожного наступного імператора вважалося, що 

держава в змозі знайти гроші для утримання своєї армії і виплат пенсій у мирний 

час, тому під свої зобов’язання в Римі не робилося жодних резервів [228]. 

Першим прикладом запровадження пенсій на принципах страхування 

можна вважати правління міста Мілета, що знаходилося в Малій Азії у 2 ст. до 

н.е.. У кожного мешканця цього міста була можливість внести в міську казну як 

мінімум 3600 драхм, при цьому вони мали отримувати щорічно 10% від 

вкладених коштів протягом усього життя. Вигідність такої позики залежала від 

тривалості життя вкладників. Це є першими свідченнями існування довічної 

ренти. 

В перші сторіччя нашої ери почали з’являтися приватні страхові компанії, 

які функціонували на принципах прибутковості, тому їх високі страхові внески 

були доступними тільки для заможної верстви населення. 

Для кочових племен, які мешкали в той час на теренах сучасної України, 

характерною була традиція знищення літніх людей, адже коли зріла людина, 

знавець околиць і носій багатого життєвого досвіду, втрачав колишні сили і 

пам'ять, його просто кидали напризволяще, тому що він не міг принести користі 

і не міг встигати  за кочовими. Тому говорити про розвиток пенсійного 

страхування  в той період на території України зарано. 

2. Середньовіччя – етап благодійності і значущості церкви. В цей 

період не було визначено окремих видів соціальної допомоги і поняття на зразок 

пенсії не існувало. Більшість законів європейських країн того часу, пов'язаних з 

допомогою бідним, були спрямовані не на обмеження соціальних негараздів 

населення країн, а на забезпечення порядку на своїх територіях. Тому на той час 

функцію допомоги непрацездатним людям в найбільшій мірі виконувала церква, 
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а не держава. В середньовіччі важливу роль в житті непрацездатних верст 

населення займала благодійність. Великий розвиток духовності того часу 

мотивував багату верству населення жертвувати частину своїх статків церкві, 

лікарням та благодійним організаціям, називаючи такі вчинки богоугодною 

справою. Менш багаті подавали милостиню, годували бідних людей, віддавали 

їм одяг. Міська влада також піклувалась про бідних, до яких найчастіше 

відносилися непрацездатні внаслідок каліцтв та літні люди. Створювалися  

притулки, будинки для бідних, госпіталі допомоги, поширювалися програми 

«останньої надії» [81]. 

Для України соціальний захист населення набув своїх перших форм за 

часів Київській Русі. Вже тоді існувала Українська держава, в якій склалася 

територія, державні кордони, зафіксовані документальні відомості про соціальне 

забезпечення непрацездатних, хворих і інших матеріально незабезпечених 

верств населення. Початковими формами пенсійного забезпечення були 

благодійництво і громадська опіка як вираження соціальної допомоги. В ті часи 

ініціатива впровадження певних видів допомоги йшла від князів, свідченням 

цього є укладання договорів у 911 р. і 945 рр. Київськими князями Олегом та 

Ігорем з греками «Про порятунок полонених», в яких було закладено 

зобов’язання сторін про викуп полонених русичів та греків і повернення їх на 

батьківщину [29].  

У 996 році, коли князь Володимир видав Устав, яким доручив церковним 

структурам та духовенству здійснювати опікування і нагляд за лікарнями, 

лазнями, притулками для одиноких та встановив для благодійних закладів 

«десятину». Першим соціальним законом, в якому пропонувалась соціальна 

програма, була «Руська Правда», що датується ІХ – поч. Х століття. По суті, 

церва була благодійницькою організацією та своєрідною виконавчою 

інституцією держави. Об'єктами «соціального захисту» на цьому етапі були 

сироти, жебраки, інваліди [15]. 

Проте вже на цьому етапі виявилися й негативні сторони соціальної 

підтримки, зокрема, зловживання соціальною допомогою. Тому ставлення до 
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бідняків не було однозначним. Вважалося, що благодійна допомога угодна Богу, 

але її треба заслужити. Багатовіковий європейською традицією була не лише 

допомогу бідним, але і їхнє виховання шляхом примусу до праці. В середині XIV 

в. у всіх країнах і містах Європи були прийняті закони, з яких здорові жебраки і 

бродяги були зобов'язані працювати. Влада зі свого боку повинні були подбати 

про створення для них робочих місць.  

У 1367 р «нероби» за певну плату очистили обвідні міські рови Парижа, а 

також привели в справність міські укріплення. В Кастилії землевласники 

отримали дозвіл заарештовувати бродяг і змушувати їх протягом місяця 

безкоштовно працювати. В Англії просити милостиню дозволялося тільки 

непрацездатним, а також людям старше 60 років [62]. 

3. Ранній капіталізм – страхування працюючих. Зародження 

капіталістичного способу виробництва призвело до виникнення об’єктивної 

необхідності в організації системи захисту найманих робітників від соціального 

ризику втрати працездатності внаслідок старості. Ця система складалася з 

державної системи страхування внаслідок старості, недержавних (приватних) 

систем страхування і різних форм добродійності [62; 82]. 

У найбільш розвинутих капіталістичних країнах Європи – в Англії і 

Франції добровільне страхування одержало помітне поширення вже в середині 

XVIII століття. В Англії, зокрема, виникли так звані «дружні товариства», 

основним завданням яких була взаємодопомога у випадку різного роду 

нещасних випадків, через хвороби і смерть. Наприкінці XVIII і протягом першої 

половини XIX століття професійні робочі союзи з’являються у всіх 

капіталістичних країнах Європи та Америки. Крім випадків хвороби та смерті 

такі союзи і товариства започаткували видачу пенсій людям похилого віку та 

інвалідам. Розпочався процес страхування не лише робочих, але і їх родин; 

подекуди організується страхування від безробіття. Оскільки добровільне 

страхування головним чином лягало на плечі робітників і в значній мірі 

обтяжувало їхній бюджет, то воно було доступно найбільш забезпеченим 

верствам населення. У зв’язку з цим виникла необхідність організації нової 
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форми соціального страхування – у вигляді обов’язкового страхування, 

завданням якого було усунення недоліків добровільного страхування, зокрема 

обмеженості розповсюдження і недостатньої інтенсивності наданої допомоги 

[82; 13]. 

З подальшою індустріалізацією суспільства і масовою міграцією людей із 

села у місто, велику роль у захисті інтересів непрацездатних людей відігравали 

цехи. Вони захищали інтереси не тільки самих робітників, а й їх сімей, а також 

підтримували вдів і сиріт. Кожен член цеху був соціально і економічно 

захищений, почувався в безпеці. Вони містили лікарняні каси і каси на випадок 

смерті. Проте такі союзи робітників мали більше примусовий, ніж добровільний 

характер [199]. 

Купецькі гільдії також дбали про хворих і бідних. Із внесків членів гільдії 

створювався загальний грошовий фонд, кошти від якого йшли на допомогу 

хворим і потребуючим, вдовам і сиротам, а також на пристрій пристойного 

поховання членів [15]. 

У середині ХVІІ ст. значна частина території України входить до складу 

Росії. У Російській імперії зародження пенсійного забезпечення традиційно 

пов’язують з реформами Петра І, коли пенсійне забезпечення першими отримали 

військові, а саме морські офіцери. Пенсійна система, що охоплює всіх державних 

службовців, склалася в Росії тільки в другій половині XIX століття. Перші 

нормативні положення про пенсійне забезпечення з’явилися в Морському 

статуті для військових чинів (1720 р.), Положенні про пенсійне забезпечення 

військовослужбовців сухопутних військ (1758 р.). З 1765 р. пенсійне 

забезпечення розповсюдилося й на цивільних урядовців, що залишали службу за 

вислугою років, було започатковано складання спеціальних пенсійних капіталів, 

з яких на виплату пенсій відраховували тільки відсотки. Із цього часу можна 

вести відлік формування пенсійних накопичень і прибуткового розміщення 

пенсійних капіталів. 1827 р. був затверджений Загальний статут про пенсії та 

одноразові допомоги чиновникам і членам їх сімей, а також статути про пенсії 

по гірському та інших відомствах [200].  
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Таким чином, отримання пенсії як милість змінилося правом на пенсійне 

забезпечення. Особливість пенсійної системи цього періоду полягала в тому що 

це була за своєю природою бюрократична, державно-казначейська система, яка 

забезпечує пенсіями привілейовані верстви військових, статських, придворних 

чиновників і вище духовенство, а також членів їх сімей залежно від термінів 

вислуги та розмірів платні [200]. Ризик довголіття на даному етапі не має місця, 

адже високою є смертність серед мореплавців, військових та інших верств 

населення. 

У світі до XIX ст. пенсійне страхування носило епізодичний характер і 

ґрунтувалося на принципах самодопомоги, сімейного забезпечення та 

доброчинності. Сучасна ж система соціального захисту, яка діє в світі, на думку 

більшості науковців, почала формуватися у XIX ст. із розвитком промислового 

виробництва і створенням великих підприємств із залученням найманої праці. За 

нових економіко-демографічних умов на заміну старій доктрині соціального 

захисту почала формуватися нова, що декларувала відповідальність суспільства 

загалом за добробут його членів [82; 13]. 

4. Пізній капіталізм – визначення ролі держави в зарубіжних системах 

пенсійного страхування. Витоки державної політики щодо пенсійного 

страхування сучасних країн світу відносяться до останніх кількох десятиліть 

дев’ятнадцятого сторіччя, коли майже одночасно в Європі було створено дві 

перші пенсійні схеми. В подальшому вони стануть двома основними моделями 

побудови пенсійних систем в більшості країн світу. Одна з них - Німецька модель 

1889 року, запроваджена Отто фон Бісмарком,  – модель, заснована на доходах, 

пов’язаних із трудовою діяльністю,  була розподільною й ґрунтувалася на 

принципі солідарності поколінь. Друга - Датська модель 1891 року, яка сьогодні 

носить ім’я англійського економіста У. Бевериджа  – модель, заснована на 

використанні універсальної паушальної ставки, при якій передбачалася 

перевірка нужденності населення, а фінансування здійснювалося за рахунок 

державного бюджету. Ці системи ставили перед собою різні завдання: німецька 
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мала на мені збереження соціального статусу працюючого після виходу на 

пенсію, тоді як датська боролася з бідністю [120]. 

Ранні схеми пенсійного забезпечення базувалися на різних моделях та 

спирались на різну політичну ідеологію, проте всі вони пропонували відносно 

низькі рівні забезпечення при високому рівні пенсійного віку. Сама ідея «виходу 

на пенсію» лише почала формуватися у свідомості громадян, а пенсія 

розглядалася більшою мірою як допомога інвалідам, ніж як  соціальне 

страхування для непрацездатної вікової групи [220, с.126-130]. Пенсійний вік у 

більшості країн становив приблизно 70 років, а середньоочікувана тривалість 

життя була низькою (наприклад в Німеччині - 45 років), за таких умов період 

отримання пенсійного забезпечення був досить коротким. Результатом роботи 

таких систем пенсійного страхування були доволі низькі витрати державних 

бюджетів, порівняно із сучасним рівнем витрат [120]. 

Друга половина ХIХ ст. знаменує новий етап еволюції пенсійного 

забезпечення Російської імперії. Зростання державно-чиновницького апарату, 

тягар пенсійних витрат, що збільшувався (зокрема, унаслідок зростання 

кількості інвалідів Кримської війни 1853–1856 рр.), призвели до того, що 

державна казна стала відчувати серйозні фінансові труднощі. Під тиском цих 

обставин пенсійна система Росії почала еволюціонувати вже як самостійний 

внутрішній атрибут ринку за двома напрямами [200]. 

Перший напрямок з метою полегшення тягаря державної скарбниці 

полягаd в тому, щоб ввести для держави процедуру відрахування певного 

відсотку заробітної плати працівника з казначейських пенсійного фонду. Це 

означало, що з'явився новий елемент пенсійного страхування. 

Другий напрямок пов'язаний з реформою державної казначейської 

пенсійної системи і створенням від державних службовців - спочатку військових, 

а потім цивільних - відділень з надзвичайних ситуацій в якості додаткового 

стимулу. У фінансовому відношенні каси базувалися на внесках чиновників зі 

своєї платні (6–8%) на особові рахунки та недоторканному капіталі, що виділявся 

казною й розміщувався в цінні папери. Це означало, що в державно-казначейську 
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розподільну пенсійну систему вводиться страховий накопичувальний чинник,  

який перетворював цю систему із суто розподільної в централізовану 

розподільно-накопичувальну систему [200]. 

Земські службовці (вчителі, лікарі та ін.) до середини 60-х років ХІХ ст. не 

мали жодних привілеїв, у тому числі й пенсій. Щоб утримати кваліфікованих 

спеціалістів земства, вирішили взяти на себе зобов’язання щодо їхнього 

пенсійного забезпечення за умови, що останні відслужать установлений мінімум 

років. 1863 року царський уряд узаконив земські пенсійні каси емеритального 

типу, а приблизно через 20 років – пенсійні каси страхового типу. У 1897 році в 

Україні успішно функціонували прообрази нинішніх НПФ – більше 200 

емеритальних і страхових кас [200]. 

Казначейсько-емеритальна система мала безперечні позитивні якості: вона 

заклала основи ефективної системи пенсійного забезпечення, сформулювала 

основні принципи її регламентації, удосконалення й реформування, але 

розповсюджувалася тільки на держслужбовців, залишаючи осторонь інші 

соціальні групи суспільства [200]. 

Подальший розвиток капіталістичного товарного виробництва та 

розповсюдження внаслідок цього найманої праці й тих форм доходу, які ним 

породжені, зумовили появу нового напряму реформування пенсійного 

забезпечення, пов’язаного із залученням широких верств населення в пенсійну 

систему, тобто еволюцію пенсійної системи вшир. Цей напрям представлений 

стихійно виникаючими страховими пенсійними й ощадно-допоміжними касами, 

що з’явилися на межі XIX–XX ст. і залучили у сферу пенсійного забезпечення 

широке коло найманих робітників. В Україні ці каси були створені лише на 

Донбасі та в деяких великих містах [200]. 

Усі грошові суми, що належали касам, зараховувалися до спеціальних 

коштів Міністерства фінансів і зберігалися в Головному казначействі. Державою 

фактично здійснювалося регулювання інвестиційної діяльності пенсійних кас, їх 

накопичення використовувалися як у приватних, так і в загальнонаціональних 
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інтересах шляхом не тільки законодавчої регламентації, але й жорсткого 

фінансового нагляду. 

Таким чином, пенсійна система Російської імперії [200], яка на певному 

етапі виросла із соціального чинника (необхідність підтримки непрацездатних) 

та вирішила завдання створення ефективного державного апарату, у ході 

розвитку капіталістичних ринкових відносин перетворюється на економічний 

чинник, який містить у собі інвестиційний елемент зростання економіки й 

впливає на якість відтворення продуктивних сил суспільства. 

Що стосується стану пенсійного забезпечення в цей час у Західній Україні, 

то перші закони для захисту промислових робітників були застосовані на 

українських землях під Австрією 1854 року, але тільки в гірничій промисловості 

(її на українських землях майже не було), 1902 року подібний захист уведено для 

залізничників. Законом від 1887 року запрваджено обов’язкове страхування 

робітників від нещасних випадків на виробництві (внески сплачували 

працедавці), з 1888 року – від випадкових хвороб, із 1906 – обов’язкове 

страхування службовців (пенсійне й інвалідне). Сільське населення й сільські 

робітники жодним страхуванням не користувалися [200]. 

Як доводять дослідження Л.П. Якимової, характер пенсійного 

забезпечення в Україні визначався соціальною політикою держави, до складу 

якої належали українські землі. Загальні закономірності її полягають у тому, що 

ця політика мала стимулюючий характер для держслужбовців і підтримуючий – 

для найманих робітників. Тому західно-українські землі – околична аграрна 

територія Австрійської імперії – практично не були охоплені пенсійним 

забезпеченням, оскільки сільське населення й сільські робітники жодним 

страхуванням не користувалися [200]. Разом з тим забезпечення старості в 

селянському середовищі визначається тим, що селянство, по-перше, опирається 

на традиційні механізми взаємодопомоги у великій сім’ї, а по-друге, у 

протилежність найманим робітникам не є відділеним від власності (після відміни 

кріпацтва) й тому в скрутні часи покладається лише на себе. Подальша 

колективізація, яка почалася на цій території лише із середини ХХ ст., не встигла 
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змінити свідомість західноукраїнців, що й пояснює сучасну орієнтованість на 

самостійне пенсійне забезпечення [200]. 

Отже, 4 період розвитку систем пенсійного страхування, який охоплював 

80-ті роки XIX століття і початок 20-х років XX ст. характеризувався наступними 

особливостями: 

 перші системи пенсійного страхування почали вводитися у країнах 

Західної Європи в результаті розвитку робітничого руху, який відстоював права 

робітників на соціальне страхування; 

 ступінь охоплення системами пенсійного страхування був низький: 

особи, зайняті в сільському господарстві; люди, які працювали вдома, звичайно 

виключалися із сфери їх дії; 

 пенсія надавалася лише тим особам, які сплачували страхові внески; 

 отримання працівником пенсії дуже часто залежало від волі підприємця, 

на якого він працював; 

 держава практично не брала участі у фінансуванні систем пенсійного 

страхування; 

 система пенсійного страхування не забезпечувала відповідного рівня 

життя застрахованим особам, які вийшли на пенсію, а була «добавкою до засобів 

існування»; 

 спостерігалася нерівність між різними класами суспільства. Так, у 

багатьох країнах надавалися пільги по пенсійному страхуванню чиновникам і 

державним службовцям [82]. 

5. Довоєнний період – сформовано принципи соціального захисту. 

В даний період Росія зіткнулася з однією з найсерйозніших проблем 

пенсійної системи, яка досить актуальна і сьогодні, - високий фінансовий тягар, 

створюване перерозподільним механізмом, коли пенсійні виплати формуються 

за рахунок доходів працюючих. Спроби зробити пенсійне страхування загальним 

в дореволюційній Росії фактично ні до чого не привели і введене в 1912 р. для 

всіх робочих соціальне страхування було зовсім незначним за розміром.  
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США перші програми соціального захисту виникли лише в роки Великої 

депресії (1929-1933 pp.), коли без роботи залишилася третина робітників США. 

Хоча ще у 1910 році вперше було запроваджено федеральну програму пенсій за 

віком і за інвалідністю [199, 120]. 

Після великої депресії в 30-60 – х роках XX століття відбувався подальший 

розвиток систем соціального страхування. Економічна криза початку 30-х років 

надала імпульс усвідомленню необхідності розповсюдження дії соціального 

законодавства на всіх робітників, фактично на все населення, і обумовила 

втручання держави в соціально-економічні процеси [82; 13]. 

В цей час відбуваплося формування національних систем соціального 

страхування та забезпечення. Його головна особливість полягала в зміні ролі 

держави щодо робітників. Від конфронтації держава перейшла до соціального 

партнерства і взяла на себе часткову відповідальгість за фінансування ризика 

довголіття. Так, у США перший закон про пенсійне забезпечення працівників 

залізниць було прийнято в 1934 році. У 1935 році було прийнято закон про 

соціальний захист, що встановлював постійну державну пенсійну систему через 

внески працедавців і працівників [13; 82; 120]. Дана тенденція поширилася і на 

інші країни світу. В Італії, зокрема, національна пенсійна система запроваджена 

у 1898 р., у Швеції – у 1913 р., у Канаді – у 1918 р., у Норвегії – у 1936 р., у 

Фінляндії – у 1937 р., у Японії – у 1941 р. [82]. Таким чином, починаючи з 20-30-

х років минулого століття державне соціальне страхування стало домінуючою 

формою соціального забезпечення в усіх розвинутих країнах, хоча самі умови 

надання і розміри окремих допомог згодом багаторазово змінювалися та 

доповнювалися [13; 82; 120]. 

6. 1939-1970-ті рр ХХст. Військовий та повоєнний період – держава 

загального добробуту. 

У 1942 році Беверідж представив свою працю «Социальное страхование и 

союзнические услуги» (Social Insurance and Allied Services, 1942), більш відому 

як «Доповідь Беверіджа», в якій автор викладає принципи, котрі лежать в основі 

«держави загального добробуту». Беверидж розробив стратегію, спрямовану на 
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вирішення важливих соціальних проблем. Дана стратегія передбачала 

запровадження соціального страхування для створення всезагальної системи 

соціального захисту (соціального забезпечення) (включаючи допомоги 

багатодітним сім’ям) і універсальної національної служби охорони здоров’я. 

Саме Беверідж одним з перших дав визначення поняттю «соціальне 

забезпечення»: «Соціальне забезпечення - це забезпечення мінімального доходу 

для того, щоб скасувати систему отримання доходів від безробіття, хвороби, 

аварії, звільнення за  старістю і запобігти збиткам від утриманства інших людей, 

а також вирішити проблему виняткових витрат, що виникають у разі 

народження, смерті, шлюбу» [13; 212; 120]. Тобто у своїй концепції Беверідж не 

намагається створити благо, а мінімізує ризики для страхувальника. Концепція 

базується на запровадженні не лише інституту соціального страхування (система 

соціального забезпечення на основі внесків), а й на використанні інших 

соціальних заходів, які мають поширюватися на ті верстви населення, які або не 

охоплюються системою соціального страхування, або чиї потреби недостатньо 

покриваються нею. Таким чином, Беверідж у своєму документі сформулював 

цілісну систему соціального захисту населення, яка включає в себе усі форми: 

соціальне страхування, соціальне забезпечення та соціальну допомогу [13].  

Доповідь Беверіджа стала одним з ключових пунктів у розвитку систем 

соціального захисту в світі. Наприклад, під впливом даної доповіді в той же час 

французьким урядом, який перебував у Великобританії під час Другої світової 

війни, було опубліковано Устав Національної ради Опору (Charte du Conseil 

National de la Résistance, 1944), який призивав до організації «системи повного 

соціального забезпечення, покликаної гарантувати усім громадянам засоби для 

підтримки існування з моменту втрати ними можливості добувати їх своєю 

працею…» [13; 81]. Доповідь Беверіджа була використана у післявоєнні роки в 

формуванні соціальної політики урядами Бельгії, Данії, Нідерландів, Швеції, 

частково Німеччини. 

Тому саме після другої світової війни відбулося значне поширення 

пенсійних систем. В країнах, де пенсійне покриття було обмежене певним 
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набором професій, пенсії почали виплачувати усьому працюючому населенню. 

Країни, в яких функціонували лише базові механізми захисту мінімального 

доходу (паушальні ставки або допомога нужденним) покриття пенсійної системи 

також було збільшено, в окремих випадках систему оцінки нужденності було 

ліквідовано, в інших випадках додавалися нові рівні пенсійного забезпечення, 

засновані на трудовій діяльності та доходах, або взагалі впроваджувалися схеми 

професійно-орієнтованого пенсійного забезпечення. Забезпечення стало більш 

значним, пенсійний вік було знижено, а можливість раннього виходу на пенсію 

була розроблена та запроваджена у багатьох країнах. В окремих випадках 

спрощення системи отримання пенсійного забезпечення застосовувалося лише 

для певного кола спеціальностей, відображаючи не лише їх небезпечний 

характер, проте також і соціально політичний статус цих професій. Результатом 

розширення умов покриття та диференціації умов стало перетворення 

пенсійного забезпечення на конкурентоздатний механізм захисту доходів 

населення старшої вікової групи. Роль пенсійного забезпечення у соціальній 

політиці поступово зростала та стала визначним інструментом індустріальних 

перетворень та боротьби з безробіттям [120]. 

У 1948 році на рівні ООН була прийнята «Загальна декларація прав 

людини». У ст. 25 було закріплено права кожної людини «на такий життєвий 

рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та необхідне соціальне 

обслуговування, який є необхідним для підтримання здоров'я і добробуту її самої 

та її сім'ї, і право на забезпечення в разі безробіття, хвороби, інвалідності, 

вдівства, старості чи іншого випадку втрати засобів до існування через незалежні 

від неї обставини». Вперше соціальна держава як принцип конституційного 

права було закріплено ст. 20 Конституції ФРН у 1949 році, яка визначала 

Німеччину «демократичною і соціальною федеративною державою». Згідно ст. 

1 Конституції Франції 1958 року «Франція є непорушною, світською, 

соціальною, демократичною Республікою» [13]. 

Пенсія як новий універсальний етап життя став повністю 

інституціональним явищем лише у другій половині двадцятого сторіччя. Таке 



64 

перетворення підігрівалося етапом економічного зростання 1950-1960х років, 

коли багато країн почали запроваджувати пенсії на рівні заміни постійного 

доходу – або за рахунок соціальної системи накопичувального страхування, або 

за рахунок розширених професійно-орієнтованих пенсій – що дозволило 

виходити на пенсію в певному (все меншому) віці [120]. 

Значні часові проміжки, що були необхідні для впровадження та прийняття 

нових правил пенсійного страхування, представлених після другої світової 

війни, означали, що у багатьох країнах їх ефект не проявить себе у повній мірі 

одразу, а лише через кілька десятиліть, коли покоління, що підпадає під нові 

схеми, почне виходити на пенсію. Більш важливим є те, що у віковій структурі 

населення переважна та все зростаюча частка належала молоді, тобто значна база 

молодого працездатного населення та незначна частка старшої вікової групи. 

Результатом стало те, що витрати на систему пенсійного страхування в 1960-х та 

1970-х роках були доволі низькими. В 1960 вони складали 3,6% від ВВП Швеції, 

3,3% в Італії, 3,7% в Нідерландах, 2,6% у Франції, 5,9% у ФРН, 1,2% в Іспанії та 

3,1% в Великобританії. У 1980 цей показник збільшився більш ніж в два рази і 

досяг рівня в 9,6% від ВВП Швеції, 6,9% в Італії, 11,4% в Нідерландах, 7,6% у 

Франції, 9,6% у ФРН, 5,7% в Іспанії та 5,5% в Великобританії [148; 120]. 

Протягом 1950-х, 1960-х та ранніх 1970-х в умовах стійкого економічного 

зростання негативний вплив пенсій на соціальні фінанси був менш помітним і 

значним порівняно із сьогоденням. Уряди спрямували значну частину їх 

бюджетів на підвищення рівня добробуту, враховуючи що соціальні витрати та 

сукупний попит розглядалися як ключові чинники стратегії економічного 

зростання. Проте ситуація почала змінюватися у середині 1970х років. Темпи 

зростання впали, старіння населення стало більш помітним і вираженим, а 

пенсійні системи досягли піку. Економічна думка почала відходити від 

кейнсіанства, прямуючи до нових, орієнтованих на пропозицію, течій, котрі 

звернули значну увагу на продуктивність, міжнародну конкурентоспроможність 

та дефіцит соціальних фінансів. Значні відрахування із доходів, що були 

необхідні для фінансування зростаючого рівня пенсійних витрат (особливо у 
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системі накопичувального соціального забезпечення) не відповідали цим теорія 

та ідеям. Зростаючий рівень майбутніх пенсійних зобов'язань також розглядався 

як ризикогенгий. Відтак політичні сили почали звертати увагу на необхідність 

пенсійних реформ: в економічних, так само як і у політичних, реаліях головним 

завданням стало забезпечення майбутньої стабільності існуючих пенсійних 

систем разом із підтриманням їх ефективності [120]. 

7. 70-90-ті рр ХХ ст. Перша хвиля пенсійних реформ. Ризик довголіття 

провокує запровадження перших в світі накопичувальних рівнів – добровільних 

та обовязкових. В 70-ті роки в більшості західних країн спостерігвся зростання 

кількості соціальних програм, розширення кола застрахованих осіб, як результат, 

покращення якості і зростання набору допомоги з соціального страхування і 

забезпечення. 

Витрати системи пенсійного страхування продовжили зростати протягом 

1980-х років та у 1989 році перевищили рівень у 9% від ВВП для Франції, 

Німеччини та Греції, 11% у Швеції, Італії та Нідерландах. Подальше зростання 

витрат, зпрогнозоване для нового сторіччя, почали розглядати як ризик 

стабільності та стійкості соціальних фінансів та конкурентоспроможності 

національних економік [148; 221; 120]. 

Для 80-90 рр. XX ст. характерним було реформування світових пенсійних 

систем багатьох країн світу, зокрема Чилі - 1982 р., США - 1995 р., Велика 

Британія - 1994 р., Франція – 1993 р., Італія та Німеччина - 1992 р. [221; 120]. 

Головними чинниками реформування того періоду було погіршення 

демографічних тенденцій - суттєва зміна співвідношення між працюючими й 

тими, хто отримує пенсії; зміна структури виробництва та споживання. Особливо 

це актуально для розвинених євроейський країн, яким притаманне зниження 

народжуваності й збільшення середньої тривалості життя. 

Основними принципами реформ були перехід від солідарних, 

перерозподільчих пенсійних систем до накопичувальних, коли громадяни самі 

несуть персональну відповідальність за своє майбутнє пенсійне забезпечення, 

підвищення пенсійного віку, перегляд тарифів та вимог щодо управління 
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ризиками в пенсійних фондах. Країни почали формувати трирівневі системи 

пенсійного забезпечення.  

З кінця 70-х років ХХ ст. починає зароджуватися критика «держави 

загального добробуту», яка до кінця 80-х років стає найбільш сильною. Критиці 

піддається як практика «держави загального добробуту», так і його теоретичні і 

ідеологічні основи. Більшість країн світу почали відчувати проблеми 

фінансування систем соціального захисту під впливом економічних та 

демографічних факторів. Цей етап можна охарактеризувати як період деструкції 

та кризи «держави загального добробуту» [148]. 

8. Початок 90-х. Розпад СРСР. Зародження в Україні власної системи 

пенсійного страхування. Ризик довголіття не аналізується, частково 

фінансується державою, проте рівень такого фінансування є незадовільним. 

Незважаючи на критику «держави загального добробуту», соціальні 

витрати більшості розвинутих країн світу продовжували збільшуватися до кінця 

80-х років і стабілізувалися в середині 90-х рр. ХХ ст. Так, наприклад, на кінець 

1990-х років державні соціальні трансферти становили 28% ВВП у Франції, 25% 

- в Італії, 21% - в Німеччині і Швеції, 16% - у Великобританії, США та Японії 

[148, c.57, c.59]. Проте з середини 90-х років під тиском демографічної ситуації 

та погіршенням економічної ситуації більшість розвинутих країн світу, 

насамперед країни ЄС, почали передивлятися підходи до соціальної політики: 

ставка на зайнятість як на мету, а не на наслідок економічної політики; 

підвищення уваги до соціальної політики як до інвестиційної сфери (а не лише 

витратної). Це привело, по-перше, до серйозного розширення зусиль ЄС в 

області зайнятості і соціальної політики (з точки зору ідеологічного і 

інституційного забезпечення); по-друге, до запровадження методу відкритої 

координації, як нового інструменту вирішення завдань соціальної політики 

[164]. У зв’язку з цим протягом останніх років у більшості країн світу 

відбуваються зміни в системі соціального захисту, направлені на скорочення 

соціальних видатків та управління ризиком довголіття. 
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9. Період реформації. Кінець 90-х рр ХХ ст. Друга хвиля пенсійних 

реформ, запровадження обов’язкових накопичених  рівнів пенсійного 

страхування в більшості країн світу.   У ряді європейських  країн, таких як 

Угорщина (1998), Польща (1999), Латвія (2001), Болгарія (2002), Хорватія (2002), 

Естонія (2002), Литва (2004), та пострадянських країнах - Казахстані (1998) та 

Росії (2002) було введено обов’язкий накопичувальний рівень системи 

пенсійного страхування в кінці 90-тих – початку 2000-них років, що було не 

таким своєчасним та вдалим кроком, як за часів реформи в Чилі і призвело до 

ряду негативних наслідків, після яких країнам довелося відмовлятись від 

запровадженого рівня і боротися з труднощами, що виникли, новими реформами 

[121]. 

10. Новітній час. 2000-2009 рр. Подолання наслідків невдалого 

запровадження накопичувального рівня системи пенсійного страхування в світі. 

Після запровадження накопичувального рівня системи загальнообов’язкового  

пенсійного страхування в Угорщині в 2010 році було прийнято рішення про 

експропріацію активів недержавних пенсійних фондів другого обов'язкового 

рівня системи пенсійного забезпечення [121]. Цей крок був зумовлений значним 

дефіцитом державного бюджету та дефіцитом платіжного балансу, які було 

вирішено компенсувати за рахунок приватних пенсійних накопичень. У 2014 

році Польща також частково націоналізувала накопичення громадян: близько 

половини активів пенсійних фондів (державні та муніципальні цінні папери, 

короткострокові банківські вклади) було передано до солідарної системи, що 

обумовлено збільшенням боргу державного сектора за рахунок випуску 

додаткових інструментів державної позики. У Литві пенсійну реформу скасували 

через слабкість контролю та стандартів корпоративного управління, адже КУА 

були часто пов’язані зі своїми материнськими банками чи страховими 

компаніями. Болгарія відмінила обов’язковість накопичень і надала право своїм 

громадянам обирати – робити внески до солідарного та обов’язкового 

приватного рівнів, чи лише до солідарного з можливістю необмежених переходів 

між цими рівнями. Проте така схема пенсійних внесків погіршила фінансову 



68 

стійкість системи пенсійного страхування держави через залежність бюджету від 

настроїв громадян. В Росії в 2012 році було скорочено рівень внесків до другого 

рівня з 6% до 2%, а з 2014 року ведено мораторій на передачу пенсійних 

накопичень недержавним пенсійним фондам. В Казахстані у 2013 році система 

була націоналізована через неможливість приватного сектору забезпечити 

дохідність капіталу вищу, ніж інфляція, що призвело до виникнення подальших 

труднощів щодо ефективного управління коштами керівництвом державним 

фондом [121]. В інших країнах, таких як Хорватія, Чехія, Румунія, Естонія події 

розвивалися за схожими сценаріями. У відповідь на кризові явища в економіках 

країн призупиняли або зменшували відтік пенсійних внесків із державних до 

приватних обов’язкових схем [121]. 

Аналізуючи зарубіжний досвід невдалих спроб запровадження 

накопичувального рівня системи загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування, потрібно зазначити, що для усіх розглянутих країн формування 

пенсійних внесків відбувалося як перерозподіл частини податків з солідарного у 

накопичувальний рівні. Такий механізм не може бути імплементований у 

систему пенсійного страхування України, адже на кінець 2018 року Пенсійний 

фонд України є дотаційним з Державного бюджету України на майже 50%  [50] 

від власних видатків. 

Паралельно з цим для даного період характерним є поява гарантування в 

пенсійних планах різних країн. Ризик довголіття фінансується за рахунок 

учасників через фонди резервування накопичень. На даному етапі розвитку 

систем пенсійного страхування в світі великої популярності набирають пенсійні 

гарантії. Особливо це стосується планів з визначеними виплатами (DC). В цей 

період надання ганрантій стає переважаючою умовою при виборі певного 

пенсійного фонду чи його продукту [215]. В Японії з 2001 пенсійні фонди були 

зобовязані  запропонувати принаймні один пенсійний план, для якого було 

визначено необхідність гарантування повернення капіталу, щоб вкладники мали 

вибір. У Словаччині у 2009 року було введено зобов’язання для КУА  надавати 

гарантії нульової відсоткової ставки дохідності за певним пенсійним планом 
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кожні шість місяців. Вони несли персональну відповідальність за недоотриманий 

мінімальний розмір прибутку вкладниками, і лише за умови, коли прибуток був 

вищім за очікуваний, вони могли отримати плату за управління інвестиційними 

внесками майбутніх пенсіонерів. У Чеській Республіці НПФ повинні були 

гарантувати номінальну вартість щорічних внесків для своїх учасників, при 

цьому внески не могли отримати негативну дохідність протягом одного року. У 

Швейцарії пенсійні фонди, які функціонували в рамках обов'язкової системи, з 

1985 року повинні були задовольняти мінімальний поріг повернення капіталу в 

4%, що в 2000-ні рр. було поступово зменшено до 2%, зокрема у 2003 році ставка 

була скорочена до 3,25%, у 2004 році - до 2,25%. Пізніше ставку було 

скореговано у бік зростання до 2,5% у 2005 році та 2,75% у 2008 році, а у січні 

2009 року знижено до 2% з подальшим її переведенням в плаваючу ставку у 

майбутньому, яка мала бути пов'язаною із середньою ринковою доходністю 

семирічного швейцарського державного боргу. Розрахунок мінімального 

прибутку розраховувався лише при зміні одного пенсійного плану на інший, або 

під час фактичного виходу на пенсію. Професійні пенсійні плани в Бельгії з січня 

2004 р повинні були забезпечувати щорічний мінімальний прибуток у розмірі 

3,75% від внесків працівників та 3,25% від внесків роботодавців. Цей 

мінімальний прибуток мав використовуватися при розрахунку прав працівників, 

які змінюють пенсійні плани. При цьому фактична ринкова дохідність повинна 

була застосовуватись лише при перевищенні мінімального гарантованого 

прибутку, а самі гарантії надавались роботодавцями [211].  

Німецькі пенсійні плани, введені в рамках реформи у 2001 році, повинні 

були гарантувати мінімальну доходність 0% у номінальному вираженні, що 

забезпечувало захист внесеного капіталу. Якщо учасник змінюав пенсійний 

фонд під час фази накопичення, він також отримував від нового НПФ гарантії у 

вигляді грошової суми на рахунку на момент перерахування накопичених коштів 

з урахуванням нових пенсійних внесків. Роботодавці за законом відповідали за 

надання таких гарантій. У Чилі необхідний мінімальний прибуток залежав від 

профілю ризику фонду.  
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Даний етап характеризується появою законодавчо закріплених гаратній в 

пенсійних планах різних країн, які таким чином намагаються мінімізовувати 

ризик довголіття для власних пенсіонерів, попередньо закладаючи його в тариф 

для створення резервних фондів [211]. 

11. 2009 – до сьогодні. Етап активної фази управління ризиком 

довголіття в світі, підняття пенсійного віку, часткова відмова від гарантій в 

сторону перекладання фінансування ризику довголіття на особисту 

відповідальність громадян. 

Даний етап детально розглянутий у пунктах 1.3. та 3.1. десертаційцного 

дослідження, де розкриває сутність реформ даного періоду як в зарубіжних 

країнах (пункт 1.3.), так і в Україні (пункт 3.1.) Необхідно зазначити лише, що на 

даному етапі європейські країни визначають ризик довголіття як один з 

найголовніших загроз системам пенсійного страхування в різних країнах, так як 

очікуваний вік дожиття пенсіонерів виявився вищим, ніж в прогнозах 10-річної 

давнини, що говорить про непередбачуваність даного ризику в майбутньому. 

Саме на цьому етапі в більшості країн Європи було піднято пенсійний вік, що є 

базовою умовою мінімізації ризику довголіття в майбутньому. 

Довготривала еволюція пенсійного страхування була дуже швидкою, 

разючим прикладом є досвід Німеччини, котра у 1889 - представила першу 

соціальну систему пенсійного страхування, що була доступна для більшої 

частини населення. З 1881-1890 по 2002-2004 рівень дожиття серед чоловіків до 

60 річного віку зріс з 33,5% до 87,8%, а середньоочікувана тривалість життя після 

60 років з 12,4 р. до 20,1 р. Ці додаткові роки поступово підвищували витрати 

системи пенсійного страхування: частка зайнятого населення серед чоловіків у 

віці 60 і більше років знизилась з 67,9% у 1895 до 14,4% у 2004 році [120]. Іншими 

словами вихід на пенсію став окремим етапом життя, що очікує більшість 

населення, що є доволі тривалим та структурно відокремленим від оплачуваної 

праці. Отже, аналіз динаміки ризику довголіття в контексті розглянутих етапів 

набуває особливої актуальності. 
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1.3. Світові тенденції реформування систем пенсійного страхування 

 

Україна перебуває на стадії розбудови національної системи пенсійного 

страхування. У такому контексті особливого значення набуває вивчення досвіду 

реформування систем пенсійного страхування розвинених країн світу в часовій 

динаміці, зокрема досвіду їх реформування і оперативного реагування на 

виклики сьогодення, що суттєво впливає на забезпечення фінансової 

стабільності системи  як пріоритетний напрямок реформування ХХ- ХХІ 

сторіччя та одночасно забезпечення економіки країни додатковими джерелами 

інвестиційних ресурсів.  

Риторика щодо сутності «реформ» пенсійного страхування в більшості 

країн світу завжди була важливою. Значна частина політичних рішень, що 

підпадали під це поняття, базувалися лише на принципі економії, тобто були 

направлені на скорочення існуючих державних програм підтримки добробуту. 

Більш нейтральними поняттями, якими можна описати те, що відбувалося в 

визначений проміжок часу (кінець ХХ ст), стали «зміни» або «трансформація». 

Як відмічає Вівіан Шмідт, «жодна значна та непопулярна, на перший етапах, 

реформа щодо рівня соціального добробуту не буде успішною у 

середньостроковій перспективі, якщо вона також не зможе успішно змінити 

основні поняття у розумінні моральної доречності» [254], а зміна цих понять 

вимагає переконливих аргументів та обговорення. На підтримку значущості 

реформ існує низка базових аргументів, враховуючи,  що існуючі системи 

пенсійного страхування все частіше стикаються з посиленням фінансових 

викликів, частково через одночасність демографічних показників у вигляді 

низької народжуваності та підвищення середньоочікуваної тривалості життя – 

ризику довголіття, та частково через значний вплив на національні економіки 

міжнародної конкуренції. Проте перетворення фіскального тягаря на нові 

інституційні зміни належить до ідей новітніх основних течій економічної думки, 

лобіюючи необхідність скорочення рівня соціального забезпечення та 
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підвищуючи значущість персональної відповідальності кожного громадянина за 

рівень власного добробуту при виході на пенсію [120]. 

Реформи спричинили появу нового завдання системи пенсійного  

страхування. Недержавні пенсійні фонди (НПФ), що інвестують відрахування 

робітників на фінансовому ринку, не є винаходом Європи [120]. 

Піонерами в переході на накопичувальні принципи пенсійного 

страхування стали держави латиноамериканського континенту. Стимулом 

радикальних пенсійних реформ в цьому регіоні був приклад Чилі, яка першою в 

західній півкулі створила у себе загальнонаціональну розподільну систему 

(1924 р.) і перша ж від неї відмовилася (1981 р). 

Пенсійна система в Чилі не містить розподільчого механізму і повністю 

заснована на накопиченні коштів на індивідуальних рахунках працівників і 

капіталізації внесків. Реформа активно розвивалася, до 1992 р. від старої системи 

відмовилися приблизно 90-95% її учасників. Головним стимулом було 

підвищення пенсій в середньому на 40-50% у порівнянні зі старою системою і 

скорочення розміру страхових платежів з 19% до 10% (разом зі страхуванням 

життя та страхуванням інвалідності - до 13%). Активи пенсійних фондів стали 

одним із стабільних джерел накопичення, сприяли розвитку житлового 

будівництва і страхування, відбулося здійснення ряду дорогих проектів у сфері 

інфраструктури. 

Успіх чилійської пенсійної реформи багато в чому пояснюється не тільки 

вдалими стратегічними рішеннями, але визначальною мірою сприятливою для 

неї економічною та політичною ситуацією в країні. Держава накопичила значний 

профіцит бюджету, завдяки економічним реформам почався період стабільного 

зростання. Жорсткий авторитарний режим забезпечував соціально-політичну 

стабільність при обов'язковій участі всього працюючого населення в новій 

системі (за винятком дрібних підприємців, військовослужбовців і деяких інших 

груп населення). Слід виокремити й сприятливу демографічну ситуацію, що 

склалася на час впровадження реформи в Чилі, де лише 8% у загальній структурі 

населення склали люди пенсійного віку. Паралельно з пенсійною реформою 
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розвивалася лібералізація і формувався внутрішній капітал. Це додало імпульс 

розвитку інфраструктури фінансових ринків, сприяло появі нових фінансових 

інститутів і зумовило високу прибутковість інвестиційних портфелів.  

В 1994 році, значний вплив мав звіт Світового Банку щодо запобігання 

кризи пенсійного віку, що виступав за розвиток таких схем як одного із рівнів у 

«трирівневій» моделі, що широко застосовувалася спочатку в країнах латинської 

Америки, а потім і у країнах центральної та східної Європи [208]. Хоча приписи 

Світового Банку і не мали прямого впливу на політику західної Європи, ідея 

НПФ та інших форм заощаджень отримала значного розголосу серед політичних 

діячів, як одного із інструментів для забезпечення стабільності соціального 

пенсійного страхування. Крок за кроком, європейські країни почали 

запроваджувати добровільні або обов'язкові накопичувальні системи, що у 

більшості випадків мали адміністраторів у приватному секторі (виключенням 

стала Швеція), проте із різним рівнем державного втручання, особливо у 

питаннях забезпечення добросовісної конкуренції. Така ситуація була більш 

відчутною не у країнах зі значною історією особистого пенсійного страхування 

(Англія), а у країнах, де домінуючою була однорівнева солідарна система (Італія, 

Німеччина). Ідеї накопичувальних пенсійних систем не обмежилися  приватним 

сектором. Деякі країни представили (або розвинули наявні) «буферні фонди», 

тобто системи акумулювання активів для державної системи пенсійного 

страхування, націлені на гарантування фінансової стійкості в умовах 

демографічних коливань [120]. 

Як тільки пенсійне страхування та пенсійна реформа стали основними 

темами політичних дебатів, вони стали основними і для літератури, що розглядає 

добробут та його формування. З моменту виходу книги Еспринг-Андерсена «Три 

слова про капіталізм добробуту» [214], політичні особливості формування 

добробуту отримали значний вплив на всі подальші  дослідження. «Теорія 

режимів» була орієнтована на оцінку того, як на значну кількість політичних 

устроїв різних країн впливали різні політичні орієнтири, а отже ідеї та владні 

ресурси різних груп, та як вони забезпечують різний рівень добробуту, 
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створюючи кластери країн зі схожою інституційною основою, подібними 

політичними орієнтирами та приблизно однаковим результатом.  

Для систем пенсійного страхування, як таких, реформи останніх років ХХ 

сторіччя поставили під питання як «теорію режимів», так і класифікацію 

Бісмарка-Беверіджа, нові дослідження виникали з метою керування новими 

реформами [236], та створенням нових «пенсійних режимів» [212]. Як тільки 

країни з різними системами адаптували та впровадили схожі елементи, 

попередні класифікації втратили своє значення  [120].  

Ідея інституційно обмежених та орієнтованих на загальний шлях розвитку 

реформ була запропонована Полом  Пірсоном у його дослідженні пенсійних 

реформ Англії  та США [246], та набула подальшого розвитку у його наступних 

працях. Основною проблемою було те, що усталені роками системи підтримки 

добробуту дуже важко змінити через очікування населення, що ними 

генеруються. На арені пенсійної політики це відноситься до очікувань окремих 

індивідів, а також специфічних груп та об'єднань, що мають значний вплив на 

політичні рішення (такі як профспілки у країнах з економікою за «Бісмарком»). 

Країни, у таких умовах, були «замкнені» у їх одного разу запроваджених 

інституційних системах, а зміни могли бути лише імплементарними  [120].  

Література, що розглядає шляхи реформування, відповідала за емпіричну 

оцінку спроб реформ добробуту, особливо 1980-х років та початку 1990-х, коли 

основним завданням було переконати всіх, а емпіричні аргументи мали 

найбільшу вагу. Проте у пізніх 1990-х роках та на початку нового тисячоліття 

багатьом країнам, в тому числі і країнам західної Європи, вдалося реалізувати 

більш широкі та, в окремих випадках, структурні реформи. Разом із цією хвилею 

структурних реформ, ідея «залежності від напрямку» стала об'єктом значної 

кількості досліджень, постало питання щодо створення умов для перетворення 

існуючих інституційних обмежень  [120]. 

Ідея впровадження інституційних обмежень та огляд умов, необхідних для 

успішного впровадження реформ створили значну базу для досліджень у сфері 

пенсійної політекономії, що насправді є дебатами на тему впливу та грою 
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поняттям «успіх» у пенсійних реформах. Так, Д. Наталі розглядає роль 

профспілок [237], М. Шлуді - політичні та корпоративні угоди [253], а С. Брукс 

вивчає роль внутрішніх та міжнародних факторів на приватизацію пенсійних 

систем [213; 120].  

У спільній науковій праці С. Брукса і Е. Джеймса досліджені різні фактори,  

що  впливають  на  ймовірність  структурної  пенсійної  реформи в будь-якій 

країні (табл. 1.5) .  Ми погоджуємося з їх розподілом усіх країн світу на три групи 

- країни-реформатори, країни-нереформатори в регіоні та країни-нереформатори в 

усьому світі [219; 120].  

Таблиця 1.5  

Фактори, що впливають на можливість структурної 

реформи системи пенсійного страхування в будь-якій країні 

№ Фактор Значення 

1 Імпліментарний 

пенсійний борг 

Поточна вартість зобов’язань, накопичених нинішніми 

працівниками в минулій системі на сьогоднішній день. 

2 Державні витрати Зобов’язання, визначені у державному бюджеті країни 

3 Експліцитний борг Зовнішньоекономічна заборгованість країни 

4 Рівень внутрішніх 

заощаджень 

Розмір резервного фонду країни 

5 Дійсне число 

політичних партій 

Диверсифікація влади, можливість та швидкість прийняття 

спільного рішення правлячою владою 

6 Досвід минулого Раніше створені приватні пенсійні інвестиційні програми, їх 

репутація 

7 Мовно-географічний Наявність мовної і географічної близькості країн 

8 Інші можливі змінні наявність альтернативних джерел фінансування, раніше 

досягнутий бюджетний профіцит, доходи від приватизації й 

ін. 

Джерело: згруповано автором на основі [219, с. 5-16; 120] 

Як результат концептуального бачення перспектив ефективного 

пенсійного страхування в Україні шляхом побудови стійкої системи із тісним 

зв’язком «внески-виплати», на нашу думку доцільно скористатися 

рекомендаціями Світового банку, який свого часу запропонував для країн-

реформаторів перехідну структурну модель системи пенсійного страхування 

[208]. Основна мета даної моделі – нівелювання демографічних чинників на 

стабільність фінансового стану солідарного рівня системи пенсійного 

страхування шляхом примноження пенсійних активів на фінансовому ринку та 
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підготовка суспільства до наступних кроків реформи, а саме: поступового 

скорочення гарантованих державою пенсій та поглиблення персоніфікації 

пенсійних взаємовідносин між громадянином та державою  [120]. Її складовими 

визначалися три типові рівні, кожен з яких отримав власні детерміновані цілі, 

форми та джерела фінансування (рис. 1.6). 

На сьогоднішній день існують більш сучасні концепції, що включають 

додаткові пенсійні рівні та пропонують індексування в рамках умовно-

накопичувального механізму (NDC), зменшуючи цим притаманні інвестиційні 

ринкові ризики, проте загальний курс на побудову персоніфікованої 

накопичувальної системи пенсійного страхування у вітчизняній політекономії 

реформ повинен залишатися незмінним  [120]. 

 

Рис. 1.6. Модель трирівневої системи пенсійного страхування: цілі, форми 

та джерела фінансування 

Джерело: побудовано автором на основі [208; 120] 

 

Країни, що досягли успіху у проведенні реформ в системах пенсійного 
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сприяла; гарантування пенсіонерам збереження їхніх прав та повернення 

капіталу, тобто мінімальний рівень гарантування; відстрочення в часі деяких 

болісних перетворень; виведення за рамки реформи впливових соціальних груп; 

здійснення прямих фінансових компенсацій групам, що побоюються втрати 

влади або певних матеріальних благ; використання поступок та пропозицій 

механізму політичних компромісів у інших галузях суспільного життя. 

Пенсіонери і молоді працівники, профспілки, системи соцзабезпечення та 

недержавні фінансові інституції – всі ці групи піддавалися заохоченню 

реформаторів до підтримки реформ за допомогою перерахованих вище заходів. 

Практична реалізація реформи можлива лише за умови, якщо політики-

реформатори найвищого державного рівня вважають пенсійну реформу 

першочерговим завданням та володіють відповідними знаннями і умінням 

досягати необхідних компромісів в діалозі з суспільством. У той же час, у різних 

країнах виникають подібні труднощі і приймаються типові рішення. 

Прагматичний підхід у використанні світового досвіду пенсійних реформ є 

істотною умовою успіху дій української влади в гострих питаннях фінансування 

пенсійного страхування населення  [120]. 

Європейські країни з післявоєнного часу вже втретє реформують власні 

системи пенсійного страхування, враховуючи високу динамічність 

трансформаційних процесів в економіках країн світу загалом та несприятливі 

прогнозні і фактичні демографічні показники  [120]. 

На даному етапі розвитку пенсійного страхування в світі перед багатьма 

державами постає проблема забезпечення високого рівня життя пенсіонерів 

через ряд нових викликів та ризиків, які виникають у постійно змінному та 

динамічному економічному просторі.  Саме тому системи пенсійного 

страхування різних країн знаходяться в постійному безперервному процесі 

трансформаційних перетворень.  

Пенсійне страхування та забезпечення населення в різних формах протягом 

багатьох століть відігравало важливу роль в різних країнах, але системний 

характер почало набувати лише в кінці XIX - початку XX ст. З того часу в 
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більшості країн світу триває безперервний процес еволюції пенсійних систем. За 

цей період сформувалася загальноприйнята класифікація з поділом двох 

основних типів пенсійних систем: розподільча (пенсійні відрахування йдуть на 

поточні пенсійні виплати) і накопичувальна (пенсійні відрахування формуються 

на індивідуальних рахунках і інвестуються в різні активи на фінансовому ринку, 

а інвестиційний дохід збільшує підсумкову пенсію) [121]. 

Сучасна міжнародна практика є такою, що в більшості країн діють 

комбіновані пенсійні системи, що поєднують державні розподільні, а також 

обов'язкові і добровільні накопичувальні елементи (рис. 1.7). Змішаний тип 

пенсійної системи найбільш ефективний з точки зору фінансової стабільності та 

рівня виплачуваних пенсій [260; 121]. 

У чистому вигляді накопичувальна і розподільна моделі мало представлені 

в світовій практиці. Основною задачею пенсійного страхування в будь-якої 

країни світу є забезпечення відповідного стабільного рівня доходів пенсіонерів 

та збереження при цьому своєї фінансової стійкості. 

За даними Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), 

з 2013 року до кінця 2015 року зміни в свої пенсійні системи внесли 26 країн, з 

загальних 34, що до неї входять [243]. У дев'яти країнах це були реформи, що 

зачіпають більшість населення. В інших зміни торкнулися окремих груп 

працівників (наприклад, приватного або державного сектора) або ж самих 

пенсіонерів  [121]. 
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Рис. 1.7. Загальна структура систем пенсійного страхування зарубіжних 

країн 

Джерело: структуровано автором за [200; 121] 
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життя і низькими показниками народжуваності, формує у світі ризик довголіття. 

Згідно прогнозу ОЕСР, частка осіб у віці 65 років і старше має збільшитися з 8% 

від кількості загального населення в світі на кінець 2015 року, до майже 18% у 

2050 році (рис. 1.8), і від 16% до 27% серед країн-членів ОЕСР [121]. Серед країн-

членів ОЕСР частка населення, вік якого буде більше 75 років у 2050 році буде 

дорівнювати частці населення, що старше 65 років сьогодні.  
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Рис. 1.8. Частка людей похилого віку різних вікових груп в загальній 

чисельності населення 

Джерело: побудовано автором за [262; 121] 

 

Зростання частки пенсіонерів підвищує навантаження на пенсійні системи, 

і в основному заходи, вжиті країнами, спрямовані на скорочення витрат на пенсії 

та на параметричні реформи. 

Так, Чехія і Фінляндія скоротили індексацію пенсійних виплат, Франція 

змінила порядок індексації, а Греція і Бельгія – тимчасово її заморозили. 

Словаччина з 2017 р прив'язала індексацію до інфляції (раніше - до темпів і 

інфляції, і зростання зарплат), такі ж правила діють у Швеції, Фінляндії, 

Португалії, Німеччини. У Туреччині індексація залежить від темпів ВВП. 

Люксембург буде індексувати пенсії, тільки якщо пенсійні доходи перевищать 

витрати [243; 121]. 

Масово підвищується пенсійний вік. Це зробили 30 з 34 країн ОЕСР (на 

2015 р.; в 2016 р 35-ю учасницею ОЕСР стала Латвія): 20-річні громадяни, що 

почали працювати в 2014 р, вийдуть на пенсію не раніше 64 років, а в Чехії, 

Ірландії та Великобританії - в 68 років. У країнах з перехідною економікою, де в 

середині 1990-х пенсійний вік становив 60 років для чоловіків і 55 для жінок, 

тепер він в середньому дорівнює 65 і 63 роки відповідно [243; 121]. 
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В останні два роки про поступове підвищення пенсійного віку до 67 років 

оголосили Канада, Бельгія, Іспанія, в Німеччині він підвищується з 65 до 67 по 

місяцю в рік, в Нідерландах досягне 67 років вже в 2021 році, а в Австралії - в 

2023 році. Угорщина підвищує вік з 62 до 65 років, в Португалії його підвищення 

з 65 до 66 буде пов'язано зі зростанням тривалості життя. У Словенії, де вік 

виходу на пенсію один з найнижчих - 58 років, - він підвищується до 60 для тих, 

хто сплачував внески протягом 40 років, якщо менший час - то до 65 років. У 

Франції мінімально необхідний період сплати внесків буде з поточних 41,5 року 

поступово підвищено до 43 років [243; 121]. 

На даний час кожна країна встановлює пенсійний вік у залежності від 

власної демографічної ситуації та економічних можливостей і пріоритетів. 

Однак у керівних органах ЄС все частіше піднімається питання про гармонізацію 

національних законодавств і встановлення єдиного пенсійного віку, причому, 

згідно з рекомендацією Єврокомісії, до 2060 р. його слід підняти до 70 років 

[243]. 

Деякі країни підвищують ставки внесків (наприклад, Канада і Франція). 

Посилюються умови для раннього виходу на пенсію: в Фінляндії цієї можливості 

позбулися працівники приватного сектора, в Португалії - всі, в Польщі в ході 

реформи 2009 р число громадян, які мають право на дострокову пенсію, було 

скорочено вдвічі. В Іспанії пенсія зменшується на 7% за кожен «передчасний» 

рік виходу на пенсію. Поряд з цим країни вводять стимули для більш пізнього 

виходу на пенсію, розширюють можливості поєднувати отримання пенсії з 

продовженням роботи [121]. 

На скорочення номінального розміру пенсій майже ніхто не наважився, але 

деякі країни вводять автоматичне коректування їх розміру (в залежності від 

зростання тривалості життя, доходів і витрат пенсійної системи). 

Солідарний компонент залишається основою пенсійних систем. У той же 

час практично у всіх країнах вони змішані, що включають і накопичувальну 

компоненту. Участь в накопичувальних схемах може бути обов'язковою для 

роботодавця  - такі умови характерні для Кореї, Нідерландів, Гонконгу, Китаю, 
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Сінгапуру, Швеції, Туреччини, Великобританії, Нової Зеландії. У Німеччині, 

Японії, Польщі, Франції, Словаччини корпоративні пенсійні програми для 

роботодавців добровільні. Індивідуальні накопичувальні плани обов'язкові в 

Чилі і Мексиці, добровільні в Чехії; в Австралії - обов'язкові для роботодавця, 

але добровільні для працівника [121]. 

В останні роки ряд країн, незважаючи на бюджетні проблеми, ввели 

податкові пільги або співфінансування добровільних накопичень, щоб збільшити 

частку громадян, які беруть в них участь. Інші використовували нефінансові 

стимули для розширення охоплення: наприклад, Великобританія і Канада ввели 

автопідписку - автоматичне включення працівників з можливістю відмовитися; 

такий же механізм діє в Данії, Італії, Новій Зеландії, США. Мексика розширює 

охоплення за рахунок підключення до обов'язкових накопичень самозайнятих і 

держслужбовців [121]. 

Деякі країни рухаються в зворотному напрямку: наприклад, Перу і Уругвай 

надали працівникам право повернутися в розподільчу систему. У Словаччині, де 

до 2060, за прогнозами Єврокомісії, пенсійні витрати будуть найбільшими, а 

пенсії - найнижчими в ЄС, в 2015 р скасували мінімальний термін накопичень в 

10 років і дозволили їх успадкування, а також тимчасово відкрили вхід в 

накопичувальну частину для всіх - раніше її можна було вибрати тільки до 35 

років. Чехія, запропонувавши працівникові співфінансувати накопичувальний 

внесок за рахунок відрахування із солідарного внеску (тим самим розподільна 

частина пенсії у таких працівників скорочувалася), зіткнулася з майже тотальним 

відмовою людей від участі в цій системі. У той же час державне 

співфінансування добровільних накопичень дозволило зробити їх масовими: в 

них беруть участь 4,9 млн. працівників проти 0,08 млн., що вибрали 

накопичувальний внесок в держсистеми [121]. 

У Новій Зеландії до запуску програми «KiwiSaver» в 2007 р, заснованої на 

автоматичному підключенні працюючих і держсубсидій, в добровільних 

накопиченнях брало участь менше 10% громадян працездатного віку, до 2010 

року ця частка зросла до 55% [243]. Німецька програма «Рістер» завдяки 
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державному субсидуванню за 10 років з моменту старту в 2001 р. підвищила 

охоплення з 2,5 до 27% громадян працездатного віку. В Іспанії ж, незважаючи на 

податкові пільги, до 2012 р. в добровільні корпоративні програми вдалося 

залучити трохи більше 3% працівників, в індивідуальні - 15% [121]. 

Однак навіть в квазіобов’язкових  накопичувальних системах відсоток 

участі працівників набагато нижче, ніж в обов'язкових, де він доходить до 70%, 

а в Ісландії перевищує 85%. У той же час реальних платників може бути значно 

менше, ніж охоплених накопичувальною системою - як квазіобов’язкової, так і 

обов'язкової, - в силу поганої поінформованості громадян і значної неформальної 

зайнятості. Наприклад, в Чилі, де індивідуальні пенсійні внески є обов'язковими 

для працівників, при охопленні 70% працездатного населення в реальності 

внески сплачують 40%, в Мексиці при 60% залучених - 38% [121]. 

Отже, можна визначити, що необхідність пенсійних реформ була 

обумовлена значною потребою у  фіскальній консолідації, і більшість країн 

дійсно здійснили реформи задля поліпшення фінансової стійкості своїх 

пенсійних систем. Деякі країни зробили це при збереженні або поліпшенні якості 

пенсійного доходу, в крайній мірі, для деяких груп населення [121]. 

Аналізуючи досвід зарубіжних країн, можна виділити основні тенденції 

реформування системи пенсійного страхування: 

1. Розширення бази оподаткування працюючої верстви населення шляхом 

збільшення мінімального  віку виходу на пенсію та/або основного віку виходу на 

пенсію, тим самим збільшуючи внесок при збереженні якості виплат для тих, хто 

здатний працювати довше. Проте для України такий захід залишається 

дискусійним через низьку тривалість життя населення -  71,38 років (для 

народжених у 2015 році) [188; 121] в порівнянням з країнами Європи. 

В якості альтернативи підвищення пенсійного віку деякі країни ввели 

автоматичний зв'язок між рівнем пенсії і тривалістю життя, тобто розмір 

допомоги при інших рівних умовах буде зменшуватися в міру того, як люди 

почнуть жити довше, що викликано необхідністю управління ризиком 

довголіття. 
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2. Запровадження другого рівня системи пенсійного страхування - 

обов’язкового накопичувального.  

Реформи солідарних рівнів зазвичай спрямовані на скорочення пенсійних 

виплат. Це підвищує необхідність розвивати приватне пенсійне забезпечення та 

його роль у доходах майбутніх пенсіонерів. Всі країни ОЕСР мають 

накопичувальні пенсійні системи, в середньому по 34 країнам розподільна 

частина забезпечує пенсію в розмірі 41% середнього заробітку, з урахуванням 

накопичувальної частини вона збільшується до 58%, тобто близько третини 

пенсії забезпечується за рахунок накопичень [121]. 

Проте ефективність накопичувальних схем в світі, а не лише в Україні, 

значною мірою залежить від суб'єктивних та загальноекономічних чинників. Її 

прибутковість може коливатися в значних межах залежно від змін економічної 

кон'юнктури і якості менеджменту. Завжди існує ризик втрати заощаджень або 

зниження рівня інвестиційних доходів у порівнянні з їх розмірами, закладеними 

в пенсійних схемах. Вже в самій концепції запровадження накопичувального 

рівня системи укладені численні ризики. Учасники системи несуть повну 

відповідальність за її провали, держава гарантує постраждалим в кращому 

випадку лише мінімальний розмір пенсії. Система ідеальна для добре 

оплачуваних працівників, які можуть накопичити на пенсійних рахунках 

достатню грошову суму [121].  

3. Популяризація індивідуальних накопичувальних програм. 

З переходом до реформування у розвинених країнах загальною відповіддю 

на нові виклики стало прагнення скоротити державні пенсійні виплати в ході 

модернізації пенсійних схем, а також стимулювати (іноді вимушено) 

працівників, особливо із середніми та вищими заробітками, накопичувати на 

своє забезпечення в старості. У ряді країн прийняті заходи по збільшенню 

охоплення добровільних приватних пенсійних схем [121]. 

4.  Згідно аналізу, багато країн підняли пенсійні доходи за рахунок 

збільшення податків або ставок внесків до системи з визначеною виплатою. Для 

України цей інструмент не є прийнятним, так як лише у 2016 році відбулося 
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зниження ставок єдиного соціального внеску для роботодавця і відміну такого 

для робітника. Збільшення оподаткування можливе при компенсаційному 

підході для робітника. Наприклад, сплата відсотку до накопичувального фонду 

за рахунок зменшення податку на доходи фізичних осіб [121]. 

Подальше ефективне реформування системи пенсійного страхування 

України буде залежати від двох ключових аспектів: по-перше, від ступеня довіри 

громадян до накопичувальних пенсійних програм; по-друге, від спроможності 

гарантування фінансової стабільності та очікуваного рівня дохідності коштів, 

інвестованих у фінансові інституції з питань надання пенсійних послуг [121]. 

Тому питання гарантування пенсійних накопичень є актуальним для 

України. Звертаючись до зарубіжного досвіду, необхідно зазначити, що в 

приватних пенсійних планах провідних країн світу існують фінансові гарантії від 

різного ступеня ризиків, що прямопропорційно залежить від вартості таких 

гарантій. 

На нашу думку, розглядаючи зарубіжний досвід надання гарантій в 

системах пенсійного страхування різних країн світу, значну цінність мають 

гарантії, які захищають номінальну вартість внесків в пенсійні плани з 

визначеними внесками (defined contributions plans - DC), надаючи їм можливість 

розширити свою роль в пенсійному страхуванні. Основними характеристиками 

цих планів є акумуляція коштів на іменному рахунку фізичної особи, 

інвестування цих коштів та виплата пенсій, яка розраховується на основі обсягу 

акумульованих коштів. Більшість науковців вважають, що ефективність 

функціонування планів потребує значного покращення. Європейська комісія 

також стверджує, що пенсійні схеми (private Capital pension  schemes) мають бути 

більш захищеними та більш прибутковими. Одним із варіантів підвищення 

безпеки  впровадження гарантій. 

Фінансова та економічна криза висвітлила невизначеність пенсійного 

доходу, отриманий від накопичувальних (DC) пенсійних планів. Дійсно, деякі 

люди з даними пенсійними планами помітили, що їх накопичені пенсійні 

виплати скоротилася, оскільки вони були в значній мірі схильні до ризикованих 
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активів [205; 264]. Плани DC стали все більш поширеними в країнах ОЕСР в 

якості фінансування виходу на пенсію, де вони є частиною системи 

обов'язкового пенсійного страхування (наприклад, Австралія, Чилі, Мексика і 

Словаччина тощо), і вони швидко розширюються в інших країнах, де вони як і 

раніше є добровільними в результаті прийняття нових заходів політики для 

полегшення доступу до цих планів (наприклад, Канади, Німеччини, Ірландії, 

Нової Зеландії і Великобританії). В результаті ганатій використовується в даних 

планах, як інструмент пом'якшення впливу ринкового ризику на плани 

пенсійного страхування DC.  

У цих країнах приватні пенсії для нових учасників системи накопичення, 

що лише ввійшли в працездатний вік,  надаються в основному у формі угод про 

встановлені внески, де учасники несуть весь інвестиційний ризик на етапі 

накопичення. В результаті пенсійні виплати, ймовірно, будуть демонструвати 

більшу ступінь мінливості як всередині, так і між поколіннями, навіть для 

працівників з аналогічними профілями заробітної плати, вкладу та тривалості 

життя. 

Гарантії повернення капіталу, найбільш характерні для планів  DC, 

теоретично відносно найдешевші для забезпечення (вони можуть коштувати 

менше десяти базисних пунктів акумульованих чистих активів) та зачіпають 

одну з основних проблем планів DC серед населення в цілому, а саме 

формування певного рівня недовіри через можливість втратити частину грошей, 

які вкладають страхувальники. Реалізація гарантій капіталу означає, що гроші, 

які люди вносять в пенсійні плани DC, гарантовані, і вони завжди будуть 

отримувати на пенсію принаймні ті гроші, які ними були вкладені [205].  

Рівень гарантій повернення капіталу є, безумовно, однією з його найбільш 

важливих характеристик, оскільки він визначає мінімальну цінність 

накопичених внесків при виході на пенсію. У зв'язку з цим можна розрізняти 

абсолютні гарантії повернення, які встановлюються проти заздалегідь заданого 

повернення (наприклад, 2 відсотка в рік) і відносних гарантій повернення, які 

встановлюються щодо ринкового орієнтиру, синтетичного інвестиційного 
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портфеля або середнього виконання пенсійних фондів в галузі. Мінімальна 

вартість накопичених ресурсів по відносній гарантії буде відрізнятися від 

ринкової. 

Пенсійне законодавство в деяких країнах ОЕСР вимагає, щоб 

постачальники пенсійного плану DC (або спонсори) пропонували гарантії 

абсолютної прибутковості, проте в невизначеностях ринку і великим показникам 

волатильності даний вид гарантій буде занадто дорогим для учасників системи 

адже ціна гарантії збільшується при збільшенні гарантованого рівня доходу. Він 

застосовується в тому випадку, коли розмір винагороди розраховується як 

відсоток від суми накопиченого чистих активів або у відсотках від кожного 

сплаченого пенсійного внеску. Таким чином, дешевше гарантувати капітал, ніж 

будь-який інший рівень гарантування. За даними на 2011 рік, щоб утримувати 

такий тип гарантування, фізичній особі виплачується щороку 0,06% від суми 

накопичених чистих активів або 1,24% від внесених внесків [205]. Якщо людина 

хоче також захистити капітал від інфляції, річний внесок значно збільшується, 

від 6 до 24 базисних пунктів накопиченої вартості чистих активів. Дорожчі 

гарантії - це гарантія 4%, це гарантія з плаваючою ставкою. Наприклад, до 26% 

внесків потрібно платити щороку за плавучу гарантію. Ціна вище для більш 

високого гарантованого рівня, оскільки постачальник гарантії повинен 

компенсувати більш високі вимоги до них як з боку населення, так і з боку 

регулятора [205]. 

На нашу думку, при запровадженні гарантій в певній країні, її механізм 

функціонування та вартість мають відповідати її характеристикам економічного 

та соціального розвитку. При запровадженні важливо вирішити, який вид 

гарантій буде застосований - абсолютний (Швейцарія, Японія, Словаччина) чи 

відносний (Чилі, Данія, Польща, Угорщина та Словенія). Наступним кроком є 

визначення бази - інфляція, зростання ВВП, доходність державних облігацій 

тощо. Може бути реалізований також пакет гарантій - до мінімальної доходності 

може бути додане стимулювання чи штрафні санкції. 
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Найкращим для громадянина є модель роздрібного страхування, що 

характерна для пенсійних схем з визначеними внесками. Для неї типовими 

особливостями є обмежені державні ресурси, адміністування незалежною 

фінансовою установою (наприклад, страховою компанією, яка виконує всі 

супутні операції) та обов’язкове відокремлення активів фонду від 

адміністратора. Така модель є дорогою, для неї необхідна розвинена 

інфраструктура, відсутність компенсації зборів та відсутність різних видів 

ризиковості портфелів [205]. Комбінований підхід можна вважати найбільш 

вдалим для гарантування певного рівня доходу громадянам. В такому разі 

фінансування гарантій має здійснюватись пенсійним фондом та застрахованою 

особою. Основна відповідальність покладається на пенсійного адміністратора 

(розпорядника активів). Комбінований підхід включає сім етапів: 

- в разі від’ємної доходності інвестиційний внесок не стягуватиметься; 

- запровадження гарантії до виходу на пенсію - обсяг внесків буде 

збережений;  

- запуск багатофункціональних фондів та диференціація існуючого 

гарантійного механізму залежно від ризиковості обраного інвестиційного 

портфелю; 

- перехід до більш складного середньозваженого мінімального 

прибутку зі штрафами для управляючої компанії при від’ємному значенні 

прибутку. Половина збитку покривається пенсійним фондом (прикладом 

покарання є позбавлення фонду права отримувати нових членів від офіційного 

розподілу на деякий період та відкликання права на залучення осіб, переведених 

з інших фондів на той самий період; прикладом стимулу є підвищення платежів 

для пенсійного фонду після досягнення визначеного рівня прибутку); 

- бенчмарк як обов’язковий елемент інвестиційної політики; 

- резерв, який фінансується з активів пенсійних фондів, визначається 

залежно від ризиковості обраного інвестиційного портфелю; 

- правила інвестування розробляються на засадах прозорості 

управління активами. 
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У процесі реформування в більшості європейських країн спостерігається 

тенденція до поступового й обережного впровадження накопичувальних 

елементів і зростання недержавних пенсій у загальній кількості доходів 

пенсіонерів. 

Крім того, умови для дострокового виходу на пенсію стають все 

жорсткішими, а продовження роботи після настання пенсійного віку все більше 

заохочується. Наприклад, у Фінляндії працівники приватного сектора не мають 

права раннього виходу на пенсію, а в Португалії взагалі не передбачено випадків 

для дострокового виходу на пенсію. У Польщі кількість осіб, які мають право на 

ранній вихід на пенсію, за останні 8 років було скорочено вдвічі. А в Іспанії 

пенсія зменшується на 7% за кожен «передчасний» рік виходу на пенсію. 

Також зазначимо, що багато держав визначили участь у накопичувальній 

системі пенсійного страхування для роботодавців обов’язковою (Нідерланди, 

Великобританія, Швеція, Туреччина, Сінгапур), а в Чилі й Мексиці 

обов'язковими стали індивідуальні накопичувальні плани. 

Аби поширити накопичувальні пенсійні програми уряди активно 

стимулюють населення до їх використання. Для цього застосовуються податкові 

пільги або співфінансування добровільних накопичень, вводиться автопідписка 

(автоматичне включення працівників у накопичувальні системи пенсійного 

страхування з можливістю відмовитися) [261]. 

Так, при оподаткуванні фінансових ресурсів, що забезпечують 

функціонування добровільного та обов’язкового накопичувального рівня 

системи пенсійного страхування, близько половини країн ОЕСР і ЄС 

застосовують варіант режиму «Звільнений-звільнений-неоподатковуваний» 

(«ЗЗН») для пенсійних заощаджень, де як внески, так і повернення інвестицій 

звільняються від оподаткування, в той час як виплати враховуються як 

оподатковуваний дохід при виході на пенсію. Існують також інші податкові 

режими починаючи з режиму «Звільнено-Звільнено-Звільнено» («ЗЗЗ»), де 

внески, доходи від інвестицій і пенсійний дохід не обкладаються податком, до 

режимів, де два з трьох потоків доходу оподатковуються (Рис. 1.9.).  
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Рис. 1.9.  Податковий режим пенсійних заощаджень у приватних пенсійних 

планах країн світу  

Джерело: згруповано автором за даними [261]  

 

Податковий режим «ННЗ» зазвичай застосовується до заощаджень через 

інші інструменти пенсійного накопичення. Рисунок 1.9 приховує неоднорідність, 

що існує в країнах стосовно оподаткування пенсійних внесків, доходу від 

інвестиційної діяльності та процедури отримання пенсійних виплат. Справді, 

оподаткування пенсійних внесків, щодо приватних пенсійних планів може 

змінюватися відповідно до джерела внеску (працівника або роботодавця), їх 

обов'язкового або добровільного характеру, а також типу плану, в якому вони 

сплачуються (особисті або професійні плани) . У багатьох країнах люди, які не 

сплачують податок на прибуток, не отримують жодного полегшення щодо своїх 

внесків у приватні пенсійні плани. 

Більшість країн звільняються від повернення податків на інвестиції в 

приватні пенсійні плани. Коли прибутки оподатковуються, ставки податків 

можуть змінюватися залежно від тривалості інвестицій (наприклад, Австралії), 

типу класів активів (наприклад, Італії) або доходу учасника плану (наприклад, 

Нової Зеландії) [261]. 
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Податковий режим пенсійного доходу, як правило, ідентичний для різних 

видів виплат (довічний ануїтет, з фіксованою виплатою або одноразовою 

сумою). Тільки Чеська Республіка та Естонія заохочують населення до 

отримання пенсійного доходу шляхом більш сприятливого податкового режиму 

для ануїтетів у порівнянні з програмованими зняттями. І навпаки, одноразові 

суми звільняються від оподаткування до певної суми або лише частково 

оподатковуються у багатьох країнах для того, щоб досягти більш нейтрального 

оподаткування в різних варіантах виплати. 

Складність податкової системи може змусити деякі країни запровадити 

більш прямі фінансові стимули для заохочення участі та збільшення внесків до 

приватної пенсійної системи, особливо для людей з низькими доходами. До них 

відносяться податкові пільги (наприклад, США), відповідні внески від держави 

(наприклад, Австралії) або від роботодавця (наприклад, Ісландії та Сполучених 

Штатів) та державних субсидій на фіксовані ставки (наприклад, Німеччина). Ці 

стимули надаються відповідним особам, які фактично беруть участь або вносять 

добровільні внески до приватної пенсійної системи [261]. 

Різний податковий режим між приватними пенсійними планами та іншими 

формами пенсійних заощаджень перетворюється на грошову перевагу, коли 

люди накопичуватимуть на пенсію у приватних пенсіях. У більшості випадків 

фізичні особи заощаджують податки, сплачені тим самим внеском до сплати 

приватного пенсійного плану, а не до орієнтовного накопичувача. Ця податкова 

вигода випливає з того факту, що пільгове податкове регулювання, яке надає 

внески та прибутки від інвестицій, зазвичай користуються приватним пенсійним 

планом, переважає потенційне оподаткування пільг. 

По всьому ОЕСР працівники середньої ланки можуть розраховувати на 

заощадження податків, сплачених протягом свого життя, сплачуючи внески до 

приватного пенсійного плану, а не на традиційний ощадний рахунок (рис. 1.10).  
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Рис. 1.10. Заощаджені податки у приватних пенсійних планах країн-членів 

ОЕСР  
Джерело: побудовано автором за даними [263]  

 

Податки зберігаються протягом усього життя, у відсотках від поточної 

вартості внесків. Ця сума варіюється від 1% теперішньої вартості всіх внесків у 

Словенії, до 51% у Ізраїлі та Мексиці. Деякі з найбільших приватних пенсійних 

ринків, такі як Канада, Данія, Нідерланди, Швейцарія, Великобританія та 

Сполучені Штати, надають податкові пільги від 24% до 34%, а Канада і 

Сполучені Штати - в нижній частині цього діапазону і Нідерланди та Велика 

Британія на вершині.  

Розрахунки припускають, що середній працівник виходить на ринок праці 

у віці 20 років у 2015 році і щорічно вносить свій внесок до офіційного 

пенсійного віку країни за ставкою, що дорівнює мінімальному або обов'язковому 

розміру внеску, встановленому регулюванням у кожній країні, або 10% 

заробітної плати. добровільних планів. Загальна сума активів, накопичених при 

виході на пенсію, перетворюється на ануїтет, певний з фіксованими 

номінальними виплатами. Інфляція встановлюється на рівні 2% щорічно, 
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зростання продуктивності на 1,5%, реальна норма прибутку на інвестиції - 3%, а 

реальна ставка дисконту - 3%. 

Відмінності, що спостерігаються між країнами, обумовлені не тільки 

характеристиками податкових режимів, що застосовуються до пенсійних планів 

і накопичувачів, але й характеристиками системи оподаткування доходів 

фізичних осіб у кожній країні (тобто податкових категоріях та податкових 

ставках). У Греції та Канаді, наприклад, податкова пільга внеску на приватний 

пенсійний план відрізняється (24% і 14% від поточної вартості внесків 

відповідно), хоча податковий режим «ЗЗН» застосовується до пенсійних планів 

в обох країнах. Проте, середня заробітна плата в Канаді має граничну ставку 

податку на 31,15%, тоді як середня заробітна плата в Греції має граничну ставку 

22%. 

Виходячи не лише з умов оподаткування, в світі розраховується глобальний 

пенсійний індекс Мельбурн Мерсер, що був створений спільно з Австралійським 

центром фінансових досліджень та урядом Австралійського штату Вікторія та  

оцінює пенсійні системи 34 країн світу C Він враховує понад 40 показників для 

з'ясування адекватності, стійкості та цілісності пенсійних систем даних країн 

[232]. Він відображає, ступінь готовності країн до старіння нації. 

Переважна більшість цих країн, 22 з 34, входять до списку ОЕСР як країни 

з найбільш розвиненими економіками світу. Значення індексу являє собою суму 

балів від нуля до 100 [202]. 

У 2018 році індекс надав глибшу та багатшу інтерпретацію глобальних 

пенсійних систем, ніж це відбувалось раніше, що дозволило порівнювати 

пенсійні системи з різною структурою окремих складових, що співіснують в 

різних політичних і соціально-економічних умовах (рис. 1.11). 
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Рис. 1.11. Критерії оцінки систем пенсійного страхування за індексом 

Мельбурн Мерсер 

Джерело: згруповано автором за [202; 232] 

 

Критерій адекватності має найбільшу вагу — 40% — при визначенні 

загального пенсійного індексу країни. На оцінку адекватності впливають розміри 

пенсійних виплат, роль державної та приватних пенсій в доходах пенсіонерів, 

охоплення населення приватними пенсійними заощадженнями, податкова 

підтримка, власність на житло, динаміка приватних пенсійних активів. 

Критерій стійкості — 35% — передбачає показники, що впливають на 

довгострокову стійкість систем пенсійного забезпечення. 

До них належать такі фактори: охоплення та економічна важливість 

приватних пенсійних систем, розмір внесків, демографія — тривалість життя на 

пенсії, економічна активність населення старших вікових груп — 55-64 роки, 

поточний рівень державного боргу та реальне економічне зростання. 

Критерій цілісності — 25% — враховує складові пенсійної системи: 

регулювання та адміністрування, захист і спілкування з учасниками, операційні 

•Мінімальная пенсія гарантується бідним, становить прийнятний відсоток 

середньої зарплати в економіці.

•Чистий коефіцієнт заміщення принаймні 65% зарплати (після оподаткування) 

для працівника з середнім доходом

•Принаймні 60% накопичених пенсійних коштів (прав) виплачуються як 

регулярні доходи (довічні ануїтети).

Адекватність
(40%)

•Принаймні 70% населення працездатного віку повинні бути учасниками 

недержавних пенсійних програм

•Активи пенсійних фондів повнні складати більше 100% ВВП для 

фінансування майбутніх пенсійних зобов'язань.

•Щонайменше 70% осіб віком від 55 ддо 64 років повині бути економічно 

активними

Стійкість 
(35%)

•Сильний пруденційний регулятор, який контролює приватні пенсійні плани.

•Регулярне інформування учасників щодо прогнозованого пенсійного доходу, 

витрат та надання ругулярних звітів.

•Чіткі вимоги щодо фінансування схем з визначеними внесками та 

визначеними виплатами

Цілісність 
(25%)
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витрати на пенсійні послуги. Приватні пенсії є критично важливими і повинні 

бути обов'язковим компонентом багаторівневої і надійної пенсійної системи. 

Автори звіту наголошують, що у світі не існує ідеальної пенсійної системи, яку 

можна було б застосувати універсально. Проте різні системи об'єднують спільні 

цілі, на які потрібно орієнтуватися для досягнення кращих результатів [202]. 

Перше місце у рейтингу посіли Нідерланди з оцінкою 80,3 бала, друге — 

Данія з оцінкою 80,2 бала. Лише ці країни одержали від розробників індексу 

найвищий рейтинг «А» за «першокласну і надійну систему пенсійного 

забезпечення, яка забезпечує гідні виплати, є фінансово стійкою і має високий 

рівень цілісності» [232]. 

Варто зазначити, що ці країни мають сильні економіки і посідають 

передові позиції у багатьох інших глобальних рейтингах та індексах: людського 

розвитку, щастя, легкості ведення бізнесу, економічної свободи, сприйняття 

корупції. 

У Нідерландах ВВП на душу населення у поточних цінах становить 56,6 

тис дол за паритетом купівельної спроможності, у Данії — 51,8 тис дол, а їхній 

сукупний державний борг є цілком безпечним і дорівнює відповідно 53% і 35% 

ВВП [232]. 

Пенсійний вік в обох країнах є однаковим для чоловіків і жінок: 66 років в 

Нідерландах і 65 років — у Данії. 

Данія посідає перше місце у світі за показником вартості приватних 

пенсійних активів (722 млрд дол) у відсотках до ВВП — 208% у 2017 році. 

Нідерланди — на другому місці: 184% ВВП (1,628 трлн дол). Приватними 

пенсійними планами в Нідерландах охоплено близько 94% найманих 

працівників, у Данії — 90% [244; 202]. 

За даними ОЕСР, середній чистий коефіцієнт заміщення пенсії, що  

визначається як відношення пенсії до допенсійного доходу певної особи, у 

Нідерландах становить 100,6% середнього передпенсійного заробітку, у Данії — 

80,2% (табл. 1.6). А найменшим коефіцієнт є у Чилі, що пояснюється абсолютно 

різним рівнем економічного розвитку цих країн. Враховуючи добровільні 
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накопичувальні пенсійні схеми, дуже високі пенсії також присутні в США та 

Франції.  

Таблиця 1.6 

Коефіцієнт заміщення пенсій у різних країнах 

Країна  

Валовий 

коефіцієнт 

заміщення 

обов'язкових 

пенсій 

Чистий 

коефіцієнт 

заміщення 

обов'язкових 

пенсій 

Валовий 

коефіцієнт 

заміщення 

добровільних 

пенсій 

Чистий 

коефіцієнт 

заміщення 

добровільних 

пенсій 

Данія 86.4 80.2 86.4 80.2 

Китай 76.0 83.0 76.0 83.0 

Франція 60.5 74.5 60.5 74.5 

Швеція 55.8 54.9 55.8 54.9 

США 38.3 49.1 71.3 87.1 

Німеччина 38.2 50.5 50.9 65.4 

Японія 34.6 40.0 57.7 63.7 

Чилі 33.5 40.1 33.5 40.1 

Великобританія 22.1 29.0 52.2 62.2 

Джерело: складено автором за [244] 

 

Рейтинг В+, 75-80 балів, не одержала жодна країна. Наступними з 

рейтингом В розмістилися одинадцять країніз загальними оцінками пенсійних 

систем в межах 65-75 балів. Далі йдуть чотири країни з рейтингами С+ та 

одинадцять країн, що мають рейтинг С. Їх загальні оцінки — у межах 50-65 балів 

[202]. 

Завершують список Японія, Корея, Китай, Мексика, Індія та Аргентина з 

рейтингом D, де ефективність та фінансова стійкість пенсійних систем 

викликають сумніви. Загальні оцінки — у межах 35-50 балів. 

Жодна з 34 країн не одержала найнижчий загальний рейтинг Е, менше 35 

балів, до якого потрапила б цілковито неефективна та нестійка пенсійна система, 

«яка може бути на ранніх стадіях розвитку або взагалі відсутня» [202; 232]. 

Зростає протиріччя між адекватністю та стійкістю пенсійних систем. Хоча 

низка національних пенсійних систем зараз виплачує гідні пенсії, багатьом 
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країнам буде складно зберегти виплату адекватних пенсій у майбутньому. 

Старіння населення і постійне зростання частки людей похилого віку може стати 

важким тягарем для платників податків та пенсійних внесків. 

Італія, Австрія та Іспанія одержали рейтинг В за адекватність пенсійних 

виплат, маючи одні з найвищих чистих коефіцієнтів заміщення пенсією 

попередніх заробітків серед країн ОЕСР: 93% в Італії, 92% в Австрії і 82% в 

Іспанії. Однак ці країни одержали найменшу кількість балів за довготермінову 

стійкість і найнижчий рейтинг Е через проблеми фінансування пенсійних 

обіцянок у майбутньому. Цікаво, що сукупний державний борг 

Італії становить 130% ВВП і є третім за величиною серед країн ОЕСР після 

Японії (238%) та Греції (188%) [232; 202]. 

Автори Глобального пенсійного індексу наголошують на важливості 

забезпечення належного балансу між адекватністю та фінансовою стійкістю для 

створення сучасної системи пенсійного страхування світового класу. Це один з 

найбільших викликів. Пенсійна система, яка забезпечує щедрі пенсії в 

короткостроковій перспективі за кошт покоління, яке працює, навряд чи буде 

фінансово стійкою тривалий час. Водночас система, яка є фінансово стійкою 

протягом багатьох років, може надавати скромні пенсії [202]. 

На нашу думку,  саме компроміс між поколіннями платників податків і 

пенсійних внесків та пенсіонерами у вигляді запровадження накопичувального 

рівня загальнообов’язкового пенсійного страхування може забезпечити 

фінансову стійкість системі. 

На практиці існує три методи запровадження механізму недержавного 

пенсійного страхування: радикальний, поступовий і другорядний (рис. 1.12) 

[118]. 
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 Рисунок 1.12. Основні методи запровадження накопичувальної системи 

пенсійного страхування  

Джерело: складено на основі [118] 

 

Радикальний метод є жорстким, здійснюється на основі агресивних 

принципів і найчастіше застосовується в умовах диктатури. Термін проведення 

реформ є коротким і обмежується кількома роками (до 10 років). Цей метод 

реформування використовували Чилі, Мексика, Болівія та Сальвадор.  

Поступовий метод запровадження недержавного пенсійного страхування 

передбачає застосування накопичувальної складової разом з діючою 

розподільчою системою. Цей вид пенсійного страхування широко 

використовується у Великобританії, Швеції, Нідерландах . 

Другорядний метод запровадження механізму недержавного пенсійного 

страхування панує в країнах, які зберігають розподільчу пенсійну систему як 

основну для забезпечення пенсіонерів і використовують недержавні пенсійні 

інституції лише як додаткові джерела підвищення рівня матеріального 

добробуту громадян за рахунок добровільних внесків. Цей метод характерний 

для Німеччини, Франції, США, Японії [118]. 

Загалом моделей пенсійного страхування у світі є дуже багато, в 

залежності від критерію поділу. Однак всі ці моделі з’явилися не одразу, а 

пройшли певний еволюційний шлях, реформування.  

Методи запровадження
накопичувального рівня

системи пенсійного
страхування

Радикальний

(Чилі, Мексика, 
Болівія, Сальвадор)

Поступовий

(Великобританія, 
Швеція, Нідерланди)

Другорядний

(Німеччина, Франція, 
США, Японія)
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Реформування пенсійного страхування європейських країн не має 

кардинального характеру, а спрямоване на коригування існуючих негативних 

тенденцій. Воно схоже між собою і здійснюється за такими напрямками: 

 підвищення  пенсійного віку; 

 збільшення терміну страхового стажу й періоду відрахувань до 

пенсійних фондів країни; 

 зміна порядку індексації пенсійних виплат; 

 стимулювання розвитку додаткових професійних накопичувальних 

пенсійних програм і схем індивідуального пенсійного страхування; 

 збільшення розмірів страхових внесків і модернізація бази їх 

обчислення [244] . 

Отже, досвід реформування пенсійних систем Європи, заснованих на 

страхових принципах, сьогодні відіграє важливу роль в реформуванні пенсійної 

системи України. Система пенсійного страхування в Україні не була вчасно 

реформована, тому наразі вона за короткий термін повинна пройти весь той шлях 

реформування, який був пройдений європейськими країнами протягом 

десятиліть. Отже, врахування помилок європейських країн в минулі роки, а 

також нових демографічних, соціально-політичних та економічних факторів 

сьогодні є основною умовою ефективного реформування системи пенсійного 

страхування в Україні. 

Впровадження та розвиток повноцінної  трирівневої пенсійної системи, що 

базується на страхових принципах, надасть можливість диверсифікації 

можливих ризиків, а саме демографічних ризиків, які мають найбільший вплив 

на солідарну систему, та ризиків непередбачуваних коливань на фінансових 

ринках, які роблять нестійкою накопичувальну систему. Така диверсифікація 

позитивне вплине на стійкість системи пенсійного страхування України і 

зробить її більш  гнучкою та надійною.  
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Висновки до розділу 1 

 

1. Узагальнено сучасні теоретичні підходи до визначення сутності системи 

пенсійного страхування, сформульовано та розширене визначення пенсійного 

страхування як комплексної системи, що є організованою сукупністю цивільно-

правових та організаційно-економічних взаємовідносин, що 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 у разі втрати доходу через 

непрацездатність (при досягненні пенсійного віку, встановленні інвалідності) 

або втрату годувальника. 

2. Виявлено особливості фінансового забезпечення пенсійного 

страхування як цілісної системи через її функції, які  розподіллено на три групи, 

а саме специфічні, функції, спільні з фінансовою системою та функції, спільні з 

іншими системами.  Пенсійне страхування є складовою таких систем як: 

пенсійна, страхова, які в свою чергу є підсистемами системи соціального 

забезпечення. Відповідно фінансове забезпечення пенсійного страхування 

формується завдяки цілісному функціонуванню усіх ланок системи на 

обов’язковому та добровільному рівнях, що прямо чи опосередковано 

фінансуються громадянами країни. 

3. Визначено  періодизацію становлення та розвитку системи пенсійного 

страхування  у світі з античних часів до сьогодення. Виокремлено 11 основних 

етапи розвитку системи, що дозволяє всебічно врахувати вплив соціальних 

ризиків загалом та ризику довголіття зокрема на таку систему, а також визначити 

відповідальних за фінансування такого ризику, адже з плином часу його 

фінансування поступово переходить з церкви, держави чи роботодавця на 

особисту відповідальність застрахованої особи (працівника, майбутнього 

пенсіонера).  
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4. Здійснено аналіз розвитку систем пенсійного страхування в різні 

періоди та реформування їх у світі з метою визначення передумов та 

особливостей формування накопичувального рівня системи пенсійного 

страхування. Виявлено, що у багатьох країнах світу реформування відбувається 

за одним з визначених сценаріїв (радикальний, поступовий, другорядний), що 

характеризують рівень розвитку та відповідальності за ризики системи 

пенсійного страхування та місце гарантій в такій системі  загалом.  
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РОЗДІЛ 2 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ  

ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

 

2.1. Чинники солідарної складової системи пенсійного страхування 

 

Одним із основоположних принципів побудови правової соціальної 

держави є забезпечення кожному громадянину рівня життя, не нижчого від 

прожиткового мінімуму, встановленого законом. В Україні даний принцип 

забезпечується функціонуванням солідарного рівня системи пенсійного 

страхування, що функціонує на основі принципу солідарності поколінь, а саме 

утримання працюючим населенням непрацездаткого населення на страхових 

засадах - роботодавець сплачує Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) за найманих 

робіників (страхувальників), при цьому відбувається перерозподіл визначених 

ресурсів, які спрямовуються на виплати сучасним пенсіонерам. На сучасному 

етапі розвитку України система пенсійного страхування не в силах забезпечити 

гідний рівень матеріального забезпечення осіб пенсійного віку в зв’язку з тим, 

що навантаження на Пенсійний фонд України з кожним роком зростає та 

зумовлює дефіцит його бюджету через ряд об’єктивних чинників, які в свою 

чергу можна поділити за певними особливостями (рис.2.1). 

Визначені чинники формують необхідність державного реагування та 

реформування системи пенсійного страхування відповідно до певних умов. Так, 

політичні чинники, до яких відносяться законодавчі норми та обмеження, 

регулювання та нагляд впливають на внесення змін у формулу розрахунку 

пенсій, форм нагляду за діяльністю інститутів на визначеному рівні. 

Визначення чинників, які впливають на фінансові показники розвитку 

солідарного рівня системи пенсійного страхування дає підстави аналізувати 

динаміку фінансового стану солідарного рівня під їхнім впливом.  
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Рис. 2.1. Чинники, що впливають на розвиток солідарного рівня системи 

пенсійного страхування 

Джерело: побудовано автором 

 

На нашу думку, головним чинниоком є демографічний, що 

характеризується дисбалансом структури населення зі щорічним збільшенням 

кількості пенсіонерів. Україна, як і більшість країн Європи,  має другий тип 

відтворення населення країни, що говорить про перевищення смертності над 
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народжуваністю, а також збільшенням середньої тривалості життя людей 

похилого віку – ризику довголіття, що призводить до збільшення пенсійних 

виплат протягом тривалішого періоду часу. У загальній кількості населення 

частка літніх людей з кожним роком збільшується, а отже, зростає і частка 

пенсіонерів.  

Для проведення дослідження склад населення України було умовно 

поділено на 3 групи людей: 0-15 років, 16-59 років і 60 років та старші. Основна 

частина зайнятого населення, за яких роботодавець сплачує Єдиний соціальний 

внесок і тим самим поповнює бюджет Пенсійного фонду, – це  люди віком від 16 

до 59 років. Проте за рахунок збільшення з 2008 року частки групи дітей віком 

від 0 до 15 років (з 15,3% до 16,3%) та людей похилого віку, які старші за 59 

років, (з 20,3% до 23%), частка страхувальників значно скоротилася, що видно 

на рис. 2.2.  

 

Рис. 2.2. Розподіл населення за віковими категоріями, % 

Джерело: побудовано автором на основі [188] 

 

За рахунок значної міграції населення та тінізації економіки 

(демографічний та економічний чинники) реальна кількість офіційно 

працюючого населення значно менша: станом на 01.01.2019 на обліку 

перебувало 13,2 млн осіб застрахованих осіб, з яких з яких найманих працівників 

–10,4 млн осіб., в той час як загальна чисельність пенсіонерів становила  11 470,4 
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тис осіб (рис. 2.3). При цьому платників ЄСВ, до яких відносяться юридичні 

особи – роботодавці та самозайняті особи – ФОПи становлять 2 367,0 тис 

платників. Тобто, на одного платника ЄСВ в Україні припадає близько 4,7 

пенсіонерів. 

 

Рис.2.3. Співвідношення платників податків і пенсіонерів 

Джерело: побудовано автором на основі [49; 52] 

 

Демографічна ситуація є однією з основних перешкод в ефективному 

функціонуванні Пенсійного Фонду України, що впливає на формування 

економічних чинників  та є причиною існування високих ризиків у майбутньому, 

що чинять негативний вплив на макроекономічну ситуацію країни вцілому. По-

перше, дефіцит Пенсійного фонду України фінансується за рахунок Державного 

бюджету (економічний чинник), а тому збільшує позапланові витрати держави. 

По-друге, підвищення пенсійних виплат відповідно до потреб, сформованих під 

впливом інфляції (політичний, економічний та соціальний чинники), стає 

надскладним завданням в умовах нестачі коштів, що унеможливлює підвищення 

рівня добробуту окремих верств населення.  
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Оскільки солідарна складова системи пенсійного страхування України 

стикнулася з проблемою нестачі фінансових ресурсів, виникає об’єктивна 

необхідність пошуку альтернативних джерел підтримки населення, яка 

декларується в якості однієї з першочергових завдань соціальної політики та 

реформування. Так, обмежена ресурсна база для подолання даної соціальної 

проблеми та зменшення ролі держави в наданні соціальних гарантій є світовою 

тенденцією.  

Необхідно зазначити, що середній розмір пенсії, що виплачується 

Пенсійним фондом України, є недостатнім для повноцінного життя людини 

похилого віку. При цьому чисельність пенсіонерів зростає, що серйозно впливає 

на бюджет та інвестиційний потенціал країни. За даними Інституту демографії 

та соціальних досліджень, на початку 2017 року чисельність населення України, 

без обліку окупованих територій, становила 36 млн  осіб, що істотно менше 

офіційних даних державної служби статистики - 42,6 млн. осіб [188]. Перепис 

населення в Україні не проводився з 2001 року. При цьому в  Україні 18 млн. осіб 

працездатного населення, з яких 4 млн. працюють у тіньовому секторі, а 1,7 млн 

– безробітні. В свою чергу загальна кількість економічно неактивного населення 

становить 18 млн грн, з яких 11,9 млн осіб – пенсіонери [91].  Згідно цими 

даними, у 2017 році один працюючий утримував одного пенсіонера, хоча такі 

показники були зпрогнозовані інститутом демографії тільки для 2023 року.  

Для характеристики якості системи пенсійного страхування в світовій 

практиці використовується коефіцієнт заміщення, який відображає рівень 

пенсійних виплат у порівнянні із рівнем заробітної плати (доходу) громадянина 

у працездатний період. Коефіцієнт заміщення для пенсіонерів в Україні у 2016 

році був одним із найменших в Європі і становив всього 0,33, тоді як згідно 

Конвенції №102 «Про мінімальні норми пенсійного забезпечення», яку Україна 

ратифікувала на початку 2016 року [265], даний показник не може становити 

менше 0,4, тобто виплати пенсій не можуть становити менше 40% від рівня 

заробітної плати людини до її виходу на пенсію. В 2017 році цей показник в 

Україні становить 0,2, і розрахований за середніми показниками заробітної плати 
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та середньої пенсії на кінець 2017 року, а саме після індексації державних пенсій 

у жовтні 2017 року. Для порівняння середній показник заміщення в країнах ЄС в 

2016 році становив 0,58, з найвищим показником у Люксембурзі (0,88) та 

найнижчим у Хорватії (0,39) [244]. 

Нездатність солідарної системи забезпечити гідний коефіцієнт заміщення 

для теперішніх та майбутніх пенсіонерів говорить про необхідність 

реформування системи пенсійного страхування таким чином, щоб збільшити 

персоналізацію власних накопичень населення шляхом розвитку другого та 

третього рівня системи.  

В Україні законодавчо закладені умови для функціонування трирівневої 

системи пенсійного страхування ще з 2004 року. Перший рівень – солідарний, 

другий – обов’язковий накопичувальний, третій – добровільний 

накопичувальний, були прописані в законодавстві разом  з переходом до 

страхових принципів побудови системи. Запровадження обов’язкового 

накопичення до сьогодні так і  не відбулося, а добровільні накопичення, що 

регулюються законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» [135], 

та, згідно якого, представлені внесками в недержавні пенсійні фонди, 

накопичувальним страхуванням життя та пенсійними депозитами в банках, 

займає дуже малий сегмент ринку.  

Ключовими факторами, що характеризують стриманий розвиток 

пенсійного страхування в Україні, можна вважати: 

- недовіра громадян до представників ринку фінансових послуг, що 

сформувалась через відсутність регулювання ринку та наявності значних 

випадків шахрайства у 90-ті рр. 

- зменшення платоспроможності громадян щодо власного накопичення в 

зв’язку з стрімкою девальвацією гривні за останнє десятиліття; 

- переважання політики споживання над політикою накопичення, що 

викликане негативними очікуваннями населення щодо майбутньої 

платоспроможності національної валюти; 
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- відсутність зацікавленості роботодавців щодо формування пенсійних 

накопичень для працівників; 

- низька дохідність пенсійних активів у порівнянні із зарубіжними 

країнами та рівнем інфляції; 

- відсутність достатньої кількості надійних інструментів інвестування – 

нерозвиненість фондового ринку, ліквідація банків тощо; 

- законодавчі колізії в деяких аспектах функціонування системи 

недержавного пенсійного страхування; 

- низький рівень фінансової грамотності населення.  

Не дивлячись на такі фактори, ми можемо говорити про великий потенціал 

розвитку системи пенсійного страхування, яка знаходиться в Україні на 

початковій стадії розвитку.  

Система державного пенсійного страхування є сукупністю створених 

державою правових, економічних та соціальних інститутів і норм, що забезпечує 

громадянам матеріальне забезпечення у вигляді пенсій. 

Основною ідеєю прийняття у 2003 році Законів України «Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» [131] та «Про недержавне 

пенсійне забезпечення» [135]. стала теза про необхідність диверсифікації, що 

досягається шляхом базування пенсійної системи на трьох незалежних 

компонентах. Нове пенсійне забезпечення створювалося з ідеєю змінити 

колишнє, що мало в своїй основі розподільчу схему, на систему, що базується на 

страхових принципах. З трьох компонентів, запропонованих в законодавстві, два 

є обов'язковими, і один – добровільним: перший рівень – солідарна система, 

ключовим суб’єктом якої є Державний Пенсійний фонд України (ПФУ); 

 другий рівень – накопичувальна система загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування, ключовим суб’єктом якої визначений 

державний Накопичувальний пенсійний фонд України та Недержавні пенсійні 

фонди, створені чи акредитовані саме для другого рівня; 

 третій рівень – недержавне пенсійне забезпечення, ключовими 

суб’єктами якого є недержавні пенсійні фонди, страхові компанії та банки.  
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Перший етап пенсійної реформи, яку було розпочато в 2017 році, був 

направлений саме на покращення фінансового стану загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування. На сьогоднішній день повністю 

функціонуючим, з найбільшим покриттям пенсійними виплатами громадянам є 

солідарний рівень. Проте через неможливість даного рівня функціонувати 

автономно від Державного бюджету України, залежність фінансових 

можливостей від щорічних дотацій та позик,його діяльність потребує подальшої 

оптимізації. 

Головним інститутом державної системи пенсійного страхування на 

сьогодні є Державний Пенсійний фонд України. Його робота базується на 

засадах солідарності й виплати пенсій із сформованого бюджету протягом 

визначеного терміну.  

Пенсійний фонд України виконує функції консолідації, зберігання і 

використання фінансових ресурсів системи пенсійного страхування держави. 

Консолідовані в ньому кошти складають фінансову основу системи державного 

пенсійного страхування України. Формою реалізації цієї функції є бюджет ПФУ. 

Тому від стійкості і ефективності формування та використання коштів даного 

фонду багато в чому залежать якість пенсійного страхування громадян і рівень 

їх життя в цілому. 

Фінансові ресурси системи державного пенсійного страхування, 

регульовані бюджетом Пенсійного фонду України, відповідно до ст.72 закону 

України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» формуються 

за рахунок  таких  джерел:  

 надходження від сплати єдиного внеску;  

 коштів державного бюджету та цільових фондів,  що 

перераховуються до Пенсійного фонду у випадках,  передбачених  

законодавством;  

 інвестиційного доходу, що  отримується від інвестування резерву 

коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах;  

 суми від фінансових санкцій та пені;  
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 благодійних та добровільних внесків юридичних та фізичних осіб 

тощо [131]. 

Нами проведено аналітику співідношення страхувальників до пенсіонерів 

з 2016 року, так як з цього періоду було знижено ставку ЄСВ до 22%. До 2016 

року ставка становила 34,7% (за договорами цивільно-правового характеру та 

для фізичних осіб-підприємців), а залежно від класу професійного ризику 

виробництва диференціювалася від 36,76% до 49,7%. Також з 2016 року було 

виключено найманих працівників із переліку платників єдиного внеску, тому із 

заробітної плати (доходу) працівників ЄСВ більше не утримується (2; 2,6; 2,85; 

3,6; 6,1%). Що стосується розміру ЄСВ, то законодавчо встановлено мінімальний 

та максимальний розмір бази нарахування та сплати внеску, які залежать від 

розміру мінімальної заробітної плати (МЗП) станом на певну дату. Мінімальна 

сума ЄСВ визначається як 22% від МЗП, а максимальна – 22% від 15 розмірів 

МЗП. Так, у 2018 році мінімальна база для нарахування ЄСВ становить 3 723 грн, 

а максимальна – 55 845 грн. Це говорить про те, що роботодавці із заробітної 

плати працівника за основним місцем роботи, особи, які провадять незалежну 

професійну діяльність, та фізичні особипідприємці з доходу (прибутку) не 

можуть сплатити менш ніж 819,06 грн та більше ніж 12 285,9 грн ЄСВ на місяць. 

Такий чинник як рівень тінізації, відображений на рис. 2.4. 

 

Рис. 2.4. Динаміка частки тіньового сектору економіки, % 

Джерело: побудовано автором на основі [49] 
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Зниження частки тіньового сектору повязані зі зниженням ЄСВ з 2016 року 

майже вдвічі – з 38% (в середньому) до 22%, що можна вважати  

цілеспрамованими заходами ДФС та ПФУ щодо детінізації заробітних плат та 

легалізація зайнятості. Вони призвели до того, що офіційна кількість 

застрахованих осіб з 2016 року почала зростати. 

На початок 2019 року бюджет Державного Пенсійного Фонду України 

залишається дефіцитним. Субсидування дефіциту Пенсійного фонду є 

найбільшим напрямком витрачання коштів державного бюджету України. 

Щороку уряд виділяє певну суму коштів на забезпечення виплат пенсій та інших 

витрат. Для  періоду з 2015 року по 2018 рік було характерне нерівномірне 

підвищення пенсійних виплат громадянам України, що не відповідало 

зростанню показників економічного розвитку в країні загалом та зростанню 

середньої заробітної плати зокрема. Через це можна відмітити збільшення обсягу 

асигнувань  в 1,5 рази за 2015-2016 роки, що пояснюється економічною 

невідповідністю відносного підвищення пенсій тодішнім економічним реаліям 

та нестійкістю економіки в даний період. Динаміка росту мінімальної, середньої 

заробітної плати та мінімальної, середньої пенсії свідчить про їх непропорційне 

зростання (рис.2.5).  

 

 

Рис. 2.5. Динаміка зміни середньої, мінімальної заробітної плати та 

середньої, мінімальної пенсії в Україні в 2014-2018 рр, грн. 

Джерело: побудовано автором на основі [52; 156; 157] 
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Протягом наступних 3 років ситуація залишалася незмінною (рис.2.6). На 

2019 рік заплановані асигнування в розмірі 167, 5 млрд. [129], що на 11,5% 

перевищує даний показник у 2018 році, проте варто зауважити, що за останні 3 

роки заплановані асигнування перевищують фактичні, тому на кінець 2019 року 

даний показник може дещо зменшитись.  

Бюджет ПФУ на 2019 рік передбачає, що залишок коштів на початок року 

становить майже 100 млн гривень [132]. Загальний обсяг власних доходів 

Пенсійного Фонду на майбутній рік заплановано у розмірі 230,6 млрд. гривень, 

з яких близько 225 млрд. гривень буде сформовано за рахунок єдиного 

соціального внеску, при цьому загальна сума доходів, зазначених у даному 

документі, становитиме 398,2 млрд. гривень. 

 

 

Рис.2.6. Динаміка власних надходжень, видатків та дефіциту ПФУ 

протягом 2014-2019 років, млрд. грн. 

Джерело: побудовано автором на основі [50; 52; 132]. 
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системи та виконанням ПФУ власних функцій. Загальний обсяг видатків 

становитиме 397,7 млрд. гривень, 29% з яких здійснюватиметься за рахунок 

коштів Державного бюджету України. Зазначається, що залишки на кінець 2019 

року становитимуть майже 444 млн. гривень власних коштів. 

Незважаючи на те, що виплати з Пенсійного фонду здійснюються різним 

категоріям населення, при розгляді структури пенсійних виплат в Україні на 

01.01.2019 можна відзначити, що більша їх частина спрямовується на виплати  

пенсій за віком, які становитимуть 76 % (8,7 млн. осіб) із загальної кількості 

пенсіонерів у 11,5 млн. осіб (рис. 2.7). 

 

Рис. 2.7. Структура пенсійних виплат на 01.01.2019, % 

Джерело: побудовано автором на основі [50] 
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на забезпечення окремих проектів та програм. За 10 місяців 2018 року 

Пенсійному фонду було надано  70,2 млрд грн з Єдиного казначейського 

рахунку, з яких станом на 1 листопада погашено лише близько 80% цих коштів. 

Обсяг непогашеної позички становить 13,4 млрд грн [50], що призводить до 

вимушеного скорочення запланованих виплат.  

Найбільше видатків Пенсійного фонду було у 2017 році, при чому 

протягом усього досліджуваного періоду більша частина коштів сплачувалася за 

рахунок власних коштів фонду. Найменшу частка коштів (18% від загальної 

суми) було залучено у 2012 році, а найбільшу (22,9% від загальної суми) – у 2007. 

Солідарна складова системи загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування стикнулася з питанням нестачі фінансових ресурсів, 

суттєвою причиною якої є недоотримання Пенсійним фондом запланованих 

надходжень від податків, в першу чергу за рахунок того, що частина платників 

нехтують своїми зобов’язаннями їх вчасної сплати. Так, на 1 жовтня 2018 року 

кількість боржників зі сплати Єдиного соціального внеску становила 734 601 

платників [50]. Для того, щоб збільшити податкові надходження, 

встановлюються штрафні санкції та проводяться аудиторські перевірки. У разі 

несплати або несвоєчасної сплати Єдиного соціального внеску штраф становить 

20% від несплаченої суми, а також нараховується пеня в розмірі 0,1% недоїмки 

в день. Такі заходи призвели до того, що надходження від ЄСВ у 2018 році зросли 

на  20,8%  (4,1 млрд. грн.) порівняно з 2017 і становили 24 млрд. грн [50]. 

Негативний вплив на надходження держави та економіку в цілому чинить 

тіньовий сектор. Аналізуючи рисунок 2.5 можна зробити висновок, що 

найвищий рівень тіньової економіки було зафіксовано у 2014 році, що було 

спричинено політичною ситуацією в країні. Починаючи з 2016 року, після 

зниження ЄСВ  прослідковується позитивна тенденція: рівень тіньової 

економіки зменшується протягом даного періоду з 40 до 32% від ВВП у третьому 

кварталі 2018 року [172]. Така динаміка була спричинена зменшенням ставки 

Єдиного соціального внеску з 34,7% до 22%. Це свідчить про ефективність 
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проведених заходів щодо боротьби з тіньовим сектором, а також про подальшу 

перспективу збільшення податкових надходжень. 

Варто зазначити і те, що багато зареєстрованих підприємств надають 

неофіційне працевлаштування робітникам або ж видають частину заробітної 

плати працівникам «у конвертах», при цьому офіційно реєструють їхні доходи 

на рівні мінімальної заробітної плати. Відповідно, базою оподаткування 

виступає не реальний, а офіційний дохід. Незважаючи на всі недоліки та ризики 

такого працевлаштування, багато робітників погоджуються на дані умови. Проте 

державою проводяться запобіжні заходи: протягом 2017 року було легалізовано 

99,5 тис. робочих місць, завдяки чому забезпечено зростання доходів від ЄСВ до 

Пенсійного фонду на 120,2 млн грн [49]. 

У сформованих умовах все більш актуальними є питання забезпечення 

реальної фінансової стійкості Державного Пенсійного фонду та ефективного 

управління його фінансовими ресурсами. Однією із умов МВФ до України при 

наданні фінансової підтримки було проведення структурної пенсійної реформи, 

яка має покращити показники фінансової стійкості ПФУ. Часткове 

реформування системи пенсійного страхування України відбулося у 2017 році, 

завдяки яким відповідно до впроваджених новацій [127], працюючим 

пенсіонерам було повернуто право отримувати пенсію в повному розмірі. Крім 

того, держава гарантує окремі соціальні гарантії з працевлаштування людям 

передпенсійного віку. Проте більш суттєвими змінами стали оновлені правила 

виходу на пенсію. Відповідно до них, було встановлено 3 вікові пороги: 60, 63 та 

65 років. Відтепер для тих, хто виходить на пенсію у віці 60 років з 1 січня 2018 

року, страховий стаж має бути не меншим за 25 років. Якщо ж його обсяг нижчий 

зазначеного, то право вийти на пенсію людина отримує у 63 роки. При цьому, з 

кожним роком вимоги до страхового стажу будуть підвищуватися на 1 рік аж до 

2028 року. Тобто, вже у 2019 році людина може вийти на пенсію у 60 років у 

випадку, якщо її страховий стаж є не меншим за 26 років. Якщо ж трудовий стаж 

становитиме 16-26 років, то право виходу на пенсію наступить лише у 63 роки, а 

якщо людина сплачувала страхові внески лише 15-16 років, то пенсійний вік 
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підвищиться до 65 років. Умови виходу на пенсію однакові як для чоловіків, так 

і для жінок і до 2028 року вони будуть різними (табл. 2.1).  

Завдяки даним змінам в Україні було фактично зменшено кількість людей, 

які вийдуть на пенсію у 60 років, не підвищивши при цьому пенсійний вік. За 

допомогою цього заходу з’явилася можливість полегшити навантаження на 

Державний Пенсійний Фонд України.  

Таблиця 2.1 

Умови виходу на пенсію залежно від страхового стажу у 2028 році 

Страховий стаж (років) Вік виходу на пенсію (років) 

40 Можна вийти на пенсію в будь-якому 

віці 

35-40 60 

25-35 63 

15-25 65 
Джерело: побудовано автором за [127] 

 

Оновлено також правила розрахунку величини пенсійних виплат. Згідно 

чинного законодавства, обсяг пенсії має залежати не лише від величини 

заробітної плати та стажу особи, але й від середнього рівня заробітної плати  в 

Україні. У 2019 році заплановано ряд заходів, що також мають вплинути на 

розмір пенсійних виплат за віком, одним з яких є підвищення пенсій, яке було 

проведено 1 березня 2019 року. Суть такого підвищення полягає в перерахунку 

пенсій на коефіцієнт, що відповідає 50% показника зростання споживчих цін та 

50% показника зростання середньої заробітної плати в Україні за минулий рік. 

Індекс станом на 01.03.2019 становив 1,17, а середня сума підвищення становила 

514,5 грн [136]. При цьому додатковою умовою є те, що розмір підвищення не 

може бути нижчим за 100 грн. З рисунку 2.8 видно, що найбільша частина 

пенсіонерів отримали підвищення в розмірі 100 – 400 грн. (28%) та в розмірі 

понад 1000 грн (27%). Найменша частина пенсіонерів отримали підвищення на 

суму від 400 – 500 грн (5%). 
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Рис.2.8. Розподіл пенсіонерів за діапазонами підвищення пенсій,% 

Джерело: побудовано автором за [136] 

 

Згідно частково проведеного реформування системи пенсійного 

страхування в Україні, на 2019 рік було передбачено проведення одноразової 

виплати у розмірі 2410,17 грн пенсіонерам, які мають повний страховий стаж у 

разі, якщо обсяг їх пенсії є меншим за 40% мінімальної заробітної плати, що на 

01.03.2019 року становить 1669,2 грн. Починаючи з 04.03.2019 таку виплату 

отримають більше 2 мільйонів людей. Крім того,  планується осучаснення пенсій 

для тих, чиї доходи були надто низькими у минулому (колишні медичні 

працівники та колгоспники СРСР), проте остаточного механізму для цього досі 

не встановлено.  

Можливість проведення даних заходів з’явилася в першу чергу завдяки 

підвищенню середньої заробітної плати, що спричинило підвищення податкових 

надходжень: за січень-лютий 2019 року власні надходження зросли на 18,9% 

порівняно з відповідним періодом 2018 року, в той час як видатки зросли на 

20,5% [50]. 

Показником, що характеризує залежність між заробітною платою 

робітника та розміром отримуваних ним пенсійних виплат є коефіцієнт 

заміщення заробітної плати, який широко використовується у зарубіжній 
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практиці для аналізу розвитку системи пенсійного страхування. Серед країн 

ОЕСР одні з найвищих чистих коефіцієнтів заміщення попередніх заробітків 

пенсією в Італії (93%),  в Австрії (92%) і в Іспанії (82%). Згідно з законодавством 

ЄС цей показник не має бути нижчим 60-65% середнього заробітку. Він 

розраховується як відношення середнього розміру пенсії до номінальної 

величини заробітної плати. У 2018 році середня пенсія в Україні становила 

2 517,82 грн. [31], середня зарплата 10 573 грн [157] (рис.2.5). Тобто, коефіцієнт 

заміщення становить 24,32%. Для того, щоб коефіцієнт заміщення становив хоча 

б прийняту на міжнародному рівні норму –40%, пенсійна виплата має становити 

не менше 4229,2 грн. 

Порівняємо середній розмір пенсії з мінімальним споживчим кошиком. На 

початок 2018 року його обсяг становив 1700 грн, проте його вартість 

підвищилася до грудня 2018 року до 1853 грн [157]. При розгляді структури 

пенсійних видатків за розміром можна побачити, що 24,3% усіх пенсіонерів 

отримують виплати в розмірі, наближеному до мінімального споживчого кошика 

(рис. 2.9).  

 

Рис. 2.9. Розподіл пенсій на розмірами станом на 01.01.2019 

Джерело: Побудовано автором на основі [31]. 
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Варто зазначити про великий розрив у розмірах мінімальної та максимальної 

пенсійних виплат. Так, більше 25% людей, що отримують пенсійні виплати, 

знаходяться за межею бідності – їх дохід не досягає обсягу, необхідного для 

задоволення мінімальних потреб життєдіяльності. Лише близько 10% пенсій 

задовольняють міжнародні стандарти, тобто коефіцієнт заміщення становить 

близько 40%, що говорить про недостатній рівень фінансового забезпечення 

учасників системи пенсійного страхування в Україні. 

Для оцінки пенсійних систем 34 країн використовується щорічний 

Глобальний пенсійний індекс, який створюється за участі Австралійського 

центру фінансових досліджень, консалтингової компанії Mercer та уряду 

австралійського штату Вікторія. Для оцінювання адекватності, стійкості та 

цілісності пенсійних систем враховується більше 40 показників, які 

характеризують стійкість (складає 35% показника), адекватність (складає 40% 

показника) та цілісність (складає 25% показника) пенсійної системи [232]. 

Згідно з результатами дослідження, у 2018 році найкращою пенсійною 

системою світу визнано систему Нідерландів. Нідерланди зайняли перше місце, 

отримавши 80,3 бали з можливих 100. Пенсійна система цієї країни складається 

з трьох рівнів, включаючи в себе  добровільне страхування, державні і 

професійні пенсії [259]. Обов’язковою умовою отримання повної державної 

пенсії є проживання на території держави протягом 50 років, при чому пенсійний 

вік встановлено на рівні 66 років. За кожен рік життя, якого бракує в межах 

країни від пенсії відраховують 2%. На розмір пенсії впливає також сімейний 

стан: відсутність чоловіка чи дружини є підставою отримання вищої пенсії. Такі 

пенсії фінансуються за рахунок державної солідарної системи. Проте ІІ рівень 

також не відстає за розвитком, більша частина громадян активно вкладає у нього 

кошти. Тому запровадження другого накопичувального рівня системи 

пенсійного страхування є необхідною умовою для формування ефективної 

системи пенсійного страхування в Україні. 

Отже, питання побудови ефективної системи пенсійного страхування – одне 

з найскладніших питань для формування економічного добробуту кожної 
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держави в світі. Виникнення нових ризиків в суспільстві та економіці вимагають 

удосконалення існуючих механізмів фінансового забезпечення таких систем. На 

сьогоднішній день система пенсійного страхування в Україні не може 

забезпечити гідного рівня проживання пенсіонерам, особливими проявами чого 

стали  дефіцит бюджету ПФУ,  низький коефіцієнт заміщення пенсій та 

нерівномірне їх зростання відносно збільшенню продовольчих виплат громадян 

та зростанню середньомісячної заробітної плати. Причиною цьому стали 

недостатній рівень розвитку економіки, старіння нації, велика частка тіньового 

сектору, неефективне управління державними коштами в минулому тощо.  

Перші кроки пенсійної реформи в Україні слугують розвитку напрямку щодо 

покращення системи соціального страхування населення, зокрема пенсійного 

страхування. Для підтримання позитивних змін необхідно продовжувати 

впровадження новацій,  а саме: 

 аналіз зарубіжного досвіду, визначення причин невдалих реформ та 

успіхів. Це допоможе обрати виважені рішення щодо подальших нововведень в 

умови функціонування системи; 

 введення другого рівня - накопичувальної системи загальнообов’язкового 

пенсійного страхування. Це забезпечить стійкість пенсійної системи у 

майбутньому, зацікавленість працівників у щомісячних внесках на власний 

рахунок. Для ефективного функціонування даної системи необхідно залучати 

висококваліфікованих спеціалістів, використовувати досвід інших країн, 

створювати умови для можливості вибору різних сценаріїв накопичення, 

дозволити вхід зарубіжним гравцям на український ринок пенсійного 

страхування, що забезпечить диверсифікацію та підвищить надійність для 

учасників системи; 

 підтримання темпів економічного зростання. Держава має забезпечувати 

умови, що сприятимуть відновленню української економіки; 

 контроль за несплатою податків. За допомогою продовження жорсткої 

обмежувальної політики можна досягти підвищення державних надходжень та 

зменшення рівня тінізації економіки, рівня неофіційного працевлаштування; 
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 зменшення рівня недовіри населення до  системи страхування в цілому. 

Ознайомлення населення з системою пенсійного страхування та фінансовим 

ринком загалом позитивно вплине на обсяги внесків до солідарної та 

накопичувальної системи; 

 вдосконалення законодавства стосовно регулювання державного та 

недержавного пенсійного страхування; 

 сприяння створенню нових робочих місць та боротьба з безробіттям, що 

призведе до збільшення бази оподаткування та зростання бюджету ПФУ. 

 зменшення диференціації між мінімальним та максимальним розміром 

пенсій. 

Подібні заходи сприятимуть підвищенню фінансової збалансованості 

бюджету Державного Пенсійного фонду, можливості підвищення мінімальної 

заробітної плати для працюючого населення, що в свою чергу призведе до 

зростання обсягів надходжень фінансових ресурсів до солідарного рівня 

системи. А розвиток накопичувального страхування забезпечить фінансову 

стійкість системі пенсійного страхування та створить сприятливі умови щодо 

можливості системи виконати свої коротко-, середньо- і довгострокові 

зобов'язання перед громадянами, що досягли пенсійного віку. 

 

 

2.2. Особливості функціонування недержавних пенсійних фондів в 

системі пенсійного страхування  

  

 

На сучасному етапі розвитку України система державного пенсійного 

страхування не в змозі забезпечити гідний рівень матеріального забезпечення 

осіб пенсійного віку в зв’язку з тим, що навантаження на Пенсійний фонд 

України з кожним роком зростає та зумовлює дефіцит його бюджету. Обмежена 

ресурсна база для подолання даної соціальної проблеми та зменшення ролі 

держави в наданні соціальних гарантій є світовою тенденцією. Тому виникає 
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об’єктивна необхідність дослідження альтернативних джерел підтримки 

населення, одним з яких є стимулювання добровільної участі громадян в системі 

пенсійного страхування. Суб’єктами, що забезпечують функціонування 

добровільного накопичувального рівня в Україні  виступають недержавні 

фінансові інститути, серед яких основними гравцями та конкуруючими 

установами є  недержавні пенсійні фонди (НПФ), страхові компаній, що 

здійснюють страхування життя, та комерційні банки. Так, останні пропонують 

ряд ощадних продуктів, при цьому пенсійні депозити в них захищені Фондом 

гарантування вкладів фізичних осіб, компанії зі страхування життя забезпечують 

клієнтам (через поліси страхування життя в різних його модифікаціях) не тільки 

накопичення коштів, а і захист від ряду ризиків: в разі смерті чи інвалідності 

годувальника його родина не залишається без коштів, що у свою чергу є 

вирішенням завдань соціального характеру. Недержавні пенсійні фонди є 

неприбутковими організаціями, основною метою яких є інвестування пенсійних 

активів для забезпечення їх дохідності вище рівня інфляції та залучення 

довгострокових інвестиційних ресурсів з метою мінімізації ризику довголіття 

для населення в майбутньому, і формування додаткового джерела його 

фінансування. Інші відмінності діяльності даних установ щодо пропозиції 

заощаджувальних інструментів наведено в таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2 

Порівняльна характеристика здійснення недержаного пенсійного  

страхування різними фінансовими посередниками 

Критерій  

Фінансові посередники 

Недержавні пенсійні 

фонди 

Компанії зі 

страхування життя 
Банки 

Вид договору 
Пенсійний 

контракт/Пенсійна схема 

Договір пенсійного 

страхування 

Депозитний 

пенсійний 

рахунок 

Особа, на користь 

якої сплачуються 

внески 

Учасник недержавного 

пенсійного фонду 
Застрахована особа Вкладник 
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Продовження таблиці 2.2 

Пенсійні кошти 

Сума зобов’язань в 

грошовому виражені 

пенсійного фонду перед 

учасником 

Страхові резерви з 

договорів пенсійного 

страхування 

Розмір вкладів 

Види пенсійних 

виплат 

-пенсія на визначений 

строк; 

- одноразова пенсійна 

виплата. 

Учасник фонду у разі 

обрання довічного 

ануїтету укладає договір 

страхування довічної 

пенсії зі страхування 

життя 

-довічна пенсія 

(довічний ануїтет); 

- пенсія на 

визначений строк 

(страховий ануїтет) з 

гарантованим 

строком виплати і 

без; 

- одноразова пенсійна 

виплата. 

- одноразова 

пенсійна 

виплата 

Вид забезпечення 

Пенсійний контракт як 

вид пенсійного 

забезпечення шляхом 

укладання пенсійного 

контракту з недержавним 

пенсійним фондом 

Пенсійне страхування 

як вид пенсійного 

забезпечення шляхом 

укладання договору 

пенсійного 

страхування зі 

страхування життя 

Пенсійний 

вклад як вид 

пенсійного 

забезпечення 

шляхом 

відкриття 

пенсійного 

рахунку в банку 

Джерело: складено автором за [135; 140; 105]. 

 

З практичного досвіду розвинених країн відомо, що найбільш законодавчо 

захищеними та системно функціонуючими фінансовими посередниками, 

здатними мобілізувати достатні обсяги довгострокових фінансових ресурсів, 

враховуючи індивідуальні потреби споживача, трансформувати їх в 

інвестиційний ресурс є недержавні пенсійні фонди та страхові компанії, тому 

саме їх діяльність ми вважаємо за доцільне розглянути в нашому дослідженні. І 

хоча на сьогодні депозити в комерційних банках залишаються в Україні 

найменш ризиковими інструментами для довгострокового інвестування коштів, 

проте по перше вони за своєю сутністю є елементом пенсійного забезпечення, а 

по-друге, вони не зможуть забезпечити достатній рівень накопичення пенсійних 

коштів через відсутність диверсифікації в інвестиційній стратегії, необхідній для 

розвитку системи пенсійного страхування та забезпечення її стійкості в 

довгостроковій перспективі. Тому без якісного функціонування таких учасників, 

як НПФ та страхові компанії та визначення їх провідного місця в системі 



124 

пенсійного страхування України її подальший розвиток буде мати ряд ризиків та 

перешкод. 

Недержавний пенсійний фонд (НПФ) – юридична особа, створена 

відповідно до чинного законодавства, яка має статус неприбуткової організації 

(непідприємницького товариства), функціонує та провадить діяльність 

виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників 

пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також 

здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду у визначеному 

законами України порядку [135]. 

За даними Нацкомфінпослуг, кількість зареєстрованих недержавних 

пенсійних фондів в Україні на кінець 2018 року становить 62 [55], з них в 

управлінні КУА знаходиться 58 НПФ [51]. Більша частина з них – 46 –  фонди  

відкритого типу, тобто в них можуть вкладати кошти пересічні українці, які 

вирішили подбати про надбавку до пенсії. Ще шість фондів – корпоративні, 

створені роботодавцями для своїх співробітників. Такі фонди є, наприклад, у 

Національного банку України, Торгової палати України, Укрексімбанку, 

«Укрпошти», концерну «Стирол». Останні шість - професійні НПФ – їх 

засновниками є професійні об'єднання, організації або профспілки – шахтарі, 

металурги, фармацевти, енергетики тощо.  

З огляду на специфіку розвитку економіки України, демографічну 

ситуацію та історично сформований негативний досвід населення щодо 

інвестування власних заощаджень (втрата вкладів у ощадбанку СРСР, трасти 90-

х років, втрата активів фінансовими посередниками через світову фінансову 

кризу 2008-2009 рр. тощо), в Україні сформувалась система пенсійного 

страхування, яка має певні особливості. Розглядаючи НПФ як 

вузькоспеціалізований інститут даної системи, що забезпечує можливість 

добровільного накопичення громадянами на старість, ми можемо виділити 

наступні особливості їх розвитку та функціонування, що вплинули на 

формування сучасного стану системи пенсійного страхування. 
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1. Історичні особливості.  

Після прийняття закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» 

[135] у 2004 році на фінансовому ринку України розпочалося масове відкриття 

НПФ, які створювалися роботодавцями для своїх співробітників, професійними 

об'єднаннями – для своїх членів, з'являлися відкриті фонди для всіх. Вже на 

кінець 2004 року таких установ налічувалося 29, а до 2007 року їх кількість 

зросла до 96, з найбільною часткою серед яких становили відкриті пенсійні 

фонди [55]. Висока частка відкритих НПФ пояснюється більшою свободою 

вступу до них нових учасників (без прив’язки їх до конкретної галузі або 

підприємства). Проте очікування багатьох засновників зазнали краху, тому що 

більшість фондів сьогодні знаходяться в неактивному стані. Починаючи з 2008 

року кількість НПФ зменшилась з 96 на кінець 2007 року до 62 шт на кінець 1-го 

кварталу 2018 році [55]. Вагому роль у цьому відіграла фінансова криза 2008-

2009 років, через яку учасники фондів втратили свої заощадження. Велика 

частина керуючих НПФ не змогла розвивати фонди ринковим способом і пішла 

з ринку шляхом продажу, злиття чи поглинання. Так, у грудні 2015 року компанія 

«ОТП капітал» отримала в управління професійний НПФ «Магістраль» 

профспілки залізничників і транспортних працівників України, а також 

приєднала НПФ «Укрсоцфонд» до свого НПФ «ОТП пенсія». НПФ «Династія», 

що знаходиться під управлінням КУА «Інвестиційний капітал Україна» - ICU, 

збільшив активи за рахунок поглинання НПФ «Аструм. Пенсійне забезпечення» 

та отримав дозвіл на приєднання НПФ «Моя пенсія». Ці угоди стали початком 

процесу перерозподілу в сегменті НПФ.  

Сьогодні існують НПФ, активи яких не перевищують 1 млн. грн., вони не 

можуть бути реалізовані навіть зі значним дисконтом вартості портфелю, так як 

мають низьку якість виставлених на продаж активів. Такі НПФ не подають 

звітність, з них виведені майже всі активи, нових надходжень від учасників 

немає, але юридично вони продовжують існувати. Інша частина НПФ 

створювалася з метою оптимізації прибутку для компаній-власників або 

пов’язаних осіб, відсуваючи накопичення пенсійних коштів на другий план.  



126 

Така частина фондів упродовж 2010-2017 не мала даних в реєстрі НКФП щодо 

чистої вартості активів, кількості вкладників, кількості учасників, чистого 

прибутку, що свідчить про незадовільну роботу адміністратора фонду або взагалі 

його відсутність (неукладення договору на обслуговування), що суперечить 

включенню пенсійного фонду до Державного реєстру фінансових установ [42]. 

Недостатня розвиненість  ринку НПФ підтверджується також тим, що 

станом на кінець 2018 року загальна вартість активів, управління якими 

здійснювалося в рамках пенсійних програм, запропонованими НПФ України, 

становила всього 2 745,2 млн. грн. [55], що становить близько 0,01% відносно 

ВВП, що є кількісним підтвердженням низького рівня розвитку системи в наш 

час. Отже, історичний фактор характеризує повільний розвиток функціонування 

недержавного рівня системи пенсійного страхування в динаміці. 

2. Попит на послуги системи.  

Кількість пенсійних контрактів, підписаних фізичними та юридичними 

особами з НПФ за останні 7 років  збільшилась на 12% (рис. 2.10). Проте такий 

показник характерний лише за рахунок зростання показників в 2018 році, тоді як 

в попередні роки він залишався порівняно стабільним і змінювався в межах 

всього ±2 тис. контактів протягом року. Така динаміка  відображає загальний 

сталий попит до послуг НПФ як з боку фізичних, так і  юридичних осіб. Загальна 

кількість учасників системи зросла майже удвічі в 2013 році,  після чого 

залишається стабільною останні 5 років, і на кінець 2018 року  становить 855,3 

тис. осіб, з яких 9,5% від загальної кількості учасників вже отримали або 

отримують пенсійні виплати. Проте цей показник залишається дуже малим, так 

як складає всього 2% від загальної кількості населення України. 
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Рис. 2.10. Загальна кількість учасників НПФ та кількість укладених ними 

пенсійних контрактів наростаючим принципом з початку діяльності 

Джерело: побудовано автором на основі [55] 

 

В цілому основну частину пенсійних внесків до НПФ, або 91,4%, 

становлять пенсійні внески від юридичних осіб, на які припадає 1 827,7млн. грн 

[51]. А середній розмір пенсійного внеску за 2018 рік на одного вкладника - 

юридичну особу та фізичну особу - підприємця становить 39 298,28 грн, тоді як 

для фізичної особи він складає всього 786,32 грн [51]. Це говорить про низький 

попит через малу проінформованість населення, відсутність зацікавленості та 

довіри до такого виду накопичень, що негативно впливає на розвиток системи 

недержавного пенсійного страхування загалом. 

3. Інвестиційне середовище 

Розвиток НПФ в Україні в першу чергу забезпечується кількісною 

складовою приросту пенсійних активів, що формуються за рахунок пенсійних 

внесків. В цей же час слабкість якісної складової приросту активів (формування 

за рахунок інвестиційного доходу) пояснюється банкоцентричністю 

інвестиційних стратегій, а також їх консервативністю, які в свою чергу обмежені 

незначною кількістю інвестиційних інструментів на фондовому ринку, а також 
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законодавчими лімітами щодо інвестування накопичених коштів. Згідно чинного 

законодавства, недержавні пенсійні фонди не можуть мати у своєму 

інвестиційному портфелі більше ніж 50% банківських депозитів,  не більше 50% 

цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України та не 

більше 20% облігацій місцевих позик. Також, не більше ніж 5% загальної 

вартості пенсійних активів не можуть бути вкладені в цінні папери одного 

емітента, до 40% як в акції, так і в облігації українських підприємств, не більше 

ніж 10% - в банківські метали та об’єкти нерухомості тощо [135]. Такі обмеження 

мають сприяти якісній диверсифікації інвестиційного портфелю, проте на 

практиці при сучасних умовах дають зворотній ефект і призводять до 

обмеженості інвестиційних стратегій та втрати можливого інвестиційного 

доходу від збільшення вкладень у надійні фінансові інструменти, такі як 

депозити банків та облігації, гарантовані Кабінетом Міністрів України. 

Основною метою інвестування пенсійних активів є отримання учасниками 

недержавного пенсійного страхування додаткових до загальнообов'язкового 

державного пенсійного страхування пенсійних виплат разом із забезпеченням 

дохідності пенсійних активів вище рівня інфляції та залучення довгострокових 

інвестиційних ресурсів. Для НПФ властиво формувати портфель, до якого 

входять об’єкти інвестування з мінімальним ступенем ризику. Тому особливого 

значення набуває вибір інвестиційних інструментів, використовуючи які НПФ 

зможуть забезпечити захист грошових коштів населення від інфляційних 

процесів і при цьому отримувати визначений приріст капіталу. На кінець 2018 

року переважними напрямами інвестування пенсійних активів стали цінні 

папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (46%), 

депозити в банках (35,9% інвестованих активів), облігації підприємств, 

емітентами яких є резиденти України (10,9%), об’єкти нерухомості (1,7%), акції 

українських емітентів (1,6%) (рис. 2.11). Крім того, у порівнянні з аналогічним 

періодом 2016 року (з періоду отримання дозволу інвестувати частину пенсійних 

активів закордон), відбулося незначне інвестування пенсійних активів в акції 

іноземних емітентів, яке становить 3,7 млн. грн. або 0,1% від загальної вартості 
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активів. Загальний дохід, отриманий від інвестування пенсійних активів, 

становить 1767,7 млн. грн., відображаючи щорічний зростаючий тренд. 

 

 

Рис. 2.11. Структура інвестованих пенсійних активів НПФ протягом 2012- 

2018 рр, млн грн 

Джерело: побудовано автором на основі [55] 
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- частка цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів 

України, з 2012 по 2018 рік виросла більш ніж у 3,5 рази, причому найбільш різке 

збільшення спостерігалось після кризового 2014 року, що викликане насамперед 

різкою девальвацією гривні, негативними очікуваннями та частковим 

зменшенням інших надійних інструментів інвестування, що сформувало 

додатковий попит на даний вид інструментів; 

- частка акцій українських емітентів була зменшена з 15,5% у 2012 році і 

майже зникла у 2017 році (0,5%) через втрату прибуткових емітентів, які до 2014 

року знаходилися на тимчасово окупованій території України. Проте вже в 2018 

році відбувся значний приріст інвестицій в даний інструмент (на 32,5 млн. грн) і 

склав 1,6% від загальної вартості активів. Така динаміка викликана активною 

діяльністю регулятора на фондовому ринку України стосовно очищення ринку 

від сміттєвих цінних паперів, що підвищило довіру до інструментів, що 

залишилися в лістингу, пройшовши перевірку;  

- схожа тенденція характерна для облігацій українських підприємств, частка 

яких також поступово зменшувалась з 31,2% у 2012 році до 8,2% на кінець 2017 

року, з різким падінням (у 2 рази) в 2015 році. Проте в 2018 році інвестиції у 

даний вид цінних паперів зросли майже в півтори рази (на 47,5%) і питома вага 

даних інструментів в загальному портфелі на кінець року становила 10,9%, що 

говорить про появу надійних облігацій українських емітентів на фондовому 

ринку країни. До таких емісій можна віднести облігації ПАТ «Укрпошта», яке 

здійснило випуск звичайних (незабезпечених) іменних відсоткових облігацій на 

загальну суму 600 млн грн. під 19% річних; 

- пошук нових інструментів інвестування та зміни в українському 

законодавстві призвели до незначного інвестування пенсійних активів в акції 

іноземних емітентів, починаючи з 2016 року (0,5 млн грн) та в 2018 році 

становлять 0,1% від загальної вартості активів.  Варто зазначити, що 

інвестування в іноземні активи дає можливість диверсифікації інвестиційного 

портфеля та мінімізації ризику країни, який є важливим для інвесторів при 

нестабільній політичній ситуації, а надійність міжнародних компаній може 
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значно збільшити прибутковість портфелів при зменшенні інвестиційного 

ризику пенсійних накопичень; 

- вкладання активів НПФ у фонди нерухомого майна (об’єкти нерухомості) 

протягом розглянутого періоду перебував в середньому на рівні 3% від вартості 

активів, а в 2018 році зменшився ще на чверть до 1,7%, що говорить про низький 

рівень залучення даного інструменту до інвестиційних стратегій НПФ, тоді як 

практика вкладання у пайові інвестиційні фонди взагалі не використовується 

українськими НПФ. 

На підставі аналізу даних тенденцій, можна констатувати вагоме 

перекладання пенсійних активів з приватного в державний сектор, починаючи з  

2015 року, та повернення довіри до приватного сектору за результатами 

інвестиційних стратегій в 2018 році. 

4. Зміна чистої вартості активів НПФ. 

З жовтня 2014 року, згідно розпорядження Нацкомфінпослуг [134], в 

Україні оприлюднюється середньозважений показник зміни чистої вартості 

одиниці пенсійних активів НПФ за розрахунковий період, який становить 12 

місяців до останньої звітної дати (рис. 2.12). Цей показник також характеризує 

високий потенціал розвитку недержавного пенсійного страхування через 

збільшення вартості пенсійних активів у НПФ. 

Показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів (ЗЧВО𝑖) і-го 

пенсійного фонду за розрахунковий період розраховується у відсотках за 

формулою 2.1: 

ЗЧВО𝑖 =
ЧВО𝑖

𝑥−ЧВО𝑖
𝑛

ЧВО𝑖
𝑛  x 100%,                                        (2.1) 

де: 

 ЧВО𝑖
𝑥  - чиста вартість одиниці пенсійних активів і-го пенсійного фонду 

на кінець розрахункового періоду; 

ЧВО𝑖
𝑛 - чиста вартість одиниці пенсійних активів і-го пенсійного фонду на 

початок розрахункового періоду. 
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Рис. 2.12. Середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці 

пенсійних активів НПФ 

Джерело: побудовано автором на основі [55] 

 

При цьому середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці 

пенсійних активів визначається як відношення суми добутків чистої вартості 

активів і-го пенсійного фонду на початок розрахункового періоду та показника 

зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів і-го пенсійного фонду за 

розрахунковий період, що включений до розрахунку (12 місяців) до суми усіх 

чистих вартостей активів n-ної кількості пенсійних фондів на початку 

розрахункового періоду. 

Проводячи фундаментальний аналіз, ми можемо стверджувати, що 

середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів 

НПФ, тобто прибутковості даних фінансових посередників, найбільше залежить 

від чотирьох факторів:  

- кількості НПФ, які функціонують на території України та включені 

регулятором до розрахунку;  

- кількості учасників системи пенсійного страхування;  
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- розмірів їх пенсійних внесків;  

- прибутковості інвестованого капіталу протягом звітного періоду. 

Кількість НПФ в Україні має спадну динаміку, при цьому низька 

купівельна спроможність населення України та переважання споживання над 

заощадженнями обґрунтовує негативні очікування щодо реєстрації нових НПФ 

в системі пенсійного страхування України.  На нашу думку, це можливе лише 

при зміні законодавства і дозволу надавати накопичувальні послуги іноземним 

недержавним пенсійним фондам. Майже відсутне збільшення кількості 

учасників НПФ з 2013 року (рис. 2.10) говорить про низьку ймовірність 

збільшення даного показника у прогнозованому періоді. Це дає підстави 

нівелювати перший та другий фактор при побудові короткострокового прогнозу.  

Збільшення дохідності НПФ за рахунок збільшення розмірів вкладів уже 

існуючими учасниками системи можливе при підвищенні заробітної плати 

останніх або при збільшенні довіри до даного виду фінансових посередників. 

При цьому збільшення вкладів призведе до збільшення коштів, що будуть 

інвестовані протягом звітного періоду, а отже ймовірності отримати більший 

розмір інвестиційного доходу. Як бачимо, розглянуті два фактори є лінійно 

залежними, тому для уникнення мультиколінеарності в прогнозному аналізі 

потрібно використати лише один із них. 

Аналізуючи інвестиційний портфель НПФ (рис. 2.11) ми бачимо, що, при 

відсутності якісних інвестиційних інструментів в Україні, недорозвиненості та 

недостатній  капіталізації фондового ринку України, з 2016 року НПФ починає 

інвестувати кошти в акції іноземних емітентів. В короткостроковій перспективі 

саме збільшення такого виду інвестицій (не більше 20% згідно законодавства) 

може призвести до збільшення чистої вартості одиниці пенсійних активів НПФ. 

Нами було зпрогнозовано можливі подальші зміни даного показника за 

допомогою  лінійного тренду, який найбільш точно описує зміну чистої вартості 

одиниці пенсійних активів НПФ на основі методу найменших квадратів. 

Запропонована лінійна регресія має формулу y = 0,0004x + 0,092 при показнику 
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апроксимації R²=0,01, що виступає достатнім показником при розрахунках 

прогнозних даних лише на основі часового ряду.  

Враховуючи динаміку такого фактору, як часовий ряд, можна говорити про 

тенденцію повільного зростання, яка у найближчий рік відкидає песимістичний 

сценарій зміни чистої вартості активів НПФ для України, і прогнозує даний 

показник як постійно зростаючий в середньому на рівні 10%. Проте 

волатильність даного показника є значною, і протягом розглянутого періоду він 

змінювався від найменшого на рівні 4,37% до найбільшого у 13,5%. Згідно 

запропонованого прогнозу чиста вартість активів НПФ на кінець 2019 року 

збільшиться на 10,18%, а загальна тенденція характеризує показник як 

позитивний та відносно стабільний, що дає підстави стверджувати про наявність 

потенціалу для подальшого розвитку. При запровадженні другого рівня системи 

пенсійного страхування динаміка може погіршитись через зменшення 

зацікавленості компаній з управління активами в якісному управлінні даними 

коштами та відтоку найкращих КУА, що будуть вмотивовані отримати 

акредитацію для управління коштами другого рівня через його значні грошові 

потоки. Дане питання буде детальніше розглянуто в пункті 3.1. 

5. Рівень забезпеченості учасників фондів. 

Одним з індикаторів ефективної діяльності системи є спроможність НПФ 

забезпечувати своєчасними пенсійними виплатами своїх учасників, 

акумулювання коштів для яких здійснюється на основі їх інвестиційної 

діяльності, а розмір виплат залежить від чистої вартості активів, акумульованих 

на момент їх здійснення. Оцінку рівня забезпечення учасників фондів (які 

відповідно до законодавства мають право на отримання пенсійних виплат) 

чистою вартістю пенсійних активів представлено на рис. 2.13. 

Найбільший середній рівень співвідношення чистої вартості активів на 

одного учасника належить корпоративним НПФ – в середньому 75,6 тис. грн на 

одного учасника, тоді як відкриті недержавні пенсійні фонди забезпечують в 

середньому близько 2 тис грн на одну особу, а професійні – всього 340 грн. 
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Рис. 2.13. Рівень співвідношення чистої вартості активів на одного 

учасника за типами НПФ у 2017 році, тис. грн. 

Джерело: складено автором на основі [55; 106] 

 

Але слід зазначити, що найбільшу забезпеченість чистими активами на 

одного учасника НПФ,  а саме більше 20 тис грн на одну особу, показують 

дев’ять недержавних пенсійних фондів, чотири з яких – корпоративні пенсійні 

фонди на чолі з найбільшим фондом України за вартістю активів – КНПФ НБУ 

(табл. 2.3). Так, забезпеченість активами учасників корпоративного фонду НБУ 

перебуває на рівні 98,2 тис. грн. на одну особу, для корпоративного фонду 

«Стирол» - на рівні 50,5 тис. грн. Тому забезпеченість учасників корпоративних 

фондів пенсійними активами відбувається переважно за рахунок саме цих двох 

фондів [42].  

Найбільш забезпеченими учасниками відкритих НПФ є учасники 

«Українського пенсійного фонду», який має 93,6 тис. грн. на одну особу та фонду 

«Фармацевтичний», що забезпечує 76,9 тис. грн. для кожного учасника фонду. 

Загальна забезпеченість осіб, що є учасниками відкритих НПФ з переліку ТОП-

9, знаходиться на рівні 79,7 тис. грн.  
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Таблиця 2.3 

ТОП-9 найбільш забезпечених активами НПФ 

для кожного учасника фонду 

№ Назва ФУ 
Активи, 

тис. грн. 

Зобов'-

язання 

тис. 

грн. 

Чиста 

вартість 

активів, 

тис. грн. 

Кіль-

кість 

учас-

ників, 

осіб 

Чиста 

вартість 

активів  

на 1 

особу, 

грн 

1 

Корпоративний недержавний 

пенсійний фонд Національного 

банку України 

1210452 490 1209962 12323 98187 

2 

Відкритий недержавний 

пенсійний фонд «Український 

пенсійний фонд» 

39664 169 39495 422 93591 

3 
Відкритий пенсійний фонд 

«Фармацевтичний» 
95818 348 95470 1242 76868 

4 
Корпоративний пенсійний фонд 

«СТИРОЛ» 
6248 91 6158 122 50473 

5 

Відкритий недержавний 

пенсійний фонд «Надійна 

перспектива» 

2304 8 2296 58 39585 

6 

Непідприємницьке товариство 

«Недержавний корпоративний 

пенсійний фонд ВАТ 

«Укрексімбанк» 

201239 145 201094 5553 36214 

7 
Професійний недержавний 

пенсійний фонд «Шахтар» 
3203 29 3174 106 29941 

8 

Відкритий недержавний 

пенсійний фонд «Українська 

ощадна скарбниця» 

57 0 57 2 28372 

9 
Корпоративний недержавний 

пенсійний фонд «Поштовик» 
330 3 327 13 25150 

Джерело: згруповано автором за [106]. 

 

Рівень забезпеченості ТОП-9 фондів пенсійними активами своїх учасників 

також залежить від кількості учасників даних НПФ. Необхідно зазначити, що 

вкладниками, наприклад, ВНПФ «Українська ощадна скарбниця» є всього 2 

особи, ВНПФ «Надійна перспектива»  - 58 осіб, а КНПФ «Поштовик» - 13 осіб, 

при умові що останній утворений однією з найбільших державних компаній 

України – ПАТ »Укрпошта», співробітниками якої є понад 73 тис. осіб [108] на 

території всієї країни. Можна зробити висновок, що забезпеченість учасників 

даних пенсійних фондів має високі показники не через акумулювання чистої 
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вартості пенсійних активів, а через малу кількість учасників таких фондів, що 

говорить про їх нерозвиненість та привілейований характер. 

Важливим є також те, що при вилученні з підрахунків ТОП-9 

виокремлених нами НПФ, які кількісно становлять 15% усіх НПФ України, 

забезпеченість учасників корпоративних фондів зменшується до рівня 4% від 

початкової суми, а при вилученні з підрахунків лише КНПФ НБУ – зменшується 

вдвічі (рис. 2.13). Це дає підстави стверджувати, що інші типи фондів є 

недостатньо забезпеченими за показником співвідношення пенсійних активів на 

одного учасника, а загальна забезпеченість учасників НПФ чистими активами 

відбувається переважно за рахунок значного рівня забезпеченості деяких 

корпоративних НПФ. Загальний рівень забезпеченості учасників пенсійними 

активами є незадовільним і без врахування ТОП-9 НПФ не перевищує 3 тис. грн. 

на одну особу. Близько 85% НПФ в Україні мають або низький рівень 

співвідношення чистої вартості активів на одного учасника, або взагалі не 

розкривають інформації щодо показників своєї діяльності. 

6. Тимчасова втрата статусу неприбуткових організацій. 

Згідно законодавства України, недержавні пенсійні фонди є неприбутковими 

організаціями, які мають на меті лише накопичення пенсійних внесків на користь 

своїх учасників з подальшим управлінням пенсійними активами, а також 

здійснення їм пенсійних виплат. Для проведення інвестиційної діяльності рада 

пенсійного фонду, яка є органом управління пенсійним фондом разом зі зборами 

засновників, має розробити та затвердити інвестиційну декларацію. При цьому 

для розробки такого документу в складі ради фонду мають бути особи, 

професійно підготовлені до роботи в сфері інвестиційної діяльності або залучені 

зовнішні консультанти з інвестиційних питань. Інвестиційна декларація є 

обов'язковою для застосування особами, що здійснюють управління активами 

пенсійного фонду, та зберігачем, адже вона визначає інвестиційну політику 

фонду. В інвестиційній декларації відображаються основні напрями 

інвестування пенсійних активів та обмеження інвестиційної діяльності з 
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пенсійними активами, встановлені в межах загальних вимог та обмежень 

інвестиційної діяльності, визначених законодавством [135]. 

Інвестування накопичених пенсійних активів НПФ відбувається 

опосередковано через компанію з управління активами, з якою рада фонду має 

укласти договір після внесення НПФ до Державного реєстру фінансових установ 

та реєстрації його інвестиційної декларації [135]. Така норма закону потрібна 

саме для забезпечення юридичного статусу недержавних пенсійних фондів, які 

не можуть отримувати прибуток від інвестування. Проте після запровадження  

Державною фіскальною службою України в 2017 році Реєстру неприбуткових 

установ та організацій, до якого не було внесено жодного НПФ України, 

протягом майже двох років, даний статус був юридично не обґрунтованим. Цю 

законодавчу помилку було вирішено лише в листопаді 2018 року з прийняттям 

змін до законодавства [126], які дозволили з 01 січня 2019 року НПФ повернути 

статус неприбутковості. Даний статус дозволяє НПФ повноцінно виконувати 

свої функції та залишатись конкурентоздатними в системі пенсійного 

страхування України.  

7. Формування інвестиційної стратегії. 

 Встановлені законодавством ліміти щодо інвестування активів НПФ 

мають на меті мінімізувати ризики, характерні будь-якій інвестиційній 

діяльності. Диверсифікація портфелю НПФ необхідна для захисту пенсійних 

накопичень учасників пенсійних фондів в довгостроковій перспективі та 

дотримання консервативної політики інвестування.  

Проте через відсутність надійних інвестиційних інструментів, з 2018 року 

вступив в дію Закон України №2210-VIII від 16.11.2017, який послабив вимоги 

до диверсифікації портфелів пенсійних фондів у частині інвестування в 

позабіржові цінні папери та дозволив здійснювати торгівлю на фондових біржах 

акціями великих приватних акціонерних товариств (за певних умов), що стало 

вимушеним наслідком попереднього посилення вимог до АТ та до «лістингових» 

компаній. 
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Між тим, велика частина компаній з управління активами, що інвестують 

кошти НПФ, порушують дані ліміти та перевищують обмеження щодо розмірів 

вкладів на депозитних рахунках в комерційних банках України, у цінні папери 

та інші інструменти. За аналітичними даними комітету при Верховній Раді 

України, у третини НПФ протягом 2010-2017 років існували перевищення частки 

вкладів у банківські депозитні рахунки і у 5% - перевищення частки вкладів у 

цінні папери, при чому ці перевищення були систематичними (більше 3 років 

поспіль) та суттєвими (більше 20-30%) [42], що дає підстави стверджувати про 

неякісне управління компаній з управління активами коштами НПФ, та 

недостатньому рівні регулювання такої діяльності. 

8. Якість регуляторної політики. 

Для забезпечення відкритості діяльності учасників третього рівня системи 

пенсійного страхування в законодавстві та постановах регулятора прописано 

багато зобов’язань НПФ щодо відкритості та доступності інформації стосовно їх 

діяльності. До них можна віднести необхідність публікації чистої вартості 

одиниці пенсійних активів, висвітлення регулярних звітів про діяльність НПФ, 

доступних не лише для членів фонду, а представлених у вільному доступі для 

всіх громадян, проведення незалежного щорічного аудиту та публікація у 

вільному доступі його висновків. Проте такі умови виконуються не всіма 

учасниками системи. 

Головна причина всіх порушень - відсутність контролю над діяльністю 

фондів як з боку учасників, так і з боку керуючих органів. Наприклад, функції 

зовнішнього нагляду, згідно чинного законодавства, повинні виконувати рада 

фонду та члени фонду. Проте рада фонду часто є формальною структурою, що 

працює на громадських засадах і відповідальності за прийняті рішення не несе.  

Стосовно порушень в діяльності самих НПФ, а не обслуговуючих їх КУА, 

зустрічаються випадки з боку неякісної роботи автоматизовані системи 

персоніфікованого обліку, що дає змогу розподіляти прибуток в ручному 

режимі. При прибутковості фонду в 10% один учасник може мати прибуток в 

розмірі 20%, а інший - 0%. Особливо часто це зустрічається в фондах, де 



140 

учасники НПФ навіть не знають про своє членство. Деякі фонди спочатку 

створювалися з «нульовими» контрактами. Засновники фондів купували у банків 

клієнтські бази даних і відкривали на таких клієнтів пенсійні рахунки. Тобто 

клієнт міг і не знати, що є учасником НПФ [42]. Такі порушення у діяльності як 

КУА, так і НПФ мають бути виявлені регулятором при перевірках та аудиторами 

при проведені незалежного щорічного аудиту, проте лише незначна кількість 

фондів проводять такі перевірки та звітують про їх висновки. 

9. Вартість обслуговування. 

Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів, станом на 

31.12.2018 зросли на 20,5 % у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року і в 

цілому за час існування пенсійних фондів становлять 327,2 млн. грн., або 11,9% 

від загальної вартості активів НПФ (рис. 2.14).  

 

Рис. 2.14. Динаміка структури витрат, що відшкодовуються, за рахунок 

пенсійних активів 

Джерело: побудовано автором за [106] 
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За період з 31.12.2014 по 31.12.2018 такі витрати зросли на 91,3% (156,2 

млн. грн.) за рахунок пропорційного зростання вартості усіх послуг, пов'язаних 

із здійсненням операцій з пенсійними активами які надаються такими 

учасниками системи як КУА, адміністратори, зберігачі, аудитори тощо.  

Протягом розглянутого періоду, з 2014 по 2018 роки, найбільш вагомими 

стали збільшення витрат на оплату послуг з проведення планових аудиторських 

перевірок НПФ ( майже на 300%), витрати на оплату послуг з адміністрування 

НПФ (удорожчання майже на 130%), а також оплата послуг зберігача (на 100%). 

При цьому найбільшу частину витрат, що відшкодовуються за рахунок 

пенсійних активів, станом на 31.12.2018 становлять витрати на оплату послуг 

КУА – 57,4% від загальної суми витрат, послуги адміністраторів -  28,3% та 

послуги зберігача, який здійснює відповідальне зберігання активів пенсійного 

фонду – 5,6% від загальної суми витрат. 

Згідно діючого законодавства, регулятором було встановлено річний 

граничний розмір витрат, які відшкодовуються за рахунок пенсійних активів при 

наданні послуг пенсійного страхування. Він визначений в розмірі не більше 7% 

від чистої вартості активів пенсійного фонду [131]. При цьому чиста вартість 

активів пенсійного фонду за звітний рік визначається як сума показників чистої 

вартості активів, обчислених на кінець кожного дня, поділена на кількість днів у 

звітному році. Різниця механізмів розрахунку стосовно чистої та загальної 

вартості активів призводить до невідповідності у відсоткових розрахунках, що 

характеризують та дають змогу порівняти фактичні розрахунки та 

законодавство. Виходячи з цього, можемо констатувати, що витати на 

обслуговування функціонування третього рівня системи пенсійного страхування 

є занадто високими, що на нашу думку також є причиною відмови від 

накопичення пенсійних коштів в НПФ України, так як в Європейських країнах 

даний показник варіюється в межах від 0,8% до 3% від вартості активів в 

залежності від розглянутої країни. 
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10. Ризик-менеджмент НПФ 

При здійсненні своєї накопичувальної діяльності НПФ зіштовхуються з 

рядом ризиків: 

- ризики ринкової та балансової ліквідності, а саме ризики, що впливають 

на виконання зобов'язань по пенсійним вкладам  учасників, вкладників і 

застрахованих осіб;  

- ризики, що впливають на стійкість фонду, а саме інвестиційні, 

управлінські, технологічні та фінансові ризики;  

- ризики, що перешкоджають розвитку фонду, тобто репутаційні, 

демографічні, соціальні ризики та ін. 

При цьому необхідно виділити ряд специфічних ризиків, пов’язаних з 

розміщенням пенсійних активів НПФ, а саме:  

- ринковий ризик (валютний, інфляційний, відсотковий); 

- інвестиційний ризик (ризик втраченої вигоди, ризик зниження дохідності); 

- ризики недостовірної оцінки вартості активів та пенсійних внесків – їх 

недооцінка або переоцінка; 

- ризики нецільової діяльності у зв'язку з можливістю інвестування в активи 

пов'язаних осіб засновників; 

- ризик, пов'язаний із законодавчими обмеженнями формування 

інвестиційного портфелю; 

- неоднозначність законодавчої бази щодо участі на етапі накопичення 

страхових компаній та банків; 

- ризик перехресного продажу та маркетинговий ризик. 

Такі ризики мають різну природу походження та для них необхідно 

застосовувати різні комплекси заходів щодо їх уникнення або ж зменшення 

впливу на об’єкт, що зумовлює необхідність запровадження якісного ризик-

менеджменту в недержавних пенсійних фондах. Він являє собою комплекс 

взаємопов'язаних заходів і процедур, спрямованих на запобігання та/або 

попередження ризику, мінімізацію збитку, який може бути нанесений 
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вкладникам, учасникам, застрахованим особам, фонду в цілому в результаті 

впливу ризиків, ліквідацію та фінансування їх наслідків.  

В зарубіжній практиці ризик-менеджмент пенсійних фондів передбачений 

міжнародними організаціями, які регулюють відповідний сектор. Так, 

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у своїх керівних 

принципах визначає вимоги до системи управління ризиками пенсійних фондів. 

Основні принципи ОЕСР з регулювання професійної пенсії визначають 

наступне: «Пенсійні фонди повинні мати адекватні механізми контролю за 

ризиками для вирішення інвестиційних, операційних та управлінських ризиків, 

а також механізму внутрішньої звітності та аудиту» [245]. 

Міжнародна організація нагляду за пенсіями (IOPS) має власні вказівки 

щодо нагляду за пенсійними фондами, в яких вказується одна з цілей 

регулярного моніторингу пенсійних фондів: «перевірка системи управління 

ризиками в пенсійному фонді і, отже, здатність фондів справлятися з 

вищевказаними ризиками» [101]. 

На сучасному етапі ринкових перетворень в Україні вітчизняні НПФ не 

можуть використовувати ті методи, які реалізовані в ризик-менеджменті 

європейських пенсійних фондів через обмеженість інформаційного контуру, 

прогалини в якому в українських реаліях заповнюється суб’єктивними 

чинниками та оцінками, не маючи під собою аналітичного підґрунтя. Недостатня 

та неякісна оцінка ризиків призводить до того, що частина методів ризик-

менеджменту може бути використана в діяльності українських НПФ не повною 

мірою, що призведе до недооцінки чи переоцінки можливих ризиків.  

Такими методами ідентифікації ризиків в діяльності НПФ, які кількісно 

оцінюють можливі ризики, можна вважати: 

 статистичні методи оцінки (рівень збитків, частота ризику, 

ймовірність настання ризику); 

 метод експертних оцінок (метод Делфі);  

 метод аналогій; 
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 групу аналітичних методів (аналіз чуттєвості критеріїв ефективності, 

аналіз сценаріїв, методи, що базуються на теорії прийняття рішень, метод Монте-

Карло тощо). 

Брак релевантної статистичної інформації, яка в різних офіційних 

джерелах може мати різні значення, відсутність значного досвіду експертів на 

ринку добровільного пенсійного страхування (який функціонує лише з 2004 

року), недостатня кількість якісних учасників ринку, на підставі аналізу 

діяльності яких можна використати метод аналогій, використання даних методів 

може призвести до значної похибки в оцінці ризиків в той чи інший бік.  

Сьогодні ризик-менеджмент в українських НПФ ґрунтується на 

законодавчих лімітах стосовно диверсифікації портфелю інвестування. В 

законодавстві також якісно виписана організаційна схема роботи пенсійних 

фондів, які, при незначному збільшенні операційних витрат, мінімізують ризик 

конфлікту інтересів, передаючи частину таких функцій як адміністрування, 

зберігання, управління активами іншим юридичним особам. Проте в нашій країні 

відсутній комплексний підхід щодо оцінки ризиків НПФ кількісними методами 

та управління ризиками, відмінними від диверсифікації діяльності та 

інвестування. 

Ризик-менеджмент НПФ повинен враховувати інтереси, перш за все, 

вкладників, учасників і застрахованих осіб, виходячи з різних рівнів 

толерантності до ризику керівників компаній.  

Впровадження системи ризик-менеджменту в недержавних пенсійних 

фондах забезпечить підвищення компетентності рішень, прийнятих у фонді з 

метою управління ризиками, а також дасть змогу встановити більш чіткі 

взаємовідносини між НПФ і його контрагентами в процесі управління ризиками. 

Збільшення прозорості інвестиційних стратегій і, як результат, запобігання 

ризикам, їх мінімізація до прийнятного рівня, призведе до підвищення надійності 

НПФ зокрема і розвитку системи недержавного пенсійного страхування вцілому. 

Завдання стимулювання розвитку недержавного пенсійного страхування 

має бути під контролем та наглядом держави, тому що в основі їх діяльності 
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лежить перерозподіл і збереження тимчасово вільних коштів населення, який 

при доцільному інвестуванні може формувати приріст економіки країни. Крім 

того, учасники фінансового ринку повинні пропагувати взаємоконтроль у розрізі 

прозорості діяльності усіх суб’єктів ринку недержавного пенсійного 

страхування. 

Отже, всі розглянуті вище особливості мають безпосередній вплив на 

систему пенсійного страхування в Україні. Негативний характер деяких 

особливостей говорить про слабкий розвиток недержавних пенсійних фондів та 

не можливість даних інститутів забезпечити сталий розвиток добровільного 

пенсійного страхування в Україні, а також слугувати стимулом для людей 

працездатного віку добровільно накопичувати на власну старість, тим самим 

самостійно фінансуючи ризик довголіття.  

Система добровільного пенсійного страхування має значні перспективи 

розвитку в Україні, оскільки вона може акумулювати великий об’єм внутрішніх 

інвестицій, що в подальшому може стимулювати економічний розвиток країни в 

цілому. Нерозривний зв'язок системи пенсійного страхування з фінансовою та 

податковою системами держави, демографічними показниками та розвиненістю 

ринку праці породжує ряд специфічних ризиків, які повинні бути враховані для 

оптимізації діяльності недержавних пенсійних фондів як основних учасників 

системи добровільного пенсійного страхування. Ключовим фактором розвитку 

пенсійного страхування через діяльність НПФ є дієва мотиваційна система для 

його основних учасників. Тому формування сприятливого інвестиційного 

середовища, приведення законодавства країни до єдиних норм, впровадження 

ризик-менеджменту в діяльність НПФ – напрямки подальшого розвитку системи 

пенсійного страхування України та збільшення його ролі в економічному 

розвитку країни.  
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2.3. Страхові компанії в реформуванні системи пенсійного 

страхування 

 

В Україні страхові компанії, що здійснюють страхування життя, можуть 

брати участь у формуванні додаткової пенсії населення в складі суб’єктів 

добровільного накопичувального рівня системи пенсійного страхування. Вони є 

учасниками системи шляхом надання послуг щодо добровільного укладення 

договорів страхування довічної пенсії або страхування ризику настання 

інвалідності/смерті застрахованої особи [135]. Аналізуючи місце страхових 

компаній в системі пенсійного страхування України, необхідно зазначити, що в 

першій редакції закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», 

прийнятого в 2003 році, страхові компанії були визначені як повноцінні 

учасники третього рівня системи - вони функціонували як її окремі незалежні 

суб’єкти та мали можливість конкурувати з недержавними пенсійними фондами 

та банками. Проте, після внесення змін в даний закон наприкінці 2011 року [128], 

місце страхових компаній в системі пенсійного страхування було звужено 

шляхом обмеження можливості включити до пенсійного страхування будь-якого 

громадянина України, адже в новій редакції закону страхові компанії, що 

здійснюють страхування життя, можуть підписати відповідні договори 

страхування лише з  учасниками НПФ. Накопичувальні страхові поліси, які 

пропонуються страховими компаніями, можуть бути підписані як після 

завершення строку дії пенсійного контракту з НПФ, так і існувати паралельно з 

ним за рахунок частини внесків в НПФ. Договір укладається після настання 

пенсійного віку, визначеного учасником фонду. При цьому, якщо учасник 

недержавного пенсійного забезпечення отримує виплати пенсії на визначений 

строк від НПФ, він у будь-який час може укласти із страховою організацією 

договір страхування довічної пенсії з оплатою такого договору за рахунок 

пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному 

рахунку в НПФ. Страхові компанії зі страхування життя також мають змогу 

укладати договори страхування ризику настання інвалідності або смерті 
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учасника НПФ, що, згідно законодавства, є обов'язковою умовою участі для всіх 

учасників НПФ. Загальний розмір страхових внесків, які сплачуються за таким 

видом страхування, не може перевищувати 1% розміру пенсійного внеску, 

сплачуваного засновником або роботодавцем-платником за кожного учасника 

корпоративного чи професійного пенсійного фонду [142].  

Таким чином, зміни в законодавстві обмежили функції страхових компаній 

в системі пенсійного страхування, унеможливлюючи виконання ними функцій 

накопичення, надаючи повноваження лише щодо захисту від ряду ризиків або 

після настання певного віку. Проте, на нашу думку, страхування життя є 

ефективним інструментом страхового захисту в суспільстві, який може бути 

успішно використаний в системі пенсійного страхування України та підвищити 

її ефективність в умовах реформи. Зважаючи на зарубіжний досвід, страхові 

компанії зі страхування життя мають бути самостійними гравцями в системі 

пенсійного страхування, так як поліси довгострокового накопичувального 

страхування життя є приблизно у 90% дорослого населення США та ряду 

провідних країн Європи. Страхування життя, формально залишаючись 

добровільним, в економіках високорозвинених країн фактично є обов'язковими, 

так як у більшості американців та європейців сформувався ряд стереотипів, 

згідно з якими життя та здоров'я просто не можуть бути не застраховані. 

Платоспроможний попит на поліси страхування в цілому та на поліси 

страхування життя зокрема в 2017 році можна оцінити на рівні 3505 дол США 

на середньостатистичного громадянина, в тому числі на поліси зі страхування 

життя - 1954 дол США [269]. В країнах, що розвиваються,  стабілізація 

економічного зростання, збільшення кількості населення, урбанізація і 

розширення середнього класу лежать в основі позитивного прогнозу 

проникнення в сферу страхування життя. У більш широкому сенсі - зміни в 

демографії, медицині і технологіях можуть впливати на показники смертності і 

захворюваності в багатьох частинах світу, посилюючи фундаментальний вплив 

на розвиток страхування життя як ефективного інструменту довгострокового 

пенсійного накопичення [142].  
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Діяльність страхових компаній, що здійснюють страхування життя в 

Україні можуть здійснювати лише 27 страхових компаній, які мають відповідне 

ліцензування [56]. Проте ії діяльність в системі пенсійного страхування 

залишається малорозвиненою через низький попит з боку населення до даних 

заощаджувальних продуктів. Основну частку валових страхових внесків – 96,9% 

акумулюють 10 страхових компаній, тоді як 20 команій акумулюють 100%. Ті 

компанії,  які у 2018 році пропонують поліси накопичувального пенсійного 

страхування життя, представлені в таблиці 2.4. Проаналізувавши рейтинги 

страхових компаній, що здійснюють накопичувальне пенсійне страхування 

життя в Україні в динаміці за період з 2014 до 2018 року включно, нами було 

виокремлено 11 страхових компаній (СК «Форте Лайф» зявилась в рейтингах 

лише в 2017 році) для подальшого репрезентативного аналізу участі страховиків 

в системі пенсійного страхування України. 

Таблиця 2.4 

Рейтинги страхових компанії, що здійснюють страхування життя за 

договорами, що включають накопичувальне страхування життя  

 Рейтинг за об’ємом внесків Рейтинг за обє’мом резервів 

№ 
Назва компанії 

 

Внески, тис. 

грн 

Назва компанії 

 

Страхові 

резерви, тис. 

грн. 

1 
МЕТ ЛАЙФ 

951721 ГРАВЕ СТРАХУВАННЯ 

ЖИТТЯ 2 560 564 

2 УНІКА ЖИТТЯ 668366 ТАС 2 246 104 

3 ТАС 502033 МЕТ ЛАЙФ 2 164 819 

4 АСКА-ЖИТТЯ 500897 УНІКА ЖИТТЯ 715 065 

5 PZU УКРАЇНА 

СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

413045,7 PZU УКРАЇНА 

СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 636 016 

6 ГРАВЕ СТРАХУВАННЯ 

ЖИТТЯ 

340315,4 КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА 

ІНШУРАНС ГРУП 360 387 

7 АХА СТРАХУВАННЯ 

ЖИТТЯ (ARX Life) 

93331 
КД-ЖИТТЯ 

186 388 

8 КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА 

ІНШУРАНС ГРУП 

68834,7 
ФОРТЕ ЛАЙФ 

162 339 

9 ФОРТЕ ЛАЙФ 50078,6 АСКА-ЖИТТЯ 87 314 

10 
КД-ЖИТТЯ 

37236 АХА СТРАХУВАННЯ 

ЖИТТЯ 26 501 

11 ІНГО УКРАЇНА ЖИТТЯ 30334,2 ІНГО УКРАЇНА ЖИТТЯ 18 765,1 

 Всього  3 656 192,60 Всього 9 164 262,1 

Джерело: побудовано автором за даними [141] 
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Розглянувши таблицю 2.4, можна зробити висновок про невідповідність 

зібраних внесків страховим резервам компаній. Так,  найбільший об’єм 

страхових внесків акумулює одна страхова компанія «Мет Лайф», яка є 

беззаперечним лідером протягом усього розглянутого періоду (рис. 2.15) по 

кількості страхових резервів в рейтингу за 2018 рік знаходиться лише на 3-й 

позиції. 

Проте якщо для даної страхової компанії характерним є незначне 

відставання показників від лідерів рейтингу, то для компанії «УНІКА ЖИТТЯ» 

показник зменшення суми резервів по відношенню до компаній вищого 

рейтингу, зменшується в 3 рази. Це говорить про недостатню забезпеченість 

страховими резервами відчизняних страхових компаній, які є лідерами серед 

акумуляції страхових внесків на добровільному накопичувальному рівні системи 

пенсійного страхування України. (рис. 2.15). 

  

Рис. 2.15. Страхові резерви станом на кінець року, тис. грн 

Джерело: побудовано автором за [56] 

 

Сформована довіра до розглянутих компаній з боку населення є 

невиправданою, а визначені характеристики збільшують ризики фінансових 

втрат накопичень населення в довгостроковій перспективі, що може негативно 

відобразитись на формуванні позитивного іміджу фінансових інститутів загалом 
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та накопичувальному страхуванню життя зокрема. Поглиблюючись в аналіз 

резервів, можна константувати, що за страховими резервами станом на кінець 

2018 року, безпрецендентними лідерами є наступні компанії: «Граве страхування 

життя», «ТАС» та «Мет Лайф». Кожна з них володіє страховими резервами на 

суму, що перевищую 2 млрд. грн, а їх частка на всьому рівні складає 76.1%. До 

відстаючих компаній можна віднести «AXA Страхування Життя» та «ІНГО 

Україна Життя». Незважаючи на те, що «Форте Лайф» працює на ринку вже 12 

років, відкритих даних щодо страхових резервів  за останні роки немає, що 

робить неможливим аналіз розвитку тенденції компанії. Виключенням так же є 

«Княжа Лайф Вієнна Іншуранс Груп», де подібний аналіз можливий, хоча тільки 

за останні три роки. 

Динаміка зростання спостерігається для всіх компаній, окрім «АСКА-

ЖИТТЯ», для котрої характерно зменшення страхових резервів  починаючи з 

2016 року, з найбільшим спадом за останні 3 роки, досягаючи 22,08% річних. 

Проте незважаючи на це, компанія продовжує займати вищу позицію, аніж 

«AXA Страхування Життя» та «ІНГО Україна Життя». Для останіх хоча й 

характерно стрімке зростання (досягаючи пікових 147,17% для «AXA 

Страхування Життя» за 2015-2016 рік), проте ці дані відображають лише 

внутрішній стан компанії. А їх загальна частка на ринку страхування життя 

складає 0,5%. Компанія «Уніка Життя» зуміла вдвічі збільшити свої страхові 

резерви за 2015 рік порівнянно з 2014, проте в наступному 2016 році величина 

страхових резервів залишилася тою самою (-0,10% від показника у 2015 році). 

Лідерами за зростанням страхових резервів можна назвати «Граве 

страхування життя» з найбільшим абсолютним показником зростання за 2014-

2015 рік (618 млн. грн), а також «ТАС» за відповідним показником 2016-2017 

року (614.9 млн. грн) (Додаток Е). Проте незважаючи на таке стрімке зростання, 

в подальших роках як відносні показники, так і абсолютні мають тедненцію до 

спаду (рис. 2.16).  
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Рис. 2.16. Відносний показник зростання страхових резервів ринку 

страхування життя 

Джерело: розраховано автором  

 

В той час як  «Мет Лайф» провожує постійно збільшувати свої абсолютні 

показники та придержує відносні близькі до 20%. Якщо така тенденція 

збережеться на наступні 2 роки, то «Мет Лайф» стане новим лідером за 

страховими резервами. Успішність діяльності данної компанії також 

підтверджуть дані щодо страхових внесків, де «Мет Лайф» займає найвищу 

позицію. 

За допомогою відносного показнику зростання щодо всього ринку 

страхування життя, що рахується як відношення абсолютного показнику 

зростання окремої компанії до загальної суми абсолютного показника зростання 

всього ринку страхування життя (Додаток Е), можна виділити найбільш успішні 

компанії щодо збільшення страхових резервів (рис. 2.17). Так компанія «Мет 

Лайф» являється новим лідером за останній рік. 
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Рис. 2.17. Динаміка страхових внесків з накопичувального страхування 

життя, тис. грн 

Джерело: побудовано автором за [56] 

 

Валові страхові внески, отримані від власників полісів страхуванні життя 

в Україні за 2018 рік становили всього 3906,1 млн. грн., при цьому від фізичних 

осіб надійшли 97,1%, тоді як від юридичних осіб було перераховано 2,9% [56].  

Обрані для аналізу страхові компанії, що здійснюють накопичувальне 

страхування життя і формують ряд продуктів, які включають в себе добровільне 

пенсійне страхування, формують 100% накопичувального пенсійного 

страхування життя, інші 16 компаній не пропонують своїм клієнтам 

довгострокове пенсійне страхування. З розподілом частки кожної страхової 

компанії у формуванні загального показника валових страхових внесків, 

зібраних компаніями зі страхування життя в Україні, акумульовано в таблиці 2.5. 
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Таблиця 2.5 

Частка страхових компаній зі страхування життя у зібраних страхових 

внесках на ринку накопичувального страхування України  

№ Назва компанії Доля ринку за зібраними страховими 

внесками 
2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

1 МЕТ ЛАЙФ 21,19

% 

26,20

% 

30,61

% 

27,44

% 

26,03

% 

2 УНІКА ЖИТТЯ 25,73

% 

16,47

% 

13,79

% 

16,53

% 

18,28

% 

3 ТАС 13,90

% 

16,20

% 

14,09

% 

16,21

% 

13,73

% 

4 АСКА-ЖИТТЯ 12,17

% 

8,83% 8,91% 10,87

% 

13,70

% 

5 PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ 

ЖИТТЯ 

10,24

% 

11,18

% 

11,81

% 

10,99

% 

11,30

% 

6 ГРАВЕ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 11,42

% 

13,56

% 

12,45

% 

10,22

% 

9,31% 

7 АХА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 0,26% 0,68% 1,96% 2,18% 2,55% 

8 КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС 

ГРУП 

3,18% 4,65% 4,23% 2,40% 1,88% 

9 ФОРТЕ ЛАЙФ 0,00% 0,00% 0,00% 1,05% 1,37% 

1

0 

КД-ЖИТТЯ 1,24% 1,53% 1,20% 1,16% 1,02% 

1

1 

ІНГО УКРАЇНА ЖИТТЯ 0,66% 0,70% 0,94% 0,94% 0,83% 

 ВСЬОГО 100% 100% 100% 100% 100% 

Джерело: розраховано автором за  [106] 

 

В свою чергу темпи зростання страхових внесків до страхових компаній  за 

програмами пенсійного страхування відображать стабільну динаміку зростання 

загальної суми внесків диверсифіковано по компаніям. Так, темп приросту для 

лідера рейтингу СК «МЕТ ЛАЙФ» є високий показник на рівні не менше 20%. 

Компанія є стійкою в пост кризовий період 2015/2014 рр, тоді як компанія 

«УНІКА ЖИТТЯ» саме в ці роки показало відємні темпи приросту (табл.2.6).  

Аналіз темпів зростання страхових внесків, які характерні для періоду 

2014-2018 років, дає підстави стверджувати про швидкі темпи зростання ринку 

накопичувального страхування життя в Україні вцілому, для якого характерним 

є приріс внесків у 2018 році в середньому на 35,5%. Даний показник є позиивним 
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і характеризує потенціал розвитку накопичувального страхування життя в 

Україні.  

Таблиця 2.6 

Темп зростання страхових внесків до страхових компаній  

за програмами пенсійного страхування  

№ Назва компанії Назва програми 

пенсійного 

страхування 

Темп зростання страхових внесків 

2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017 

1 МЕТ ЛАЙФ Програми: E, E 

single, PEAD, PE 

single 

30,45% 49,09% 20,52% 27,16% 

2 УНІКА ЖИТТЯ «Накопичення» 

додатковий дохід 

 

-32,47% 6,77% 61,24% 48,22% 

3 ТАС ТАС-Пенсія 23,00% 10,95% 54,66% 13,56% 

4 АСКА-ЖИТТЯ «5B», «5D» -23,49% 28,84% 63,95% 68,94% 

5 PZU УКРАЇНА 

СТРАХУВАННЯ 

ЖИТТЯ 

«Актив» 15,24% 34,70% 25,18% 37,76% 

6 ГРАВЕ СТРАХУВАННЯ 

ЖИТТЯ 

«Пенсійний 

опціон» 

25,31% 17,15% 10,36% 22,09% 

7 АХА СТРАХУВАННЯ 

ЖИТТЯ 

Назви програм 

змінюються 

через зміну 

власника 

173,00% 269,72% 49,79% 56,64% 

8 КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА 

ІНШУРАНС ГРУП 

ПЕНСІЯ + (ОС 

та ДС) 

53,97% 16,17% -23,75% 5,22% 

9 ФОРТЕ ЛАЙФ Пенсія - - - 74,45% 

10 КД-ЖИТТЯ «Симфонія», 

«Маестро», 

«Браво», 

«Віртуоз» 

29,56% 0,80% 29,72% 17,44% 

11 ІНГО УКРАЇНА ЖИТТЯ Пенсія 11,65% 70,38% 34,11% 18,90% 

 Середнє значення - 27,84% 45,87% 29,62% 35,49% 

Джерело: розраховано автором за  [106] 

 

Розглянувші пенсійні програми ТОП-10 (за страховими внесками) 

страхових компаній, що здійснюють страхування життя (Додаток Є) можна 

констатувати, що вони мають дуже схожі умови: мінімальний строк договору 

страхування – 10 років, максимальний термін  – не обмежений. Сума 

мінімального одноразового внеску варіюється від 3 тис грн до 5 тис грн і може 

здійснюватися як щоквартально, щопіврічно, так і раз на рік чи авансованим 
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платежем.  

Перелік розглянутих програм, їх відмінні риси та особливості дають 

можливість страхувальнику обрати найбільш прийнятні умови пенсійного 

страхування особисто для себе. Персоніфікація потреб страхувальника, обробка 

та аналіз його персональних даних, а також клієнтоорієнтовність страхових 

компаній щодо можливості врахування цих особливостей в нових пенсійних 

продуктах стане результатом збільшення попиту до такого виду накопичення з 

боку пересічного громадянина, що є важливою передумовою ефективного 

реформування системи пенсійного страхування. 

Досвід розвинутих країн світу свідчить, що страхування життя відіграє 

вагому роль у формуванні страхових пенсійних планів майбутніх пенсіонерів на 

недержавному рівні системи пенсійного страхування. В свою чергу недержавні 

пенсії зокрема через інструменти страхування життя відіграють значну роль 

приблизно в половині країн організації економічної співпраці та розвитку. Так, у 

2018 році для пенсійних систем в країнах ОЕСР середній показник по валовому 

коефіцієнту заміщення для державних пенсій становив 41%, тоді як для 

недержавних - 53%. При обліку недержавного добровільного пенсійного 

страхування середній показник по ОЕСР збільшується до 59%. Для вісьмох країн 

ОЕСР (Бельгія, Німеччина, Велика Британія, Ірландія, США, Канада, Японія та 

Нова Зеландія), де поширені добровільні недержавні пенсії, середній коефіцієнт 

заміщення становить 63% для середнього одержувача, який хоче добровільно 

сплатити свій внесок, в порівнянні з 37%, коли розглядаються тільки обов'язкові 

накопичення [244]. 

Рівень страхової культури щодо полісів страхування життя також зростає 

в країнах східної Європи та Азії, які реформуються, особливо в частині 

пенсійних систем. Згідно з континентальним розподілом ринків страхування 

життя велика їх частка у світовому вимірі належить страховим компаніям Азії – 

38,22%, трохи менша частка припадає на країни Європи – 32,81%, страховики 

Північної Америки збирають 23,26% світового ринку платежів галузі. Сукупна 
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частка ринків інших континентів (Латинська Америка, Океанія, Африка) 

становить лише 5,7% світового обсягу страхування життя [270]. 

Згідно звіту міжнародного аналітичного центру «Swiss Re», в 2018 році у  

світі на глобальному ринку страхування життя було зібрано страхових внесків у 

розмірі 2617 мільярдів дол США, що на 2,5% більше 2017 року [270]. Це 

зростання було меншим, ніж у попередній рік - 4,4%, але вищим середнього 10-

річного показника, що становить 1,1%. Основними джерелами зростання внесків 

у страхуванні життя є ринки країн, що розвиваються, адже в 2018 році страхові 

внески в таких країнах зросли на 17%. Взірцем такого розвитку можна вважати 

розвиток страхування життя у Китаї, який, завдяки просуванню класичних 

продуктів зі страхування життя, в тому числі страхування додаткової пенсії 

(необхідність обумовлена реформою пенсійної системи), а також  лібералізації 

відсоткових ставок і зусиль уряду щодо заохочення зростання захищеності 

довгострокових заощаджень, зміг забезпечити 5,7% загального приросту премій 

у світі зі страхування життя. Розвиток ринку страхування життя в Азії 

заснований також на збільшенні попиту на продукти страхування життя в таких 

країнах як Індія, Індонезія та В’єтнам  [270]. 

В 2018 році темпи зростання страхування життя в Північній Америці та 

Західній Європі були майже на одному рівні. В США, невеликі номінальні 

прибутки компенсовані інфляцією, тоді як у Західній Європі спадні показники 

відображають реакцію ринку на запровадження Солвенсі II. І хоча в цілому 

спостерігається зниження зібраних страхових внесків на ринках 

високорозвинутих країн на 0,5% до 2110 мільярдів дол США, проте високий 

рівень розвитку страхування життя характерний саме в цих країнах, адже 

коефіцієнт проникнення страхування  життя знаходиться в діапазоні від 5% до 

10%. Для країн, що розвиваються, цей показник не перевищує 3% (табл. 2.7). 

Очікується, що економіки розвинутих країн до 2023 року мають збільшити обсяг 

зібраних страхових платежів в усьому світі в доларовому еквіваленті ще на 50%. 

Слід зазначити, що у 2018 році на ринки провідних країн припадало 81% 

загальносвітових страхових платежів зі страхування життя [270]. 
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Таблиця 2.7 

Основні показники розвитку страхування життя в світі за 2018 рік   

№ Країна 

Відношення 

страхових 

платежів зі 

страхуван-ня 

життя до 

ВВП країни, 

% 

Об’єм 

страхових 

платежів, 

млн дол 

США 

№ Країна 

Відношення 

страхових 

платежів зі 

страхуван-

ня життя до 

ВВП країни, 

% 

Об’єм 

страхових 

платежів, 

млн дол 

США 

1 США  3,02 558847 16 Сінгапур 5,48 17557 

2 Японія 7,15 354053 17 Нідерланди 2,13 16385 

3 Китай 7,15 262616 18 Індонезія 1,64 15299 

4 
Великобри-

танія 
7,58 199369 19 Тайланд 3,72 15131 

5 Франція 6,06 152817 20 Малайзія 3,15 9189 

6 Італія 6,23 122438 21 Ізраїль 2,51 7997 

7 
Південна 

Корея 
7,37 104169 22 Португалія 3,59 7446 

8 Німеччина  2,75 94661 23 Польща  0,99 4664 

9 Індія 2,72 61817 24 ОАЕ 0,69 2448 

10 Канада 3,27 49976 25 В’єтнам 1 2053 

11 Австралія 2,99 37692 26 Греція 1,01 1971 

12 Іспанія 2,8 34459 27 Туреччина 0,19 1644 

13 Швейцарія 4,72 31151 28 Хорватія 0,86 429 

14 Фінляндія 9,53 22620 29 Казахстан 0,12 163 

15 Данія 6,95 21327 30 Україна 0,13 113 

Джерело: складено авторами  на основі [270] 

 

Разом з тим, розвиток страхування життя в світі стикається з багатьма 

перешкодами, серед яких: низькі відсоткові ставки, складне цінове середовище і 

необхідність адаптації до змін в сфері регулювання, в тому числі після  

запровадження Солвенсі II для європейських країн, яке створило нові, жорсткіші 

умови функціонування страхових компаній.  
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В країнах, що розвиваються,  стабілізація економічного зростання, ріст 

кількості населення, урбанізація і збільшення середнього класу лежать в основі 

позитивного прогнозу проникнення в сферу страхування життя. У більш 

широкому сенсі - зміни в демографії, медицині і технологіях можуть впливати 

на показники смертності і захворюваності в багатьох частинах світу, посилюючи 

фундаментальний вплив на розвиток страхування життя. 

Отже, страхування життя на розвинених світових ринках та ринках, що 

розвиваються, має значне соціально-економічне значення для економік цих 

країн. Високий розвиток страхової галузі в цілому та страхування життя зокрема 

є показником ефективного розвитку фінансової сфери цих країн.  

Досвід розвинених країн свідчить, що завдяки імплементації зарубіжного 

досвіду в систему пенсійного страхування України, ми можемо говорити про 

актуальність та перспективи розвитку страхування життя як ефективного 

інструменту довгострокового пенсійного накопичення.  На шляху реформування 

пенсійної системи в цілому та розвитку страхування життя зокрема можуть 

виникати такі перешкоди, як ментальність населення, недовіра та стереотипи 

щодо страхових продуктів, недосконалість управлінського апарату, високі 

інфляційні ризики, низькі доходи населення.  

Саме платоспроможний попит на послуги недержавного пенсійного 

страхування взагалі і страхові продукти в сфері страхування життя є однією із 

головних перешкод, від подолання яких в подальшому буде залежати успішність 

функціонування як другого, так і третього рівня системи пенсійного страхування 

Україні. 

На сучасному етапі ринкових перетворень в Україні попит на послуги 

недержавного рівня системи пенсійного страхування та інструменти 

заощадження є достатньо низьким, що пояснюється низькою купівельною 

спроможністю населення. В цілому через сферу страхування в Україні 

перерозподіляється лише 1,5%-2% ВВП [56], в той час як в розвинених країнах 

цей показник сягає від 6% до 12% [270]. 
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Ринок страхування життя України знаходиться на початкових етапах 

розвитку, проте має великий потенціал. У 2018 році обсяг валових страховий 

внесків, зібраних компаніями зі страхування життя, більш ніж у 2 рази 

перевищує відповідні обсяги в 2014 році, а страхові виплати у порівнянні з 2014 

роком зросли на 17% [56]. 

Одним із найважливіших завдань реформування системи пенсійного 

страхування в Україні є стимулювання розвитку недержавного рівня системи з 

метою збереження пенсійних накопичень і подальшого їх інвестування в 

економіку України.  

Прогнозоване зростання доходів населення в майбутніх періодах може 

активно вплинути на рівень накопичень населення, збільшення активності 

вкладів до недержавних пенсійних фондів та страхових компаній, що 

здійснюють страхування життя.  

Основними чинниками, які впливають на ощадну активність населення є: 

 очікування щодо динаміки цін і кількості товарів на ринку; 

 очікування щодо змін обсягу доходів та фінансового становища в 

майбутньому; 

 відсоткові ставки за кредитами та депозитами; 

 податкові ставки, оскільки збільшення податкових ставок зменшує 

дохід  кінцевого використання і, як наслідок, скорочує їх споживання і 

заощадження; 

 розвиток системи державного соціального страхування; 

 розвиток ринків капіталів, адже вони виконують подвійну функцію 

стимулювання заощаджень і видачі кредитів; 

 демографічні чинники: вік, стать, соціальний стан, освіта особи, яка 

приймає рішення щодо фінансової поведінки загалом; 

 рівень корупції в країні;  

 довіра до фінансових інститутів і наявність зручних інструментів 

інвестування [150]. 
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На сьогоднішній день в Україні, серед фінансових установ, які надають 

послуги довгострокового заощадження, привілеї має лише банківський сектор.  

Існує фонд гарантування вкладів фізичних осіб лише для банківських установ, 

це в свою чергу робить менш конкурентоздатними компанії зі страхування 

життя. В умовах високого рівня недовіри населення, несформованої страхової 

культури та ментальних особливостей необхідно надавати гарантії та широкі 

права захисту вкладів страхувальників та їх інвестиційних доходів при 

страхуванні життя, адже це є одним із ключових факторів стимулювання 

розміщення заощаджень в сегменті страхування життя. 

Враховуючи соціальне значення страхування життя, а також притаманний 

цій сфері потужний інвестиційний потенціал  для її стабільного розвитку та 

стимулювання зростання необхідне створення потужного законодавчого 

підґрунтя в частині збільшення лімітів щодо інвестування коштів закордон, що в 

свою чергу збільшить дохідність такого виду накопичень і дозволить страховим 

компаніяї зі страхування життя ра нівних умовах конкурувати з українськими 

банками. Також необхідним є зміни в законодавсті стосовно повернення 

страховим компаніям статусу незалежного фінансового суб’єкта на 

недержавному рівні системи пенсійного страхування та дозволить їх 

функціонувати незалежно від НПФ. 

Фактичний стан внесків до недержавного рівня системи пенсійного 

страхування України в частині внесків до недержавних пенсійних фондів 

характеризується повільним зростанням темпів приросту за останні 5 років. 

Внески до компаній зі страхування життя мають значно більший приріст та 

більш активну динаміку. Спостерігається пасивне зростання внесків до 

недержавних пенсійних фондів при активному зростанні внесків до компаній зі 

страхування життя, що характеризує в цілому покращення клімату на ринку 

страхування життя в Україні. 

За результатами 2018 року обсяг пенсійних внесків до компаній зі 

страхування життя склав на 51,2% більше, ніж до недержавних пенсійних 
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фондів, що підтверджує ефективність діяльності компаній зі страхування життя 

та їх переваги над недержавними пенсійними фондами (рис.2.18). 

 

Рис. 2.18. Обсяг внесків до компаній зі страхування життя та недержавних 

пенсійних фондів в Україні з 2012 по 2016 рр, млн.грн 

Джерело: побудовано авторами на основі [55; 56] 

 

Страхування життя має високу динаміку зростання, що є якісним 

показником ефективності сфери недержавного пенсійного страхування в 

Україні. 

Отже, основними напрямками реформування системи недержавного 

добровільного пенсійного страхування в Україні є: 

 залучення компаній, що здійснюють страхування життя до 

управління пенсійними планами як окремих підприємств, так і НПФ в цілому; 

 зміна податкового законодавства в частині податкових пільг для 

споживачів ощадних продуктів, які пропонують компанії зі страхування життя, 

а також для людей з обмеженими можливостями.  

Отже, у сучасних умовах розвитку економіки України система пенсійного 

страхування виступає не лише своєрідним індикатором досконалості розвитку 

соціальної сфери, а й кінцевим показником трудового вкладу членів суспільства 

в досягнення прогресу, відіграє важливу роль у фінансовій системі держави, 

впливаючи на формування і перерозподіл грошових ресурсів у регіональному і 
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галузевому аспектах. Це зумовлює необхідність постійного вдосконалення 

системи пенсійного страхування у відповідності до потреб суспільства і 

реального рівня економічного розвитку країни. Реформування 

системиьпенсійного страхування в Україні має стати першим кроком до 

якісного, справедливого соціального забезпечення, а також повноцінного 

виконання державою своїх обов’язків перед громадянами. Досвід розвинутих 

країн світу свідчить, що залучення страхування життя до пенсійних планів є 

дієвим способом подолання фінансової розбалансованості системи пенсійного 

страхування, підвищення індивідуальної відповідальності громадянина в 

формуванні власного пенсійного захисту, досягнення соціальної справедливості 

в чіткій прив’язці розміру отримуваних пенсій до раніше здійснюваних внесків, 

забезпечення економіки довгостроковими фінансовими ресурсами та 

інвестиційним приростом пенсійних активів.  

 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Охарактеризовано фінансові показники розвитку солідарного рівня 

системи пенсійного страхування в Україні шляхом аналізу політичних, 

економічних, демографічних, соціальних, історико-культурних факторів, а 

також фінансової звітності діяльності Пенсійного фонду України, визначення 

його платоспроможності та стійкості в довгостроковій перспективі.  

2. Виявлено особливості функціонування недержавних пенсійних фондів в 

системі пенсійного страхування України. Виокремлені десять  особливостей, які 

з різних сторін розглядають діяльність недержавних пенсійних фондів на 

діючому третьому рівні системи пенсійного страхування та доводять 

неспроможність даних  фінансових посередників забезпечити збільшення 

учасників системи пенсійного страхування без обов’язкової складової, а така 

особливість як «інвестиційне середовище» характеризує відсутність надійних 
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довгострокових фінансових інструментів на фондовому ринку України, що 

пояснює необхідність подальшого реформування та визначення додаткових 

інвестиційних інструментів. Для можливих інвестиційних рішень запропоновані 

фінансові інструменти та визначені ліміти інвестування коштів в такі 

інструменти на умовах надання можливості компаніям з управління активами 

вкладати в них пенсійні кошти в межах визначених лімітів. 

3. Визначено місце страхових компаній в умовах реформування системи 

пенсійного страхування та, імплементуючи зарубіжний досвід, надано 

пропозиції стосовно залучення страхових компаній до активної діяльності на 

третьому рівні системи з розвитком окремих пенсійних планів на конкурентних 

умовах з НПФ.  
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РОЗДІЛ 3  

НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО 

СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

 

3.1. Запровадження накопичувального рівня в умовах реформування 

системи пенсійного страхування 

 

Сучасні системи пенсійного страхування в світі сформувалися і 

продовжують формуватися в результаті кардинальних, а також параметричних 

пенсійних реформ в останні двадцять п'ять років. Україна зробила перші кроки 

щодо  реформування системи в 2003 році, проте саме запровадження другого 

накопичувального рівня, яке до цього часу відкладається з різних причин, 

покладене в основу сучасного реформування, яке наразі є актуальним і 

дискусійним питанням серед науковців, представників влади, фінансового 

сектору, профспілок та населення України. 

Метою запровадження загальнообов’язкового накопичувального рівня 

системи пенсійного страхування є створення централізованої чи 

децентралізованої моделі запровадження накопичувального пенсійного 

страхування, що забезпечить: 

 справедливі умови пенсійного страхування та підвищену 

персональну мотивацію – можливість особистої відповідальності щодо 

забезпечення власної старості, формуючи власні пенсійні накопичення в додаток 

до солідарного рівня; 

 підвищення рівня пенсійних виплат у старості; 

 контроль громадянами за станом власних пенсійних накопичень; 

 використання своїх накопичених пенсійних заощаджень до виходу 

на пенсію, у разі настання певних життєвих ситуацій (хвороба, освіта дітей, 

оплата іпотеки, тощо); 
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 формування збалансованої і стійкої трирівневої системи пенсійного 

страхування; 

 формування додаткового інвестиційного ресурсу, що має 

стимулювати динамічне зростання економіки України.  

Ефективність накопичувального рівня системи значною мірою залежить 

від суб'єктивних та загальноекономічних чинників. Її прибутковість може 

коливатися в значних межах залежно від змін економічної кон'юнктури, якості 

менеджменту та динаміки розвитку фондового ринку.  

Увага до загальнообов’язкового накопичувального рівня системи 

пенсійного страхування і те значення, яке вона придбала в стратегії пенсійного 

реформування, обумовлена поєднанням трьох груп факторів:  

1) очікуваної неспроможності існуючої розподільчої системи в 

майбутньому в силу ряду об'єктивних економічних та демографічних причин;  

2) відносно успішних прикладів, сформованих досвідом переходу до 

накопичувальних схем в Латинській Америці та частини Європейских країн;  

3) неоліберальної хвилі в економічній теорії та практиці в кінці ХХ 

століття. 

В експертному середовищі питання щодо обрання моделі побудови 

накопичувального рівня є дискусійним в питанні механізму функціонування 

даного рівня на централізованих чи децентралізованих засадах.  В середині 

квітня 2018 року на розгляд до Верховної ради України був внесений проект 

Закону №6677 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування» [126], запропонований народними депутатами України, 

та підтриманий частиною фінансового сектору. Він передбачає запровадження 

другого рівня системи пенсійного страхування на базі вже діючих фінансових 

інститутів третього рівня системи, а саме недержавних пенсійних фондів (НПФ), 

їх адміністраторів, зберігачів та компаній з управління активами (КУА).  

В діючому [135] та запропонованому до впровадження [126] законодавстві 

умови участі в загальнообов’язковому накопичувальному страхуванні 
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відрізняються також наявністю обмежень (або їх відсутністю) щодо віку 

входження учасників в систему – в діючому законодавстві прописано 

запровадження обов’язкового накопичення для людей віком до 35 років, тоді як 

в законопроекті №6677 дане обмеження ввідсутнє. При цьому розмір внесків 

повністю зберігається –  визначено від 2% до 7% від заробітної плати робітника 

з щорічним збільшенням внесків на 1% до максимального порогового значення. 

При цьому в редакції розглянутого законопроекту також передбачені податкові 

пільги на перші три роки для учасників системи. Ними є зменшення податку на 

доходи фізичних осіб з 18% до 15%, і відміна на три роки військового збору у 

розмірі 1,5% [126].  

Враховуючи запропоновані розміри страхових пенсійних внесків, 

розглянемо три можливі варіанти розрахунку об’єму грошових потоків до 

накопичувального рівня системи пенсійного страхування за умови нівелювання 

вікових обмежень для участників системи.  

Для розрахунку нами було використано формулу: 

                               ГПі = ∑ Б ∗ ПВ% ∗ К𝑛
𝑖=1 ,                                               (3.1) 

де:  

ГПі – грошові потоки, акумульовані системою за і періодів, i=[1; n]; 

Б – база оподаткування; 

ПВ% – пенсійний внесок - відсоток податку (збору) згідно умов 

збільшення відрахуань щороку від 2% до 7% щорічно; 

К – поправочний коефіціент, що відображає темпи приросту бази 

оподаткування. 

База оподаткування не є фіксованою величиною, тому нами розглянуто два 

можливі варіанти розрахунку об’єму даних грошових потоків через різні підходи 

до визначення бази оподаткування (табл.3.1). 

В першому випадку розрахунок здійснюється з формулою: 

                               Б1 =  Кстрах ∗ ЗПсер,                                                   (3.2) 

де:  Кстрах – кількість страхувальників;  

       ЗПсер – середня заробітна плата. 
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Таблиця 3.1 

Прогнозні об’єми щорічних грошових потоків на другому рівні  

системи пенсійного страхування, млрд. грн 

Рік % ставка 

Методи визначення бази оподаткування, млрд грн 

За ПФУ 

 та Держстат  За  ДФС 

За валовим фондом 

 оплати праці 

Б1 ГП Б2 ГП Б3 ГП 

2020 2 134,52 2,7 1286,82 25,7 84,42 1,7 

2021 3 154,70 4,6 1437,27 43,1 99,61 3,0 

2022 4 177,91 7,1 1581,00 63,2 117,54 4,7 

2023 5 204,60 10,2 1739,10 87,0 138,70 6,9 

2024 6 235,28 14,1 1913,01 114,8 163,66 9,8 

2025 7 270,58 18,9 2104,31 147,3 193,12 13,5 

2026 7 311,16 21,8 2314,74 162,0 227,88 16,0 

2027 7 357,84 25,0 2546,22 178,2 268,90 18,8 

2028 7 411,51 28,8 2800,84 196,1 317,31 22,2 

2029 7 473,24 33,1 3080,92 215,7 374,42 26,2 

ГП10 Х Х 166,5 Х 1233,1 Х 122,8 
Джерело: Розраховано автором на основі [ 34; 45; 49; 50; 52; 157] 

  

Для проведення розрахунків за формулою  3.2. було використано: 

 звітність Державного Пенсійного фонду України про кількість 

страхувальників, на користь яких роботодавцями здійснюється сплата Єдиного 

соціального внеску (ЄСВ) в 2019 році, тобто для розрахунку узято припущення, 

що всі теперішні страхувальники будуть сплачувати 2% (+1% щороку) від 

власного доходу у Державний Накопичувальний фонд або приватні акредитовані 

НПФ. Аналіз динаміки кількості страхувальників в системі пенсійного 

страхування дає підстави знехтувати зміною даного показника в 

короткостроковій перспективі, так як після зниження ставки ЄСВ у 2016 році до 

22% даний показник (Кстрах) збільшився менш ніж на 3% (з 12827,1 тис чол на 

початку 2017 року до 13195,5 тис чол на початку 2019 року [45]); 

 дані Державної служби статистики України стосовно розміру  

середньої заробітної плати в Україні, яка на кінець 2018 року становила в 

середньому по Україні 8865 грн [34]. Проте аналізуючи динаміку даного 

показника з 2010 року щорічно, нами було розраховано середній темп зростання 
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заробітної плати в Україні в середньому на 15% за рік. Тому для подальшого 

розрахунку грошових потоків, акумульованих системою за і періодів було 

використано відповідний поправочний коефіціент К, що відображає темпи 

приросту бази оподаткування. 

В другому випадку розрахунок здійснюється з урахуванням 

макроекономічних показників економічного та соціального розвитку України, 

схвалених Постановою Кабінету міністрів України «Про схвалення Прогнозу 

економічного і соціального розвитку України» на три послідовні бюджетні роки 

та прогнозним обсягом надходжень ЄСВ, що оприлюднюються Державним 

казначействои України та прогнозуються Державною фіскальною службою 

України [138]. Так, для  2019 року сума надходжень від ЄСВ прогнозується у 

розмірі 256,7 млрд грн, для 2020 року - у розмірі 283,1 млрд грн , а для 2021 року 

– 316,2 млрд грн [45], тому можна вирахувати, що попоравочним коефіцієнтом 

для розрахунку грошових потоків має бути середнє значення приросту ЄСВ за 

розглянуті три роки, а саме К становитиме 10% річних. 

        Б2 =
ЄСВ

22%
∗ 100%,                                                     (3.3) 

Проте недоліком такого методу розрахунку є те, що ЄСВ має специфічну 

базу оподаткування, яка може спотворювати результати.  

В  третьому випадку за основу для розрахунку взято показник валового 

фонду оплати праці в Україні, що й виступає базою поподаткування Б3, з якої 

розраховані відрахування становлять від 2% (+1% щороку) до 7% відповідно. 

Так, валовий фонд оплати праці на початку 2017 року становив 47,85 млрд грн, 

на початку 2018 року – 61,28 млрд грн, а на початку 2019 року – 71,54 млрд грн 

[34]. Тепм зростання даного показника, що відображає коефіцієнт К, становить 

18% річних, тоді відрахування до  накопичувального рівня  системи пенсійного 

страхування вже у перший рік становитимуть 1,7 млрд. гривень на рік та будуть 

зростати щороку. Такий показник зростання корелює з динамікою  збільшення 

валового фонду оплати праці на рік, та включає в себе відсоток приросту за 

рахунок щорічного збільшення ставки фонду оплати праці. Недоліком такого 
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методу є неточність прогнозування об`єму валового фонду оплати праці у 

довгостроковому періоді. 

Необхідно також відмітити, що рівень тінізації економіки України за 

оцінками МВФ в останні роки має вузький коридор значень, тому на нашу думку 

коригування на даний показник не має економічного змісту. В свою чергу 

коригування на інфляцію не проводиться з причини використання для оцінки 

базових показників номінальної, а не реальної вартості активів 

накопичувального рівня системи пенсійного страхування. При оцінці 

встановлено верхню межу відсоткового відрахування із заробітної плати у 

розмірі 7%.  

Згідно таблиці 3.1. можна зробити висновок, що при запровадженні 

накопичувального рівня системи  пенсійного страхування для працездатного 

населення усіх вікових груп вже в перший рік буде акумульовано не менше ніж 

1,7 млрд грн, зі постійним збільшенням цієї суми в наступні роки до не менше 

ніж 122,8 млрд за 10-ть років функціонування системи (без врахування 

інвестиційного доходу). Максимальні значення прогнозних грошових потоків в 

перший та десятий рік функціонування системи розраховані за другим підходом 

визначення бази оподаткування і становитимуть 25,7 млрд грн та  1233,1 млрд 

грн  відповідно. Такі мінімальні грошові потоки характерні для системи при 

запроваджені моделі, за участі всього працюючого населення України.  

За ініціативи комісії та при підтримці Світового банку, в червні 2018 року 

було розпочато, а в квітні 2019 року завершено роботу над редакцією урядового 

законопроекту, автором якої стала Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку (НКЦПФР) [130]. В ньому передбачено інший підхід до 

формування пенсійних накопичень, а саме через автоматичну підписку усього 

працюючого населення України та загальнобов’язкові відрахування у розмірі від 

2% і більше з 10%-го щорічного зростання середньої заробітної плати в Україні. 

Тобто відсоток відрахувань буде збільшуватись не щорічно, а лише при умові 

позитивної кон’юнктури ринку зі збільшенням фонду оплати праці. 

Накопичення коштів за таких умов може відбуватись повільнішими темпами, 
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адже для використання такого механізму необхідним є сталий розвиток 

економіки неперервно протягом мінімум 15 років, зі щорічним зростанням як 

заробітних плат, так і ВВП країни загалом.  

Розраховуючи грошові потоки, опираючись на третьому підході (табл.3.1) 

нами було використано динаміку зростання фонду оплати праці за останні три 

роки, що становить 18%, проте визначена тенденція в довгостроковій 

перспективі не є сталою. Тому підхід, запропонований НКЦПФР,  може 

сформувати відмінні від розрахунків грошові потоки, адже базою оподаткування 

визначено не фіксований дохід в розмірі середньої заробітної плати, а постійно 

зростаючий дохід, що становить не менше ніж 10% від попередніх показників. 

Тому при сповільненні темпів зростання фонду оплати праці законопроект 

НКЦПФР, на нашу думку, може сформувати розраховані грошові потоки за 

довший проміжок часу.  

Розглянутий рівень грошових потоків у максимальні 7% призведе до 

формування додаткового доходу пенсіонерів, проте він не забезпечить зростання 

коефіцієнту заміщення до прийнятного рівня (табл. 3.2). На початку  2019 року 

середня пенсія становила 2517,82 грн, тоді як середня заробітна плата 

знаходилась на рівні 10195 грн. Виходячи з таких показників, ми розрахували, 

що фактичний коефіцієнт заміщення системи пенсійного страхування в Україні 

на початок 2019 року дорівнював 23,8%, хоча за розрахунками Світового банку 

він є дещо більшим – до 30%. На основі даних показників та звітів НКЦПФР було 

зпрогнозовано коефіцієнт заміщення після запровадження накопичувального  

рівня системи пенсійного страхування в Україні (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Коефіцієнт заміщенні після запровадження накопичувального рівня 

Ставка Додатковий коефіцієнт 

заміщення 

Загальний коефіцієнт 

заміщення 

чоловіки жінки чоловіки жінки 

7% 10,2 7,3 34 31,1 

10% 14,6 10,4 38,4 34,2 

15% 21,7 15,4 45,5 39,2 
Джерело: складено автором на основі [55] 
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Дана розрахунки проведені з певними припущеннями, а саме: 

 пенсійний вік після 2021 року не буде перевищувати 60 років для жінок 

та чоловіків; 

 передбачено планову реальну дохідність на рівні 2% річних до 2025 року 

та 1,5% після 2025 року; 

 передбачено зростання реального ВВП на рівні 3,5%-4% в рік до 2025 

року та уповільнення темпів росту після 2025 року поступово до 1%-2%. 

Проте навіть завдяки даним припущенням НКЦПФР та високим відсоткам 

накопичень коефіцієнт заміщення не перевищуватиме визначений 

європейськими рекомендаціями як прийнятний рівень у 40% (крім 15% для 

чоловіків).  

До основних дискусійних питань та характеристик моделі реформування 

системи пенсійного страхування в Україні небхідно віднести: 

1. Форма власності учасників накопичувального рівня системи пенсійного 

страхування. 

 Запровадження накопичувального рівня системи пенсійного страхування 

на централізованих чи децентралізованих принципах є дискусійним питанням 

серед науковців та практиків. Зарубіжний досвід має приклади запровадження  

накопичувального рівня як  через створення єдиного державного фонду, так і 

через вкладення накопичених коштів у приватні недержавні пенсійні фонди, щ 

одіють на території окремої держави. В Україні  законопроект №6677 пропонує 

повну децентралізацію накопичувального рівня системи, тоді як у законопроекті 

НКЦПФР  запропоновано змішану модель функціонування накопичувального 

рівня системи пенсійного страхування, а саме через створення Державного 

накопичувального фонду України та акредитації частини функціонуючих на 

ринку фінансових послуг  НПФ, діяльність яких буде адмініструвати діючий 

Державний пенсійний фонд України. В законопроекті суб’єктами другого рівня 

також визначені компанії з управління активами (КУА), що будуть акредитовані 

для управління коштами даного рівня. 
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 Проаналізувавши особливості, що характеризують діяльність НПФ на 

фінансову ринку України (пункт 2.2), а саме довівши відсутність якісного 

адміністрування, управління пенсійними активами зі значними порушеннями 

законодавства, недостатнього регулювання діяльності як НПФ, так і  їх КУА та  

адміністраторів, і як наслідок відсутності фінансових заходів покарання з боку 

держави до цих установ, ми можемо стверджувати про малорозвиненість 

добровільного накопичувального рівня системи пенсійного страхування 

України, його хаотичність та недосконалість функціонуючих механізмів. Тому 

вважаємо недоцільним надання  НПФ України одноосібного права накопичення 

та розпорядження фінансовими ресурсами другого рівня системи. На нашу 

думку саме змішана форма забезпечення функціонування системи як державним, 

так і приватними учасниками, що діятимуть на умовах добросовісної 

конкуренції, є найприйнятнішою для українських реалій.  

Запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування в 

Україні має ряд ризиків, які можуть бути різними в залежності від механізму 

реалізації пенсійних накопичень.  

Основними ризиками запровадження накопичувального рівня системи на 

централізованому рівні є: 

 ризик націоналізації внесків - одержавлення особистих накопичень 

громадян в кризовий період, переведення їх до солідарного рівня, як це відбулося 

в ряді європейських та пострадянських країн після світової фінансової кризи 

2008-2009 років; 

 фіскальні ризики - можуть виникнути при недостатній захищеності 

пенсійних накопичень в кризовий період. При знеціненні таких накопичень 

держава, як гарант, повинна буде провести відшкодування з бюджету, що 

збільшить фіскальний тиск загалом; 

 інвестиційний ризик - недостатня кількість інвестиційних інструментів 

може зробити залежними між собою дохідність пенсійних накопичень від 

наявності на інвестиційному ринку достатньої кількості державних боргових 

цінних паперів та дохідністю за ними. Державний Накопичувальний фонд, 
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проводячи консервативну політику інвестування, і вкладаючи кошти в надійні 

ОВДП, може створити ситуацію перекладання коштів «з кишені в кишеню» за 

певний відсоток, що призведе до збільшення державного боргу країни. 

Запровадження накопичувального рівня системи на децентралізованому 

рівні має ряд своєрідних ризиків, таких як:  

 управлінські ризики, а саме ризики, пов’язані з неякісним управлінням 

пенсійними активами (купівля «сміттєвих» цінних паперів, купівля паперів із 

завищеними комісіями брокерів, недостовірна фінансова звітність тощо); 

 ризики операційних витрат – запропонована модель реалізації 

накопичувальної системи через недержавні пенсійні фонди коштуватиме до 5% 

річних від обсягу накопичених коштів, тоді як в Європейських країнах вартість 

підтримки роботи накопичувального рівня становить близько 0,8%; 

 ризик недовіри до фінансового сектору – за роки сформований у 

населення України  невдалий досвід інвестування, значні втрати коштів у 

фінансових пірамідах, під час ліквідації банків, протягом фінансових криз у 2008 

та 2014 роках, значна девальвація гривні за роки незалежності України можуть 

призвести до того, що додатковий збір із заробітної плати громадян збільшить 

тінізацію економіки України через недовіру населення до будь-яких фінансових 

інститутів. 

Для будь-якого з розглянутих сценаріїв є характерними ризик ліквідності, 

інфляційний ризик, ризик відсоткових ставок, валютний ризик (при інвестуванні 

в зарубіжні активи) та інші ризики, пов’язані з інвестиційною діяльністю 

накопичених коштів.  

Окремо для економіки України потрібно виділити ризик спадного 

економічного зростання через зменшення сукупного попиту, адже 

запровадження додаткового податку чи збору може призвести до скорочення 

споживання кожного громадянина, який є учасником накопичувального рівня 

системи пенсійного страхування. 

Ще одним ризиком, викликаним  загальнообов’язковим накопичувальним 

рівнем системи пенсійного страхування є ризик збільшення державного боргу 
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України. Нерозвиненість фондового ринку України, відсутність надійних 

інструментів для інвестування пенсійних коштів може призвести до того, що 

Урядом країни будуть емітовані облігації внутрішньої державної позики для 

створення надійних інструментів і забезпечення збалансованості системи та 

збереження пенсійних заощаджень. Проте, звертаючись до досвіду Польщі, 

потрібно зазначити, що такі заходи можуть спровокувати швидкий темп 

зростання державного боргу країни, що призведе до зменшення рейтингу 

кредитоспроможності України як позичальника та збільшення вартості 

отримання міжнародних запозичень.  

2. Вартість обслуговування накопичувального рівня системи пенсійного 

страхування. 

 Роль Пенсійного фонду України як адміністратора накопичувального 

рівня системи пенсійного страхування має фінансові переваги, адже в 

законопроекті НКЦПФР зазначено, що за таких умов вартість усіх послуг для 

кожного окремого громадянина буде становити не більше 0,5% від загальної 

вартості його накопичених активів, тоді як обслуговування діючого третього 

рівня системи є значно дорожчим. Так, витрати, що відшкодовуються за рахунок 

пенсійних активів, накопичених діючими НПФ України, станом на 31.03.2018 

зросли на 9,6 % у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року і в цілому за час 

існування пенсійних фондів становлять 283,4 млн. грн., або 11,4% від загальної 

вартості активів НПФ [106], що є високим показником, так як для країн 

Європейського союзу середній розмір визначеного показника не перевищує 1%. 

Проводячи аналогію з третім діючим рівнем системи пенсійного 

страхування, можемо визначити, що основна частина витрат, що 

відшкодовуються за рахунок пенсійних активів, припадатиме на оплату послуг з 

управління активами недержавних пенсійних фондів –  58,5%   від загальної суми 

витрат. Витрати на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду для 3-го 

рівня становлять 27,4% від загальної суми витрат, що відшкодовуються за 

рахунок пенсійних активів. Оплата послуг зберігача, який здійснює 

відповідальне зберігання активів пенсійного фонду – 5,5% від загальної суми 
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витрат [55]. Тобто, співвідношення 60/30/10 як максимальне для КУА, 

адміністраторів та зберігачів відповідно є економічно обґрунтоване і може бути 

використане  для обрахунків доходів фінансових посередників, що 

обслуговуватимуть другий рівень системи пенсійного страхування. 

Виходячи з грошових потоків, сформованих в таблиці 3.1., можемо розрахувати 

вартість надання послуг фінансовими посередниками, що прогнозовано будуть 

на рівні, не вищому за середньоєвропейський показник (1%) та будуть задіяні в 

обслуговуванні 2-го рівня системи пенсійного страхування (табл.3.3). 

Таблиця 3.3 

Витрати на обслуговування накопичувального рівня системи 

загальнообов'язкового державного пенсійного страхування 

Витрати на   Витрати в рік, тис. грн 

частка 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Управління 

активами 
60/100 

807,15 2199,48 4334,39 7403,32 11638,45 17320,57 

Адміністрування 30/100 269,05 733,16 1444,80 2467,77 3879,48 5773,52 

Зберігання 10/100 1614,30 4398,96 8668,78 14806,64 23276,89 34641,15 

Всього 1% 2690,50 7331,60 14447,97 24677,74 38794,82 57735,25 

Джерело: розраховано автором 

 

Згідно таблиці 3.3., найбільш зацікавленими організаціями в 

запровадженні другого рівня пенсійної системи є КУА, які безпосередньо 

інвестуватимуть накопичені кошти громадян у фінансові інструменти, не 

заборонені законодавством. За аналогією сьогоднішнього розподілу витрат НПФ 

на обслуговування власних активів, КУА  отримають близько 17,5 млн грн за 

власні послуги вже у 6-й рік функціонування накопичувального рівня. Дані 

розрахунки проведено за середнім показником грошових потоків, які було 

розраховано за даними Пенсійного фонду України щодо кількості 

страхувальників в Україні та їх динаміці. Також в даних розрахунках було 

знехтувано інвестиційний дохід, який потенційно може збільшити грошові 

потоки до 15% річних, що в свою чергу збільшить прибутки компаній, що 

обслуговуватимуть накопичувальний рівень системи пенсійного страхування. 
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Дані показники є оптимістичними і будуть виконані при умові дотримання 

європейських стандартів щодо вартості обслуговування пенсійних накопичень. 

Значний об’єм фінансових ресурсів в управлінні пояснює протидію 

приватного фінансового сектору створенню Державного Накопичувального 

фонду, який може мати значні конкурентні переваги для громадян перед 

недержавними пенсійними фондами. 

З іншого боку зарубіжний досвід впровадження загальнообов’язкового 

накопичувального рівня, розглянутий у роботі (Казахстан, Угорщина тощо),  

через створення державної установи дає підстави формувати певну недовіру до 

Державного накопичувального фонду як уповноваженого органу акумуляції 

пенсійних накопичень другого рівня системи пенсійного страхування. І хоча в 

законопроекті, запропонованому НКЦПФР, присутній пункт про неможливість 

використання коштів, накопичених на другому рівні, для покриття дефіциту 

бюджету Пенсійного фонду України, є ризик внесення змін в звконодавство 

після його прийняття в майбутніх періодах.  Тому громадяни України повинні 

мати право вибору суб’єкта системи пенсійного страхування державного чи 

приватного характеру, що пропонує змішана система. 

3. Вибір КУА та інвестиційної стратегії. 

Акумулювання коштів як в акредитованих НПФ, так і в Державному 

Накопичувальному фонді потребує подальшого делегування інвестиційної 

функції компаніям з управління активами, що за одним із законопроектів [130] 

мають бути акредитовані регулятором. Ми вважаємо доцільним проходження 

додаткової акредитації відповідними суб’єктами для глибокого вивчення їх 

діяльності на ринку фінансових послуг України в минулому та можливість 

залучення їх до звгвльнообов’язкового накопичувального рівня.  

На нашу думку, отримати акредитацію в першу чергу будуть прагнути не 

новостворені, а  вже функціонуючі КУА на фінансовому ринку України, які 

мають досвід в управлінні не лише недержавними пенсійними фондами, а й 

інститутами спільного інвестування – венчурними, закритими та іншими типами 

фондів, а також активами страхових компаній. Тому особистий вибір 
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громадянином не НПФ для інвестування власних коштів, а саме компанії з 

управління активами на підставі аналізу відкритої звітності, інвестиційного 

портфелю та результатів діяльності має стати ключовим фактором для 

допущення до накопичувального рівня системи пенсійного страхування в 

Україні. 

Інвестиційна стратегія має бути сформована КУА та запропонована для 

кожного окремого НПФ, враховуючи не лише розмір інвестиційного ризику, а 

також територіальні чи галузеві особливості кожного окремого фінансового 

посередника. Така диверсифікація повинна бути сформована та запроваджена на 

свій території України для створення нових інструментів інвестування 

(інвестування в місцеві об’єкти нерухомості чи виробничі потужності, тощо). 

Саме за якістю управління КУА пенсійними активами учасник системи повинен 

обирати фонд для накопичення власних коштів. КУА в свою чергу будуть 

зацікавлені в якісному та дохідному управлінні пенсійними накопиченнями, 

адже  лише на умовах добросовісної конкуренції між усіма учасниками, можливе 

збільшення попиту та довіри до системи з боку населення загалом. 

Позитивна характеристика діяльності існуючих КУА може бути надана на 

основі аналізу їх  безпосередньої діяльності, результатом якої є збільшення 

чистої вартості активів, що знаходяться в їх управлінні (рис. 3.1).  

 

Рис. 3.1. ТОП-9 КУА за приростом вартості активів фондів в управлінні 

Джерело: побудовано автором за даними [106] 
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Розглянувши усі зазначені ризики запровадження накопичувального рівня 

системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування для України 

на даному етапі на нашу думку найвагомішим є ризик від’ємної реальної 

дохідності накопичених коштів, тобто втрата учасниками системи власних 

накопичень через недостатній рівень дохідності в порівнянні з щорічною 

інфляцією, втрата гривнею своєї купівельної спроможності в довгостроковій 

перспективі та недостатня кількість фінансових інструментів для формування 

диверсифікованого інвестиційного портфелю. 

Тому на нашу думку, інвестування пенсійних накопичень в іноземні активи, 

а саме збільшення лімітів з 10% (що запропоновано у законопроекті НКЦПФР) 

до 80%,  значно розширить вибір інструментів для КУА та надасть змогу системі 

функціонувати ефективно та прибутково. 

4. Умови оподаткування.  

Введення в Україні додаткового податку чи збору може призвести до 

збільшення тіньового сектору та зменшення бази оподаткування офіційно 

оформленого населення працездатного віку до мінімальних розмірів. Так, в 

грудні 2015 року відбулося зменшення Єдиного соціального внеску (ЄСВ), який 

забезпечує відрахування у Пенсійний фонд України, майже вдвічі - з приблизно 

38% до 22% нарахувань на заробітну плату робітника, і були повністю скасовані 

відрахування із заробітної плати, які становили 3,2%. Таке реформування мало 

на меті стимулювання детінізації економіки в частині оплати праці найманих 

робітників, проте поставлені задачі не було досягнуто, що призвело до 

збільшення дефіциту Пенсійного фонду. Зменшивши фіскальний тиск на 

роботодавця з одного боку, з іншого така реформа виключила працівника з 

процесу формування власних пенсійних накопичень, перекладаючи 

відповідальність за формування бюджету ПФУ лише на роботодавця. На нашу 

думку, введення загальнообов’язкового накопичувального рівня системи  

пенсійного страхування можливе лише при умові повернення особистої 

відповідальності кожному працівнику в частині формування власних накопичень 

на особових рахунках, тобто за умови пропорційної відповідальності як 
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роботодавця, так і робітника. Підтвердженням цієї тези є досвід Грузії, яка 

однією з останніх країн в Європі запровадила систему загальнообов’язкового 

пенсійного накопичення в  липні 2018 року. Цей досвід є релевантним для 

України через підхід до проведення реформування в даній країні, побудований 

на ґрунтовному аналізи помилок інших держав у минулому. Так, акумулювання 

коштів для накопичувального рівня системи пенсійного страхування згідно 

нових умов в Грузії відбувається з трьох джерел із пропорційною 

відповідальністю сторін – робітника, роботодавця та держави – по 2% з кожного 

учасника відповідно [223]. Держава, як учасник даної системи, не має власних 

коштів, а тому буде сплачувати свій відсоток із податків робітників та 

роботодавців, які були акумульовані у бюджеті, тому виокремлення держави як 

окремого суб’єкту накопичувального рівня пенсійної системи на нашу думку є 

недоцільним. Альтернативою прямої участі держави можуть слугувати 

податкові пільги робітнику та роботодавцеві з боку держави в розрізі знижки чи 

відміни податку на прибуток. Його зменшення на 2% на певному етапі (перші 5 

років) при умові збільшення пенсійних відрахувань на 2% відповідно призведе 

до співфінансування накопичувального рівня системи пенсійного страхування з 

боку держави та бізнесу/робітника, а також справедливого перерозподілу 

накопичених коштів на рахунках саме тих громадян, які готові відраховувати 

більші суми. Так, в останні роки ряд країн, незважаючи на бюджетні проблеми, 

ввели податкові пільги або співфінансування добровільних накопичень, щоб 

збільшити частку громадян, які беруть в них участь. Також участь держави 

можливо у формі надання гарантій збереження пенсійних накопичень від 

інвестиційних ризиків.  

5. Добросовіста конкуренція серед учасників накопичувального рівня 

системи пенсійного страхування 

 Обов’язковою передумовою запровадження накопичувального рівня є 

внесення у відповідний законопроект умов залучення на український ринок 

фінансових послуг міжнародних пенсійних фондів, які мають позитивну 

репутацію, високі рейтинги та практику функціонування у розвинених системах 
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пенсійного страхування провідних країн світу (США, ЄС тощо). Створення 

сприятливих умов для функціонування закордоних НПФ в системі пенсійного 

страхування України, що  мають позитивний досвід інвестування пенсійних 

ресурсів, висококваліфікований персонал, дієві та перевірені механізми 

управління ризиками портфелів,  забезпечать якісне управління пенсійними 

коштами накопичувального рівня з дотриманням європейських стандартів 

такого управління і внутрішніми гравцями. Наявність таких учасників в системі 

забезпечить добросовісну конкуренцію серед українських НПФ, стимулюватиме 

їх інвестуванню у власний розвиток та забезпечить переваги для кінцевого 

споживача фінансових послуг – громадянина України. 

6. Регулювання та нагляд. 

В свою чергу, важливим учасником якісного ризик-менеджменту системи 

є регулятор. Тому управління ризиками накопичувальної системи 

загальнообов’язкового пенсійного страхування має бути покладено на 

консолідований орган, функції якого наразі виконують дві окремі структури – 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

(НКЦПФР). Такий «спліт» має бути наділений функціоналом відповідно до 

міжнародних стандартів і практики, основоположними з яких є незалежність 

регулятора, достатність ресурсів для здійснення якісного нагляду і можливість 

брати участь в міжнародній взаємодії регуляторів, щоб протидіяти 

зловживанням з пенсійними коштами. Така консолідація має сприяти 

зменшенню ризиків, що притаманні заощадженню пенсійних активів, 

збільшенню їх надійності, забезпеченню в майбутньому їхньої доходності.  

Розробка механізму захисту пенсійних активів, який також є 

першочерговим завданням регулятора, включає в себе систему запобігання 

ризиків, економічний захист пенсійних коштів, державний нагляд за 

використанням коштів накопичувальної системи. Ми вважаємо, що якісний 

бенчмарк, з імплементацією досвіду міжнародних організацій, що контролюють 
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пенсійні інститути, а також функціонування системи на принципах комплаєнс 

забезпечить якісне виконання системою своїх функцій без високих ризиків. 

На нашу думку для ефективного функціонування системи усі функції 

регулювання мають бути покладені на новостворений консолідований регулятор 

на базі НКПЦФР, що зможе зебезпечити якісний рівень регулювання системи 

пенсійного страхування, так як саме НКЦПФР з червня 2017 року стала членом 

Міжнародної організації пенсійних наглядових органів (IOPS), отримавши 

статус Членства в управлінні (GoverningMembership) [101]. Дана організація, 

розглянувши у липні 2018 року підготовлену регуляторами фінансового ринку 

України самооцінку відповідності стандартам IOPS існуючої системи нагляду в 

сфері недержавного пенсійного страхування, визначила її стан як «частково 

впроваджений». Оцінка проводилась в рамках впровадження другого і 

реформування третього рівнів системи пенсійного страхування та базувалася на 

оцінці як законодавчого поля, так і операційних процесів. Найменш задовільну 

оцінку мають питання достатності ресурсів, впровадженні ризик-орієнтованого 

підходу і пропорційності доступних заходів впливу існуючим ризикам. Тому 

чинне законодавство України повинно бути приведене у відповідність до 

прийнятих у світі стандартів, а саме принципів IOPS, що об’єднує органи, які 

здійснюють нагляд за діяльністю з приватного пенсійного страхування у різних 

країнах. 

Отже, на нашу думку, для мінімізації розглянутих ризиків передумовами 

запуску другого рівня системи пенсійного страхування повинні стати:  

 визначення механізму інвестування накопичених коштів на 

принципах максимальної диверсифікації та захищеності, перегляд законодавчо 

закріплених лімітів інвестування, запровадження їх обов’язкового перегляду 

кожні 3 роки відповідно до кон’юнктури ринку; 

 розширення діапазону можливих інструментів, запропонованих на 

інвестиційному ринку за рахунок лібералізації та визначення лімітів щодо 

інвестування в зарубіжні активи на рівні до 80% (при чітко виписаній 
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диверсифікації ти допустимій ризиковості даних активів, надійність даних 

інструментів на рівні «ААА»), розвиток прямого інвестування тощо; 

 комплексне врегулювання питань ефективного функціонування 

ринків капіталу, підвищення якості обслуговування споживачів фінансових 

послуг, в тому числі пенсійних фондів; 

 законодавче закріплення особистої відповідальності керівника 

фонду (державного чи приватного) за нераціональне чи неефективне 

інвестування пенсійних накопичень; 

 податкове стимулювання для учасників системи – податкові пільги 

не лише робітнику, а й роботодавцю як стимул детінізації фонду заробітних плат; 

 закріплення заборони в довгостроковій перспективі фінансувати 

дефіцит державного бюджету за рахунок пенсійних накопичень населення; 

 покладання функцій з нагляду і контролю за накопичувальною 

системою на одного консолідованого регулятора; 

 впровадження стандартів IОРS з питань нагляду за приватним 

пенсійним страхуванням, а також надання прав регулятору для забезпечення 

ефективних механізмів захисту та попередження зловживань на ринках капіталу, 

зокрема від маніпулювання, інсайдерської торгівлі та ін.  

Отже, на даний момент НПФ-и не виконують покладених на них функцій, 

проте за умови введення другого рівня пенсійної системи та ефективної 

розбудови ринку фінансових послуг, ситуація може змінитись за рахунок появи 

ефекту від масштабу та необхідних фінансових інструментів. Більше того 

стабілізація макроекономічної ситуації та поступове повернення довіри 

населення до фінансового сектору також стане ключовими факторами 

можливого успіху НПФ-ів у майбутньому. 
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3.2. Створення системи гарантій для накопичувального рівня системи 

пенсійного страхування  

 

Накопичувальна система загальнообов'язкового пенсійного страхування 

має акумулювати значні інвестиційні ресурси  в економіку країни. Частково 

вкладені в облігації внутрішньої державної позики та муніципальні облігації, 

дані ітвестиції створюють взаємну зацікавленість НПФ-ів та новоствореного 

Державного накопичувального фонду з однієї сторони, та держави – з іншої, в 

стійкості фінансової системи країни. Вкладення пенсійних ресурсів в державні 

цінні папери покладає на державу пряму відповідальність за збереження цих 

коштів, в той же час підприємства та домогосподарства зацікавлені в залученні 

пенсійних накопичень як інвестиційних ресурсів для власного розвитку.  

Успішне державне регулювання накопичувальної системи 

загальнообов'язкового пенсійного страхування можливе завдяки поєднанню 

визначених правил функціонування кожної ланки системи з активним 

стимулюванням їх розвитку. 

Оскільки в запропонованій нами моделі реформування системи пенсійного 

страхування в Україні громадянам буде надане право вибору державного чи 

недержавного пенсійного фонду, тому виключно важливу роль набуває питання 

гарантування пенсійних накопичень і створення умов для реалізації прав 

майбутніх пенсіонерів, побудованих  на страхових принципах. Адже завжди 

існуватиме ризик втрати заощаджень або зниження рівня інвестиційного доходу 

у порівнянні з їх розмірами, закладеними в розрахунках на початковому етапі 

накопичення. Все це можливо не тільки в країнах з нестійкою економікою, але і 

на розвинених ринках капіталів. 

Право вибору державного чи недержавного пенсійного фонду для 

відкриття пенсійного рахунку має переваги для населення, так як будь-який 

вибір диверсифікує фінансові та інвестиційні ризики для окремого громадянина 

та держави вцілому, а наявність конкуренції між державою та  представниками 

реального сектору захищає систему від ризику монополізації, ручного керування 
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системою та отримання неякісної послуги за завищеною ціною. Гарантування 

дотримання законодавства усіма учасниками системи, якісний бенчмарк з боку 

регулятивного органу має консолідувати в собі єдина установа. 

На прикладі банківської системи України ми бачимо, що основу довіри до 

неї формує Фонд Гарантування вкладів фізичних осіб, який функціонує на 

страхових принципах для вкладників усіх банків України, які мають банківську 

ліцензію, окрім АТ «Ощадбанк». Фонд надає населенню гаранії повернення 

власних заощаджень при умові неможливості певного банку виконати свої 

зобовязання перед кредиторами, за умови його неплатоспроможності чи участі в 

протиправних схемах. Наявність механізму гарантування в системі мінімізує 

ризики вкладників та надає значні стимули для залучення коштів у банківську 

систему України. Тому надання певної форми фінансових гарантій в Україні є 

необхідною умовою функціонування накопичувального рівня системи. 

Розглядаючи зарубіжний досвід та фінансові гарантії, що запропоновані в 

системах пенсійного страхування різних країн, можна виокремити декілька типів 

гарантій: гарантії повернення капіталу, тобто всієї суми накопичень як 

найпростіша форма гарантії для реалізації в сучасних економічних умовах 

України, гарантії певного рівня інвестиційного доходу – чи то фіксованої ставки, 

чи середньозваженого доходу тощом (рис.3.2). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Форми гарантування пенсійних накопичень 

Джерело: побудовано автором на основі [205; 211] 

 

Спираючись на зарубіжний досвід, можна констатувати, що вибір того чи 
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країні, від встановлених державних соціальних гарантій для найбідніших верств 

населення, розвитку професійного пенсійного страхування та довгострокового 

страхування життя як альтернативи пенсійним накопиченням. 

Гарантування певного рівня інвестиційного доходу має більше значення 

для працівників з вищими доходами, адже для них характерний менший 

показник коефіцієнта заміщення, сформований солідарним рівнем, а внески до 

системи загальнообовязкового  пенсійного страхування є більшими при інших 

рівних умовах.  Їх майбутня пенсія має пряму залежність  від інфляційного та 

інвестиційного ризику, тоді як працівники з більш низьким рівнем доходу, як 

правило, менш схильні до впливу таких ризиків, оскільки, по-перше, вони більше 

покладаються на державні пенсії, а по-друге, не можуть накопичувати значну 

суму грошей при мінінмальних заробітних платах. Для таких вкладників 

головним є збереження накопичених коштів у майбутньому з мінімальною 

втратою їх купівельної спроможності. В зарубіжних країнах такі працівники 

обирають консервативні стратегії інвестування пенсійних накопичень. В свою 

чергу працівники середньої та вищої ланки, як правило, повністю схильні до 

інвестиційного ризику, і при можливості обирати стратегію інвестування 

власних накопичень, готові прийняти на себе частину ризику при умові 

збільшення дохідності [205]. 

Однак не всі країни в світі мають якісні державні пенсійні системи, що 

можуть забезпечити прийнятний рівень виплат в старості (більше 40% доходів, 

отримуваних в працездатному віці). Більш того, в абсолютному вираженні 

низька або негативна прибутковість інвестицій може швидше вплинути на 

працівників з низькими доходами, оскільки це може призвести до потрапляння 

їх за межу бідності. 

Одним із способів мінімізації впливу інвестиційного ризику в рівній мірі 

на всіх працівників без диференціації за рівнями доходів є введення гарантій 

ефективності інвестицій, зокрема мінімальних гарантій повернення капіалу. Такі 

гарантії можуть бути надані в різних формах, але їх основна мета полягає в тому, 

щоб забезпечити цінність вартості заощаджень, яку людина буде накопичувати 
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при виході на пенсію на індивідуальному рахунку протягом працездатного віку. 

Відстрочені індексовані ануїтети можуть забезпечити більш ефективний захист, 

ніж мінімальні гарантії повернення капіталу, оскільки вони гарантують, що 

рівень пенсійного доходу не буде нижче певного значення протягом усього 

періоду виходу на пенсію. Проте, вартість відкладених ануїтетів вища, ніж 

мінімальна гарантія повернення капіталу.  

При встановленні фіксованих інвестиційних стратегій з боку КУА 

відбувається певне пом'якшення впливу ринкового ризику на пенсійний дохід, 

що буде виплачений пенсіонерам у встановлений термін. Тому ефективним 

інструментом мінімізації ринкового ризику ми вважаємо введення гарантій 

повернення капіталу, зокрема мінімальні гарантії повернення за рахунок норми 

формування резервного фонду. Такі гарантії можуть зменшити вплив ринкового 

ризику на учасників системи пенсійного страхування, встановивши фіксований 

рівень вартості накопичених коштів при виході на пенсію або в номінальному, 

або в реальному вираженні. В свою чергу гарантії певного рівня інвестиційного 

доходу встановлюють або мінімальну норму прибутку за пенсійними внесками, 

або мінімальну суму, яка повинна бути отримана від вкладника, при умові сплати 

якої вкладнику може бути запропонований додатковий прибуток. Гарантії 

середньозваженого доходу можуть бути як обов'язковою умовою, так і 

пропонуватися на добровільній основі недержавними пенсійними фондами або 

компаніями з управління активами за окрему плату за рахунок активів вкладника 

при ризикових стратегіях інвестування. Таким чином, гарантії можуть 

зміцнювати і доповнювати ризик-менеджмент, пов'язаний зі стратегіями 

інвестування пенсійних коштів. 

За даними аналізу міжнародного досвіду, проведеного Організацією 

економічного співробітництва та розвитку (OECР), було сформовано ряд 

рекомендацій щодо формування механізму гарантування пенсійних накопичень, 

а саме: 

 з точки зору вкладника, мінімальні гарантії повернення пенсійних 

коштів є найменш значущими в країнах, де державна/солідарна пенсія вже 
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забезпечує високий рівень доходу при виході на пенсію або при умові існування 

додаткових соціальних пільг для літніх людей, які не змогли накопичити на 

пенсію достатню сумму грошей через низький інвестиційний дохід їх 

заощаджень. І навпаки, гарантії найбільш важливі в країнах, де власні 

накопичення забезпечують значну частину пенсійного доходу, а також якщо таке 

накопичення є обов'язковим; 

 вибір форми гарантування залежить від рівноваги між прийнятним 

рівнем захисту накопичень та їх очікуваної вартості в майбутньому. 

Гарантування повернення капіталу при виході на пенсію є найдешевшим видом 

гарантії для тих, хто таким чином формує власний капітал, в порівнянні з іншими 

формами. Так, наприклад, щорічна мінімальна гарантія повернення капіталу  

(річна гарантія на капітал) коштує приблизно в шість разів дорожче, ніж гарантія 

на капітал, що використовується тільки при виході на пенсію. Тому вона є 

найпривабливішою для населення в країнах, де характер таких накопичень 

встановлено як добровільний, і населення має право обирати форму 

гарантування;  

 вартість гарантії також залежить від строку накопичення та рівня 

ризиковості інвестиційної стратегії. Так, скорочення терміну вкладу до 20 років 

в чотири рази збільшило б вартість гарантії капіталу, що використовується при 

виході на пенсію, тоді як скорочення вкладів в ризикові активи з 80% до 50% 

може зменшити її вдвічі; 

 на практиці вартість гарантії в окремій країні також залежить від 

таких факторів, як еволюція ринку капіталу, типу конкуренції при наданні 

гарантій та рівень регулювання, що відображений в законодавстві  та функціонує 

в системі пенсійного страхування певної країни. Тому важливою умовою 

гарантування повернення пенсійних накопичень є існування еквівалентної 

платоспроможності або достатності капіталу фінансових установ, що 

забезпечують гарантування накопичень. Зокрема, існує потреба в адекватних 

вимогах як до капіталу для компаній з управління активами, які надають гарантії, 
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забезпечуючи відповідний рівень захисту, так і до рівня платоспроможності для 

інших власників гарантійного капіталу, таких як компанії зі страхування життя; 

 існують різні способи отримання плати за надану гарантію. Для учасників 

системи пенсійного страхування, які накопичують на пенсію, найбільш 

привабливим може бути вирахування вартості гарантії  з накопичених коштів 

безпосередньо при виході на пенсію, а не сплата певної частини від вартості 

активів на щорічній основі. Проте установі, що відповідає за надання таких 

гарантій, необхідно акумулювати певні кошти для формування певного 

резервного фонду, а отже, необхідною умовою якісного виконання функції 

гарантування є отримання деяких авансових платежів. Баланс між цими двома 

цілями – мінімізації вартості та необхідності резервування, може бути 

досягнутий через часткову сплату вартості гарантії авансовими платежами, і 

часткової сплати потенційного надлишку, що перевищує гарантоване значення 

при виході на пенсію [205]. 

Згідно рекомендаціям OECР оцінка того, чи слід вводити гарантії 

повернення інвестицій в систему пенсійного страхування, повинна бути 

виконана в контексті оцінки загальної пенсійної системи держави. Якщо 

державна пенсія вже забезпечуює достатній захист, гарантуючи, що дохід при 

виходу на пенсію завжди буде перевищувати певний мінімальний поріг, гарантії 

повернення інвестицій можуть частквого втратити своє значення. Більш того, 

навіть якщо державні та інші пенсії в певній країні невисокі, вартість гарантій в 

пенсійних планах повинна порівнюватися з вартістю надання таких гарантій – 

певного збору або страхової премії, що підлягає виплаті за гарантію.  

В таблиці 3.4. представлені варіації надання гарантій в системах 

пенсійного страхування деяких розвинутих країнах світу. В багатьох з наведених 

країн розвинений саме добровільний рівень пенсійних накопичень, що 

представлені як різноманітні приватні пенсійні плани, і самен вони відіграють 

домінуючу роль в пенсійному забезпеченні населення даних країн.  
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Таблиця 3.4 

Форми  гарантування пенсійних накопичень в різних країнах світу 

Умови гарантування Країна 

Повернення капіталу, тобто 

дохідність не менше 0% 

річних 

Словацька 

Республіка 

Чешська 

Республіка 

Австралія Гонконг Японія 

Визначена величина Угорщина (85% ставки 

державних облігацій) 

Словенія (40% ставки державних 

облігацій) 

Фіксована ставка 

дохідності 

Малайзія 

(2,5%) 

Сінгапур 

(2,55%) 

Швейцарія 

(1,5%) 

  

Середньозважений дохід Аргентина Чилі Польща Перу Уругвай 

Джерело: складено автором за [205] 

 

При цьому, в Австралії, Гонконгу та Японії - повернення капіталу не є 

обов'язковим, але цей портфель з гарантуванням має бути запропонований в 

якості одного з інвестиційних портфелів, які  може обрати учасник системи. Для 

країн з фіксованою ставкою наведені фактичні показники прибутку. Для країн 

останньої групи є певні відмінності в системах запропонованих гарантій, проте 

вони однаково повязані з меншим із відсотків: від середньої прибутковості всіх 

фондів або фактичного доходу фонду на рівні 2%. 

Так, гарантування присутнє в пенсійних системах багатьох краї світу, 

проте на різних рівнях та різних форм. Для таких країн, як Росія та Казахстан, 

при запровадженні накопичувального рівня було притаманні наявність 

гарантування на державному рівні. 

На нашу думку при запровадженні накопичувального рівня системи 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування в Україні роль 

гарантування накопичень має рішуче значення для активізації даного рівня 

системи. Проте гарантування має функціонувати на страхових принципах і 

значно не збільшувати вартість такої послуги для населення. Адже, різні форми 

гарантій можуть коштувати для системи пенсійного страхуваня занадто дорого 

(табл. 3.5). 
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Таблиця 3.5 

Вартість гарантій  у накопичувальних системах  країн ОЕСР 

Вартість 

гарантії  

Гарантія 

повернення 

капіталу при 

виході на 

пенсію 

Гарантія 2% 

приросту 

капіталу при 

виході на 

пенсію 

Гарантія 

індексації 

капіталу до рівня 

інфляції при 

виході на пенсію 

Щорічне 

гаранту-

вання 

поверення 

капіталу 

Щорічна 

гарантія 

доходу не 

менше 4% 

% 

вартості 

чистих 

активів 

0,06% 0,22% 0,24% 0,39% 0,89% 

% від 

внесків 
1,24% 4,94% 4,94% 18,36% 18,36% 

Джерело: побудовано автором за [205] 

 

Україні відрізняється від країн ОЕСР за багатьма показниками, тому ми 

вважаємо за доцільне здійснити власний розрахунок вартості запровадження 

гарантій в системі пенсійного страхування України за допомогою моделювання, 

запропонованого в пункті 3.3. 

Проте, для оцінки загальної економічної систуації стосовно необхідності 

надання фінансових гарантій на другому рівні системи пенсійного страхування 

України, необхідно розглянути переваги запровадження гарантування для 

України, визначені шляхом фундаментального аналізу економічної, політичної 

та соціальної ситуації в країні. До таких причин можна віднести наступні: 

1) основоположною причиною надання гарантій в системі пенсійних 

накопичень є необхідність формування довіри до системи, адже відсутність 

будь-яких гарантій у добровільному накопиченні з боку недержавних пенсійних 

фондів та страхові компанії у порівнянні з банківськими пенсійними депозитами 

є стримуючим фактором розвитку добровільного накопичення загалом. У 

населення України сформована більша довіра до банківських установ через 

існування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та можливість повернення 

до 200 тис грн депозитного пенсійного вкладу;  

2) при введені загальнообов’язкового пенсійного накопичення високою  

є вірогідність формування незадоволення з боку населення, що може збільшити 
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ризик тінізації доходів громадян. В свою чергу наявність певного виду гарантій 

з боку не лише держави, а й учасників системи з їх персоніфікованою 

відповідальністю може забезпечити збільшення довіри з боку населення до 

реформування системи пенсійного страхування загалом. Тому надання 

найпростішої форми гарантування – гарантії повернення капіталу, є одним із 

інструментів формування громадянами  лояльного ставлення до власних 

зобов’язань щодо обов’язкової участі в другому рівні системи пенсійного 

страхування; 

3) захист прав і законних інтересів учасників системи передбачає не 

тільки виплату відшкодування пенсійних накопичень, довірених окремому 

пенсійному фонду, який через неєфективне управління показав від’ємну 

дохідність, але й здійснення заходів з недопущення такої ситуації у тісній 

співпраці з регулятором при умові якісного бенчмарку та функціонування на 

принципах комплаєнс. На регулятор також має бути покладено функцію 

перевірки недержавних пенсійних фондів, вирішення питання щодо 

оптимального виведення їх з ринку та організацію виплат вкладникам НПФ, що 

можуть бути ліквідовані; 

4) формування гарантійного фонду дасть смогу перекласти частину 

інвестиційного ризику з громадян, які виступають в ролі інвесторів, 

забезпечуючи найбільші переваги тим громадянам, котрі оберуть ризиковіший 

портфель інвестицій із запропонованих учасниками системи, в той час як для 

громадян із консервативною політикою створення гарантійного фонду дозволить 

захистити власні заощадження від інфляційних ризиків. 

На нашу думку, оптимальним рішенням щодо гарантування накопичень 

другого рівня системи загальнообов’язкового пенсійного страхування є 

гарантування шляхом запровадження норми резервування пенсійних 

накопичень, де в залежності від обраних стратегій КУА, які будуть управляти 

даними коштами, певна частина коштів буде обовязково відкладеною та 

проінвестованою в безризиковий актив (наприклад, 10-ти річні казначейські 

облігації США). Ми також вважаємо за потрібне надати право фондам - як 
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державному, так і акредитованим недержавним, створювати об’єднані гарантійні 

фонди, приймати участь в товариствах взаємного страхування та укладати 

договори страхування, які забезпечують додаткові гарантії виконання 

зобов’язань фонду перед своїми учасниками.  

На нашу думку, необхідність використання безризикового активу іншої 

країни (визнаного безризиковим не лише в Україні, а й світі),  для розміщення 

страхового резерву є обов’язковою умовою ефективного функціонування 

накопичувального рівня системи загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування, адже прирівнені до безризикових національні інструменти, такі як 

депозити в окремих банках та ОВДП, на справді такими не є, так як за даними 

Standard&Poor’s кредитний рейтинг боргових зобовязань України в іноземній та 

національній валютах знаходиться на рівні «В-/В», а за оцінками Fitch - на рівні 

«В-» [68]. Також український фондовий ринок сьогодні не готовий до об’єму 

інвестицій, які можуть бути сформовані другим рівнем системи пенсійного 

страхування (див. п.3.1.). Так, за даними НКЦПФР, в період з 2015 по 2018 рр. 

ними було зупинено обіг сміттєвих цінних паперів загальною вартістю в один 

трільйон гривень, які  завдали великої шкоди банківській системі України, а 

також державному бюджету, соціальній сфері та конкурентноздатності країни 

загалом [100]. Також за звітами регулятора, за 2018 рік обсяги торгів акціями на 

українських біржах склали 1180 млн грн (0,45%), корпоративними облігаціями – 

10267 млн грн (4%),  ОВДП – 245733 млн грн (94,1%), іншими цінними паперами 

– 3 685 млн грн (1,4%). При цьому кількість емітентів акцій становила 93 

компанії [100]. Це говорить про відсутність надійних інструментів для 

інвестування запланованої кількості заощаджень, а також малий об’єм 

фондового ринку України загалом. Такі показники можуть призвести до ситуації, 

коли при формуванні значного об’єму фінансових ресурсів після запровадження 

другого рівня системи котирування на біржі можуть бути керованими основними 

його гравцями, а саме тими акредитованими КУА, які будуть управляти 

найбільшими об’ємами пенсійних коштів. 
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На нашу думку, кількість інструментів фондового ринку України є 

недостатньою для якісного інвестування та управління акумульованими 

коштами накопичувального рівня системи в контексті не лише надання гарантій, 

а й для забезпечення додатньої дохідності і збереженні їх від інфляційного та 

інвестиційного ризиків. Тому ми вважаємо, що необхідною умовою 

запровадження накопичувального рівня системи загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування є значне послаблення обмежень щодо 

інвестування пенсійних накопичень в інструменти зарубіжних ринків. Так, 

законопроект НКЦПФР пропонує дозволити інвестування лише 10% коштів в 

іноземні активи, що на нашу думку є недостатнім відсотком при умові 

відсутності якісних довгострокових прибуткових інструментів інвестування на 

внутрішньому ринку України. Для обґрунтування даної тези пропонуємо 

звернутись до зарубіжного досвіду та розглянути приклади країн, які в своїй 

політиці послаблювали обмеження на вкладення активів пенсійних фондів у 

іноземні активи.  

При відборі країн для дослідження ми враховували їх порівнюваність з 

Україною, зокрема таку важливу характеристику, як відсутність розвиненого 

фондового ринку. Тому для порівняння було обрано такі країни, як Болгарія, 

Колумбія та Перу. 

Випадок Болгарії є дуже показовим, адже країна за історичним та соціально-

економічним профілем є дуже схожою на Україну – теж пост-соціалістична 

країна, яка розбудовує ринкову економіку та працює в напрямку інтеграції у 

ринок ЄС. 

До 2003 року болгарським КУА, що управляють активами пенсійних фондів 

третього рівня, було дозволено інвестувати до 10% у активи у ЄС, а серед 

дозволених для операцій інструментів були лише акції компаній, що  допущені 

до торгівлі на біржах, та державні і муніципальні облігації. 

У 2003 році цей ліміт було збільшено до 20%, а у 2006 році – обмеження на 

інвестиції у ЄС було повністю знято, а інвестиції у інвестиційні інструменти 

решти світу – досі заборонені. 
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Серед інструментів для інвестицій у країни ЄС заборонено: надавати 

кредити, інвестувати у приватні інвестиційні фонди (недиверсифіковані, що 

здійснюють прямі інвестиції), інвестиційні фонди, у портфелі яких переважає 

нерухомість та фонди, створені для сек’юритизації боргу, у іпотечні облігації, а 

також у інфраструктурні та корпоративні облігації, що не торгуються на 

регулярному ринку.  

Розглянемо дані щодо динаміки частки інвестицій НПФ за кордон та обсягів 

пенсійних внесків у Болгарії (рис. 3.3.)  

Аналізуючи показники, можна зазначити, що у 2001-2006 роках, незважаючи 

на послаблення регулювання і можливість вкладень до 20% портфелю (з 2003 р.) 

у активи країн ЄС, частка інвестицій за кордон становила не більше 10%. А після 

2006 році, після значної лібералізації вимог до інвестування за кордон 

(скасування ліміту та розширення переліку дозволених інструментів), частка 

швидко зросла до 35%, і згодом поступово зростає, а з 2013 року коливається у 

коридорі 45-60%. 

 

Рис. 3.3. Обсяг пенсійних внесків та частка інвестицій за кордон, Болгарія 

Джерело: побудовано автором на основі [266] 

Із динаміки обсягів пенсійних внесків можна побачити, що послаблення 

обмежень у 2003 році дало незначне прискорення темпів зростання обсягу 
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пенсійних внесків, а лібералізація 2006 року призвела до дуже значного приросту 

обсягу пенсійних внесків, що свідчить про значне зростання інтересу населення 

до недержавного пенсійного забезпечення. 

В цілому можна зробити висновок, що для Болгарії послаблення обмежень 

щодо операцій з інструментами країн ЄС стало значним стимулом для розвитку 

добровільного пенсійного страхування та сприяло інтеграції національної 

фінансової системи до фінансової системи ЄС.  

Схожу ситуацію можна було спостерігати у Перу. В 2008 році ліміт 

інвестування у цінні папери держав, центральних банків та міжнародних 

корпорацій з довгостроковим кредитним рейтингом ААА збільшили з 2 до 3% 

від всіх інвестицій, у іноземні фонди спільного інвестування (mutual funds) – з 2 

до 5%, а у інструменти з фіксованою дохідністю – з 10 до 35% (рис. 3.4). 

Проте у 2013 році почалася подальша лібералізація – розпочався проект з 

підвищення загального ліміту на іноземні інвестиції (у всі країни світу) з 30 до 

50%, що має бути завершена до 2020 року. 

 

Рис. 3.4. Обсяг пенсійних внесків та частка інвестицій за кордон, Перу 

Джерело: побудовано автором на основі [266] 

Це посприяло значному зростанню частки інвестицій НПФ за кордон, але 

у той же час дозволило учасникам ринку значною мірою наростити обсяг 
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пенсійних внесків (майже вдвічі за 10 років, що в середньому дає 7% річних 

зростання). 

Іншим цікавим для розгляду у контексті відкриття доступу до міжнародних 

інвестиційних інструментів є приклад Колумбії. 

У 2002 році регулятор дозволив інвестувати у міжнародні фонди спільного 

інвестування (Mutual funds), а у 2004 році – збільшив ліміт для цінних паперів, 

випущених за кордоном з 10 до 20% інвестиційного портфелю, (мінімальний 

рейтинг емітентів цінних паперів А-). 

У 2008 році відбулось значне розширення переліку доступних для 

інвестування інструментів – дозволили інвестувати у ETF (Commodity Index 

Funds (товари) та Fixed Income Funds (облігації)), відкрили ринок для глобальних 

та американських депозитарних розписок (Global Depositary Receipts та American 

Depositary Receipts). 

2016 рік став поворотним для ринку – КУА дозволили інвестувати у фонди 

нерухомості, валютні ETF та перевірені державою private equity funds, 2/3 або 

більше активів яких вкладаються у інфраструктурні проекти. У той же час було 

встановлено ліміти вкладень за кордон для різних типів пенсійних фондів:  

- 40% для консервативних фондів; 

- 60% для помірних фондів (moderate funds, помірного ризику); 

- 70% для фондів великого ризику (мають незначну частку на ринку). 

Якщо співставити вищенаведені дані та рис. 3.5, що демонструє частку 

інвестицій НПФ, що були розміщені у іноземні активи, то можемо побачити один 

важливий факт – незважаючи на те, що НПФи отримали можливість інвестувати 

принаймні до 40% портфелю у іноземні активи, вони не використовують повною 

мірою цю можливість – станом на 2017, цей показник по сектору становив лише 

35%. Враховуючи те, що не всі НПФ на ринку є консервативними, це дає важливе 

спостереження – НПФ не використовують усі свої можливості для інвестування 

за кордон.  
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Рис. 3.5. Частка інвестицій НПФ за кордон, Колумбія 

Джерело: побудовано автором на основі [266] 

 Отже, виходячи з досліджених прикладів, надання КУА можливості 

інвестувати у іноземні активи не означає, що вони будуть вкладати максимум 

активів за кордон. Приклади Болгарії та Колумбії підтверджують, що у випадку 

наявності на внутрішньому ринку привабливих інвестиційних інструментів (чи 

то дохідних ОВДП, чи то фондів, що вкладають у інфраструктурні проекти) 

можуть стимулювати КУА залишати активи у країні базування. Можливість 

доступу до іноземних інвестиційних інструментів це перш за все не можливість 

вивести капітал за кордон, а можливість побудувати диверсифікований 

портфель, що повною мірою відповідав би потребам споживачів НПФів щодо 

профілю ризик/дохідність розміщення їх пенсійних заощаджень. Крім того, як 

показала статистика, відкриття нових можливостей для НПФ щодо інвестицій за 

кордон значною мірою стимулює до зростання обсяг пенсійних внесків, що 

збільшує можливості інвестування цих «довгих коштів» у середньо- та 

довгострокові інвестиційні проекти, що, враховуючи контекст України (а саме 

великі перспективи інвестиційних проектів, пов’язаних із вдосконаленням 

інфраструктури та оновленням основних засобів сільського господарства та 

промисловості, основною перепоною для реалізації яких наразі я обмеженість 

довгострокових ресурсів), може сприяти значному підвищенню потенціалу до 

довгострокового зростання економіки.  
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3.3. Фінансове забезпечення накопичувального рівня системи 

пенсійного страхування в Україні   

 

З огляду на відсутність альтернатив накопичувальній системі, мало хто з 

науковців ставить під сумнів саму модель накопичень, запропоновану Світовим 

Банком в 90-х роках минулого століття у відповідь на зміну демографії в 

більшості країн світу. Але відкритим залишається питання оптимальних 

параметрів таких реформ, по закінченню часу стали причиною для їх перегляду. 

Ми вважаємо, що відкриття світових фінансових ринків допоможе Україні 

провести пенсійну реформу ефективно та якісно.  

З метою вивчення впливу різних інвестиційних інструментів на 

формування якісного збалансованого портфелю пенсійного фонду, а, також, 

визначення основних напрямів покращення інвестиційної політики КУА, на 

основі методів інвестиційного ризик-менеджменту та симуляції Монте-Карло  

була розроблена імітаційна модель формування портфелю інвестування 

накопичених коштів та розраховано розмір необхідних страхових резервів для 

забезпечення певного виду гарантій щодо збереження інвестиційного капіталу.  

Розробка моделі щодо обґрунтування основних шляхів інвестування 

накопичених коштів та обґрунтування розмірів норми резервування в нашому 

випадку передбачає  декілька послідовних етапів.  

На першому етапі ми вводимо основні фінансові припущення моделі, 

завдяки яким визначаємо обсяги пенсійних фондів, що будуть сформовані 

шляхом акумулювання пенсійних внесків. 

Для розрахунків ми сформували фонди фінансових ресурсів, що 

складаються з пенсійних внесків громадян. Відповідно за оцінками експертів 

ринку та на думку більшості авторів різних законопроектів, при переході до 

другого рівня системи пенсійного страхування в Україні кількість НПФ та КУА, 

що будуть акредитовані регулятором для управління коштами даного рівня 

системи, буде обмежена кількістю не більше 20 компаній. Ми враховуємо дане 

припущення в нашій моделі. Відповідно, в пункті 3.1. ми розглянули грошові 
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потоки, які будуть акумульовані накопичувальним рівнем загалом.  На нашу 

думку,  обсяг коштів,  які будуть управлятися в межах 20 НПФ чи КУА, в перший 

рік може бути значно меншим, ніж розглянуто в таблиці 3.1. через вплив ризику 

зростання тіньової економіки в Україні через запровадження нового 

обов’язкового платежу, що збільшить навантаження на фонд оплати праці. 

Тому нашими припущеннями стосовно моделі можуть бути наступні: 

 у якості інвестиційного портфеля розглядаємо структуру алокації 

активів одного НПФ;  

 кількість НПФ, що формують інвестиційні портфелі, обмежена 

кількістю 20; 

 в перший рік після запровадження накопичувального рівня він зможе 

акумулювати до 4 мільярдів гривень;  

 ці кошти мають бути розподілені приблизно рівномірно, тому нашою 

гіпотезою є те, що у одному фонді не може знаходитися більше 1/20 від 

загального обсягу ресурсів, а саме 200 млн. грн. 

 при запровадженні накопичувального рівня буде встановлене 

законодавче обмеження мінімального обсягу коштів недержавного пенсійного 

фонду. Це має значення, оскільки занадто малий фонд матиме високі витрати на 

управління та адміністрування. Ми оцінюємо мінімальний поріг грошових 

коштів, що матиме один НПФ на рівні не нижчому, ніж  20 млн грн.  

Точний обсяг кожного з 20 фондів не є достеменно відомим, тому ми 

прогнозуємо обсяг кожного шляхом створення симуляції випадкових чисел з 

обмеженнями обсягів від 20 до 200 млн. грн. Відповідно до наших припущень та 

симуляційних даних,  фонди матимуть наступні обсяги грошових коштів у 

визначених межах (табл. 3.6).  

Уся сукупність обсягів фондів фінансових ресурсів є згенерованою та 

представленою нормальним розподілом, а тому може бути прийнята для 

подальшого моделювання, оскільки нормальний розподіл є найбільш 

поширеним та вживаним для побудови якісної моделі у академічному та 

практичному середовищах. 
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Таблиця 3.6 

Обсяги грошових коштів в управлінні акредитованими НПФ 

Номер 

НПФ 

Обсяг коштів фонду у грн. Номер НПФ Обсяг коштів фонду у грн. 

1 101670440 11 29068158 

2 66739106 12 56662527 

3 79244185 13 138954002 

4 71211243 14 89465778 

5 129985518 15 70792339 

6 98091331 16 159186829 

7 145108744 17 43414044 

8 83381881 18 198687999 

9 41290246 19 27935566 

10 192889091 20 22097252 

Джерело: складено автором на основі симуляції випадкових незалежних значень 

 

Другий етап складається з відбору фінансових інструментів та визначення 

лімітів інвестування для формування збалансованого консервативного 

портфелю. Ми обираємо декілька класів високонадійних цінних паперів, 

враховуючи умови лібералізації інвестиційного ринку, необхідність якого 

обґрунтовано в пункті 3.2. 

На даному етапі нами було відібрано 8 інвестиційних інструментів та 

експертним методом встановлено ліміти щодо можливості інвестування в кожен 

з інструментів визначеного класу та типу ризику. Ліміти для кожного 

інструменту ми визначаємо не однаковими, це пояснюється різною 

волатильністю очікуваної дохідності розглянутих інструментів в історичному 

проміжку.  

Так, портфель було сформовано за формулою 3.4, де у – інвестиційний 

портфель, а xі  - інструменти інвестування : 

                                 у =  xі,   де і= [1, n]                                                   (3.4) 

Для нашої моледі n=8, а інструменти інвестування x1, x2, … x8 – 

інструменти, що більш детально описані в табл. 3.7. 

Необхідною умовою такого розподілу фінансових інструментів та 

визначених лімітів є наявність ризику девальвації національної валюти, який 

матиме місце при повному відкритті міжнародних ринків капіталів, тобто без 
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встановлення будь-яких обмежень щодо інвестування в фінансові інструменти 

України. Тому, на нашу думку, для управління визначеним ризиком такі 

обмеження повинні існувати і бути встановленими на рівні не менше 20%, для 

сумарної частки українських облігацій у портфелі, що  забезпечить як додаткове 

фінансування національної економіки, так і допоможе уникнути повного 

виведення інвестиційного капіталу закордон. 

Таблиця 3.7 

Характеристика інвестиційних  інструментів портфелю 

Ін. 

Тип Розглянутий в моделі Тікер 

Частка 

інструменту 

у портфелі, 

% 

Мін Макс 

x1 Облігації, гарантовані КМУ, 

в грн 

ОВДП України з 

дохідністю 14,5% 

UKR_bond_grn 

 

10% 25% 

x2 Облігації, гарантовані КМУ, 

в дол США 

ОЗП України з 

дохідністю 4,5% 

UKR_bond_us 

 

10% 25% 

x3 10-тирічні облігації 

зарубіжних країн з 

рейтингом АА+ та вище 

(Німеччина, Франція, 

Великобританія,  

Нідерланди, Швейцарія, 

Канада тощо) 

10-тирічні казначейські 

облігації США  

US10 - United 

States 10-Year 

Bond Yield 

 

0% 15% 

x4 Акції біржових фондів 

(ETF) на індекси 

найбільших світових бірж 

(S&P 500, Dow Jones, 

NASDAQ,  Russell 2000, 

FTSE 100) 

Фонд на індекс Russell 

2000 – індекс 2000 

середньокапіталізованих 

компаній США 

IWM - iShares 

Russell 2000  

0% 15% 

x5 Акції сировинних біржових 

інвестиційних фондів 

(інвестиційний пайовий 

фонд на нафту, золото тощо) 

Інвестиційний пайовий 

фонд на нафту 

USO - United 

States Oil 

0% 20% 

x6 Інвестиційний пайовий 

фонд на золото 

GLD - SPDR 

Gold Shares  

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) 

Акції корпорації Боінг BA - The 

Boeing 

Company 

 

0% 20% 

x8 Акції корпорації 

Майкрософт 

MSFT - 

Microsoft 

Corporation 

 

0% 20% 

Джерело: складено автором на основі [58] 
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При цьому не високий інвестиційний рейтинг українських облігацій та 

відсутність їх достатньої кількості для забезпечення потреб накопичувального 

рівня, а також при умові незначного збільшення емісії даних цінних паперів після 

проведення пенсійної реформи  не дозволяє нам встановити більш високі 

ліміти. Потрібно зазначити, що недостатня кількість національних інструментів 

на фондовому ринку України та додаткові об’єми емісії ОВДП та ОЗП можуть 

призвести до значного збільшення державного боргу, що в свою чергу може 

призвести до анулювання пенсійної реформи та формує ризик націоналізації 

фінансових ресурсів, накопичених на другому рівні системи пенсійного 

страхування (негативний досвід Угорщини). В той же час в портфелі 

представлені десятирічні облігації США з часткою в межах 10-15 відсотків. 

Даний борговий інструмент є надзвичайно надійним, то він забезпечує загальне 

збалансування ризиків між борговими інструментами в портфелі. Наступним 

інструментом є біржовий фонд IWM на індекс Russell 2000, що розраховується 

для американського фондового ринку. Цей індекс є зваженим показником 

капіталізації 2000 середніх та малих компаній на фондовому ринку США. Даний 

фонд є одним з найбільш надійних торгових фондів пайових фінансових 

інструментів у світі і є більш інвестиційно привабливим для вкладення пенсійних 

коштів порівняно із загально визнаним індексом S&P500, оскільки він має менші 

ризики до швидкого падіння (це пов’язано з тим, що до його розрахунку 

включається приблизно в 4 рази більше фінансово надійних компаній). 

Важливість інструменту x5 у портфелі можна пояснити його 

проциклічністю, тобто коли економіка буде зростати – ціна даного інструменту 

також буде зростати. Тоді як сировинний фонд на золото x6 –  це захисний 

інструмент, який балансує циклічність нафтового торгового фонду, оскільки цей 

інструмент є контр циклічним на відміну від попереднього. 

Акції визначених компаній (x7 та x8) є прикладами надійних акцій компаній  

індустріального та технологічного сектору відповідно, що стабільно сплачують 

дивіденди, є зрілими компаніями та мають позитивні перспективи у 

майбутньому. 
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Дані інструменти були відібрані в зв’язку з їх надійністю, низькою 

ризиковістю чи оберненою кореляцією з ринковим портфелем для формування 

низькоризикового та дохідного портфелю при усіх інших сталих умовах. 

На третьому етапі побудови імітаційної моделі випадковим чином було 

згенеровано 20 портфелів з різними долями визначених інструментів в них в  

межах зазначених у таблиці 3.1. лімітів (таблиця 3.8.).  

Таблиця 3.8 

Частки інструментів в портфелях НПФ 

Портфель/ 

інструмент x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 

Портфель 1 10,78% 11,42% 10,05% 11,30% 12,87% 17,91% 17,41% 8,25% 

Портфель 2 10,02% 10,37% 11,42% 13,45% 8,83% 18,26% 16,22% 11,44% 

Портфель 3 13,85% 12,63% 10,81% 10,32% 5,92% 13,74% 19,74% 12,99% 

Портфель 4 12,59% 12,27% 10,50% 12,76% 13,56% 18,93% 9,05% 10,35% 

Портфель 5 12,28% 12,99% 13,36% 14,78% 7,30% 9,05% 19,57% 10,68% 

Портфель 6 11,61% 11,38% 14,28% 13,86% 7,25% 9,68% 19,94% 12,02% 

Портфель 7 10,42% 10,88% 12,84% 14,94% 11,52% 19,89% 12,31% 7,21% 

Портфель 8 10,46% 12,87% 13,88% 12,43% 10,58% 14,12% 6,97% 18,69% 

Портфель 9 10,10% 14,41% 12,67% 14,46% 17,67% 10,47% 12,27% 7,95% 

Портфель 10 10,46% 13,81% 12,27% 11,79% 10,96% 12,71% 11,43% 16,57% 

Портфель 11 11,99% 14,45% 11,30% 13,00% 10,63% 17,60% 11,25% 9,79% 

Портфель 12 12,00% 13,53% 11,65% 14,99% 5,36% 17,29% 15,18% 10,01% 

Портфель 13 14,64% 10,60% 11,42% 13,80% 7,88% 19,08% 13,92% 8,66% 

Портфель 14 11,90% 14,71% 12,17% 11,68% 18,75% 9,94% 5,59% 15,25% 

Портфель 15 10,99% 10,18% 13,48% 13,97% 8,85% 13,96% 11,81% 16,77% 

Портфель 16 10,44% 10,12% 11,76% 13,85% 18,17% 14,18% 15,98% 5,50% 

Портфель 17 14,01% 13,48% 10,59% 14,68% 17,67% 14,93% 6,23% 8,41% 

Портфель 18 10,02% 10,44% 13,30% 14,37% 16,62% 6,08% 16,18% 12,99% 

Портфель 19 11,23% 12,73% 11,93% 11,91% 17,57% 15,12% 6,12% 13,38% 

Портфель 20 10,81% 12,40% 13,87% 13,87% 5,02% 19,94% 14,19% 9,90% 

Джерело: розраховано та складено автором 

 

На четвертому етапі нами було сформовано базу даних за останні 3 роки 

(через відсутність українських облігацій більшим строком дані було взято за 3, а 

не 5 років) помісячної дохідності даних інструментів [58]. 

На п’ятому етапі розраховуємо відносний VaR для інвестиційних 

портфелей з довірчим інтервалом 95%. Задача вибору довірчого інтервалу є 

складним питанням, яке зазвичай вирішується експертним методом виходячи зі 
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специфіки задачі та загальноприйнятих на практиці стандартів. У даному 

випадку значення довірчого інтервалу було встановлено виходячи з стандартних 

для фінансових інституцій підходів оцінки ризиковості фінансових інвестицій – 

наприклад, JP Morgan Chase використовує саме такий довірчий інтервал при 

оцінці своїх інвестиційних проектів.  

Методологія VaR була розроблена банком «J.P. Morgan Chase» в кінці 

1980-х рр. і згодом розкрита в публікації про системи управління ризиком «Risk 

Metrics» [227]. Міра VaR визначається як виражена в грошових одиницях 

статистична оцінка максимальних втрат фінансового інструмента (портфеля) зі 

встановленим розподілом величин прибутків та збитків, які на заданому 

часовому горизонті не будуть перевищені з ймовірністю, рівній довірчому 

інтервалу [231, с. 61–62]. VaR характеризується трьома параметрами: часовий 

горизонт, довірчий інтервал  (імовірність, за якою потенційний збиток не 

перевищить заданої величини) та базова валюта. 

Для нормального розподілу ймовірностей, найпростішою формулою 

визначення VaR є: 

                                     VaR = (ασ – μ)*Ар,                                                 (3.5) 

де α –поправочний коефіцієнт для обраного довірчого; 

σ – стандартне відхилення дохідності активу (у відсотках від вартості 

активу); 

μ – середнє значення дохідності активу (у відсотках від вартості активу); 

Ар – вартість активу. 

Популярність VaR викликана тим, що ця методологія володіє рядом 

безсумнівних переваг, а саме дає змогу оцінити ризик можливих втрат, 

співвіднесених з імовірністю їх виникнення; вимірювати ризики на різних 

ринках універсальним чином; агрегувати ризики за окремими позиціями в єдину 

величину (інтегральний ризик) для всього портфеля активів, враховуючи при 

цьому інформацію про кількість позицій, і волатильності на ринку [231, с. 303].  

Сьогодні існує декілька методів розрахунку VaR, під час вибору яких 

необхідно враховувати особливості наявних в цій галузі підходів: метод 
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параметричної оцінки, найбільш поширений у формі варіаційно-коваріаційної 

моделі, метод історичного моделювання та метод імітаційного моделювання 

(часто іменований методом Монте-Карло за основою, що застосовується в 

рамках моделі). Методи оцінки VaR значно різняться за обсягами необхідних для 

обчислення даних, обчислювальної складності, прогностичної точності тощо. 

Нами було розраховано відносний VaR, який відрізняється від звичайного 

тим, що вказує можливі втрати не в абсолютних сумах, а у відсотках по 

відношенню до обсягу/вартості портфелю фінансових активів. Тому він є 

універсальним показником і може використовуватись для будь-яких за обсягом 

портфелів за умови збереження ваги активів у портфелі. 

Ми розраховуємо VaR на основі історичних даних за період з 01/03/2016 

по 01/02/2019. На даному етапі, крім відносного VaR для кожного активу у 

портфелі розраховуємо величину VaR для кожного з активів, зваженого на його 

вагу у портфелі, таким чином отримуючи сукупний VaR портфелю у відсотках  - 

M_VaR , тоді як X1_VaR - X8_VaR – внесок кожного активу у  загалний VaR 

портфелю відповідно до частки кожного з цих активів (табл. 3.9).  

Таблиця 3.9 

Внесок кожного інструменту у загальну ризиковість портфелю, % 

№ 

портфелю 

M_Va

R 

X1_Va

R 

X2_Var

R 

X3_Va

R 

X4_Va

R 

X5_Va

R 

X6_Va

R 

X7_Va

R 

X8_Va

R 

1 2.87 0.04 0.05 0.89 0.37 0.63 -0.24 0.90 0.24 

2 2.88 0.05 0.07 0.82 0.67 0.60 -0.29 0.29 0.66 

3 2.45 0.05 0.08 0.95 0.42 0.66 -0.36 0.32 0.34 

4 3.15 0.05 0.05 1.12 0.35 0.80 -0.21 0.89 0.11 

5 3.20 0.05 0.07 0.60 0.67 0.65 -0.15 0.73 0.59 

6 3.63 0.07 0.04 0.97 0.34 1.65 -0.17 0.52 0.20 

7 3.29 0.07 0.05 1.07 0.40 1.25 -0.21 0.53 0.13 

8 2.87 0.06 0.04 1.16 0.44 0.63 -0.27 0.66 0.15 

9 3.56 0.05 0.09 0.64 0.63 1.54 -0.15 0.22 0.55 

10 2.72 0.06 0.06 1.16 0.43 0.77 -0.31 0.41 0.14 

11 3.07 0.06 0.04 0.96 0.30 1.66 -0.36 0.27 0.14 

12 2.63 0.03 0.05 1.10 0.42 0.56 -0.41 0.23 0.63 

13 2.99 0.03 0.05 0.81 0.64 0.73 -0.29 0.54 0.49 

14 3.49 0.06 0.08 0.68 0.49 1.71 -0.19 0.17 0.49 

15 3.02 0.07 0.08 0.83 0.60 0.72 -0.22 0.29 0.64 
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Продовження таблиці 3.9 

16 2.58 0.04 0.06 0.61 0.55 0.89 -0.38 0.29 0.52 

17 2.97 0.06 0.06 1.01 0.43 1.03 -0.28 0.50 0.17 

18 2.65 0.02 0.07 1.13 0.51 0.25 -0.30 0.54 0.42 

19 3.31 0.03 0.05 0.89 0.63 0.65 -0.18 0.68 0.55 

20 2.90 0.03 0.04 1.24 0.31 0.48 -0.23 0.91 0.11 
Джерело: розраховано та складено автором 

 

Як ми бачимо з таблиці 3.9., найменша величина відносного VaR портфеля 

характерна для інструментів  X1 та X2, що характеризує їх як найменш ризикові, 

так як величина втрат з імовірністю 95% не перевищить 0,07% і 0,09% 

відповідно, в той час як найбільш впливовими, до 2%,  є інструменти X3 та X5. 

При цьому X6_VaR  є від’ємним, так як інвестиції в золото є захисним 

інструментом і мають від’ємну кореляцію з ринковим портфелем, що 

пояснюється тим, що коли ціни на ринку падають та підвищується ризиковість 

активів, професійні учасники ринку купують золото, щоб зберегти капітал. 

На шостому етапі ми розраховуємо відсоток впливу на ризик портфелю  

кожного окремого активу як частку його VaR у VaR портфелю і визначаємо 

середнє значення впливу за всіма портфелями (табл. 3.10).  

Таблиця 3.10 

Відсоток впливу на ризик портфелів кожного окремого активу, % 

№ порт-

фелю X1_Var_ 

perc 

x2_Var_ 

perc 

x3_Var

_ 

perc 

x4_Var

_ 

perc 

x5_Var_ 

perc 

x6_Var_ 

perc 

x7_Var

_ 

perc 

x8_Var

_ 

perc 

1 1.36% 1.85% 31.12% 12.80% 21.79% -8.42% 31.18% 8.32% 

2 1.73% 2.59% 28.37% 23.31% 20.97% -10.21% 10.17% 23.07% 

3 1.87% 3.08% 38.94% 17.13% 26.80% -14.70% 12.96% 13.91% 

4 1.46% 1.53% 35.40% 11.16% 25.23% -6.66% 28.23% 3.64% 

5 1.57% 2.04% 18.80% 20.81% 20.38% -4.59% 22.66% 18.32% 

6 1.83% 1.23% 26.78% 9.51% 45.46% -4.62% 14.31% 5.49% 

7 2.20% 1.64% 32.40% 12.22% 38.02% -6.50% 16.14% 3.87% 

8 1.96% 1.34% 40.29% 15.51% 22.13% -9.55% 23.08% 5.26% 

9 1.46% 2.39% 17.91% 17.63% 43.33% -4.23% 6.16% 15.35% 

10 2.19% 2.27% 42.60% 15.86% 28.18% -11.49% 15.17% 5.24% 

11 1.87% 1.20% 31.41% 9.83% 53.96% -11.64% 8.95% 4.41% 

12 1.10% 2.07% 41.77% 16.17% 21.41% -15.45% 8.92% 24.00% 

13 1.04% 1.73% 26.93% 21.41% 24.42% -9.69% 17.94% 16.21% 

14 1.83% 2.21% 19.59% 14.15% 48.94% -5.52% 4.79% 14.00% 
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Продовження таблиці 3.10 

15 2.44% 2.65% 27.49% 20.01% 23.80% -7.26% 9.59% 21.28% 

16 1.63% 2.45% 23.52% 21.47% 34.45% -14.80% 11.10% 20.19% 

17 2.00% 2.02% 33.82% 14.49% 34.78% -9.40% 16.67% 5.61% 

18 0.78% 2.59% 42.61% 19.26% 9.57% -11.36% 20.54% 16.01% 

19 1.02% 1.49% 26.97% 19.14% 19.56% -5.53% 20.68% 16.67% 

20 1.14% 1.54% 42.77% 10.65% 16.54% -8.00% 31.44% 3.93% 

Середнє 1.63% 2.00% 31.48% 16.13% 28.99% -8.98% 16.53% 12.24% 
Джерело: розраховано та складено автором 

 

Як ми бачимо з таблиці 3.10., найбільший ризик генерують активи х3, х5 

VaR кожного з яких складає в середньому близько 30% VaR портфелю та 

інструмент х7, середня частка якого у ризику портфелю становить близько 

16,5%. 

Після всіх вище наведених етапів, за підсумками розрахунків ми 

встановили відносний ризик  для інвестицій у сформовані портфелі, який не буде 

перевищено з ймовірністю 95%. 

Оскільки в дисертаційному досліджені ми доводимо необхідність 

гарантування повернення капіталу при запровадження другого 

накопичувального рівня системи пенсійного страхування, то ми маємо 

перевірити гіпотезу щодо необхідності формування страхових резервів з 

накопичених коштів для покриття певного рівня інвестиційної збитковості та 

зміни кон’юнктури ринку і якщо так, то встановити розмір такого резерву. 

Тому на сьомому етапі ми маємо перевірити, чи вистачить нам власних 

коштів для покриття всіх можливих збитків, що можуть виникнути при  

інвестиційній діяльності фондів. Для цього нам необхідно провести симуляцію 

майбутньої вартості портфелів за допомогою методу Монте-Карло. 

Метод Монте-Карло (метод статистичних випробувань Монте-Карло, або 

метод стохастичного моделювання) – статистичний метод генерування 

випадкових чисел, який дає змогу моделювати будь-який процес, на який 

впливають випадкові фактори [252]. Під час використання методу імітаційного 

стохастичного моделювання зміни основних факторів інтегрального 

фінансового ризику генеруються з використанням ЕОМ на основі датчика 
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псевдовипадкових чисел відповідно до заданих параметрів розподілу. В 

результаті імітованого розподілу ймовірностей утворюється задана кількість 

реалізацій випадкових процесів і сценаріїв майбутнього розвитку.  

Для проведення симуляцій (табл. 3.11) на даному етапі спочатку нам 

необхідно розрахувати наступні показинки за останній рік: 

- зростання дохідності портфелю за останній рік, % 

- волатильність дохідності портфелю за останній рік, % 

Для розрахунку показника дохідності портфелю за останній рік 

розраховуємо середньомісячну дохідність кожного активу у % за останній рік 

спостережень з 01/03/2018 по 01/02/2019 та знаходимо середньозважену 

дохідність портфелю. 

                                    E(Rport)=∑wi* Ri,                                             (3.6) 

де  Ri - рівень доходності активу і,  

      wi – вага активу і у портфелі. 

Для розрахунку показника волатильності портфелю за останній рік ми 

розраховуємо місячну дохідність портфелю у % за останній рік спостережень з 

01/03/2018 по 01/02/2019 та розраховуємо показник стандартного відхилення. 

                                 σ = √
∑ [Ri−E(Ri)]2𝑛

𝑖=1

n
                                              (3.7) 

де  де  E(Ri) – середній очікуваний рівень доходності активу і,  

n – кількість періодів спостереження. 

Таблиця 3.11 

Вхідні дані для симуляції Монте-Карло 

№ портфелю 

Волатильність  / 

volatility 

Дохідність 

потфелю / growth Portfolio_sums_data 

1 3.72 11.58 101670439.6 

2 3.39 10.93 66739105.77 

3 3.01 9.52 79244184.75 

4 3.91 11.58 71211242.63 

5 4.00 12.34 129985518.3 

6 4.16 11.51 98091331.4 

7 3.84 10.56 145108744.1 

8 3.56 10.97 83381881.12 
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Продовження таблиці 3.11 

9 3.93 10.59 41290245.66 

10 3.27 9.61 192889090.8 

11 3.54 9.63 29068158.33 

12 3.14 11.12 56662527.41 

13 3.72 11.81 138954002.4 

14 3.79 10.16 89465778.12 

15 3.47 10.84 70792338.54 

16 3.20 9.83 159186828.8 

17 3.57 10.16 43414044.11 

18 3.29 11.35 198687998.6 

19 4.06 13.20 27935565.99 

20 3.65 11.50 22097252.38 

Джерело: розраховано та складено автором 

 

На основі отриманих даних в таблиці 3.11 ми проводимо тисячу симуляцій 

для кожного з портфелів на основі методу Монте-Карло за формулою 3.8: 

     𝑃𝑉 =  𝑃𝑉0 × (1 + 𝑓(𝑒𝑝𝑠𝑖𝑙𝑜𝑛, 𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ, 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 × 2)                  (3.8) 

де:  

PV – симульована вартість портфелю; 

PV0 – початкова вартість портфелю; 

f (epsilon,growth,volatility) – функція квантильного розподілу; 

epsilon – випадкова величина, яка приймає розмір від 0 до 1; 

growth – історичне зростання вартості портфелю за останній рік 

спостережень; 

volatility– історичні волатильності вартості портфелю за останній рік 

спостережень.  

Коефіцієнт дві волатильності (𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 × 2) виходіть із політики 

обачності регулятора, коли модель здатна покрити збитки навіть за надзвичайної 

негативного розвитку подій на фінансових ринках. Використання даного 

коефіцієнту в нашій моделі необхідне через позитивну динаміку фінансового 

ринку в останньому з розглянутих років, що зменшує достовірність побудови 

якісного прогнозу очікуваної дохідності даних інструментів в майбутньому. 

Адже позитивна історична динаміка нівелює ризики втрати дохідності в 
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майбутньому. Тому в моделі використано подвоєне значення волатильності 

інструментів. 

На прикладі портфелю №1 ми відображаємо розподіл дохідностей у % 

відповідно до ймовірності настання події у наступному вигляді (рис. 3.6).  

 

 

Рис 3.6. Розподіл дохідностей у % відповідно до ймовірності настання події 

для портфелю №1 

Джерело: побудовано автором 

 

При проведенні симуляцій ми розраховуємо показник зміни вартості 

портфелю за наступною формулою: 

                       ∆𝑃𝑉 = 𝑃𝑉1 − 𝑃𝑉0,                       (3.9) 

де:  

∆PV – Зміна вартості портфелю; 

PV1 – Вартість просимульованого портфелю; 

PV0 – Початкова вартість портфелю. 

На прикладі портфелю №1 ми відображаємо даний показник графічно (рис. 3.7). 
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Рис 3.7. Розподіл зміни вартості портфелю №1 у результаті 1000 симуляцій 

Джерело: побудовано автором 

 

З рис. 3.7. можна побачити, що після симуляції частина симуляцій 

дохідностей для портфелю №1 є збитковою. 

Дане моделювання підтверджує нашу гіпотезу стосовно необхідності 

створення резервного фонду для покриття можливих збитків, що можуть 

виникнути при проведенні інвестиційної діяльності. Тому на наступному етапі 

задачею моделювання є визначення розміру необхідного фонду резервування, 

який має бути сформовано по відношенню до збиткових значень для покриття 

можливих інвестиційних збитків, отриманих НПФ при інвестуванні 

накопичених коштів громадян. 

Величину фонду резервування ми формуємо за формулою 3.7: 

Сума резерву = 𝑎 × ∑ 𝑀𝑉𝑎𝑅 × Вартість портфелів              (3.7) 

де: 

а – коефіцієнт резервування; 

MVaR – відносний VaR кожного з 20 портфелів; 

Вартість портфелю – сума вартостей 20 портфелів. 

Слід зазначити, що сума добутків відносних VaR та вартості відповідних 

портфелів відображає обсяг резервів, необхідних для покриття надмірних 
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збитків всередині кожного портфеля, а коефіцієнт «а» призначений для 

коригування необхідної суми резервів на випадок співпадіння одночасної 

збитковості декількох портфелів у наборі. 

Підсумковою задачею моделі є пошук коефіцієнту «a» - який є нормою 

резервування. Беручи до уваги зазначену у попередніх розділах ціль фонду 

резервування – гарантування повернення капіталу інвесторам другого рівня 

пенсійної системи – доцільно використати модифікацію методу VaR, а саме 

Average VaR, який полягає у визначенні значення VaR як 

середньоарифметичного значення збитків, що знаходяться за певним граничним 

значенням збитків – аналогом довірчого інтервалу [203].  

Для нашого випадку як межу для визначення величини VaR ми маємо 

обрати нульове значення зміни вартості портфелю. Для цього у кожному з тисячі 

просимульованих наборів портфелів ми визначаємо набори портфелів, що мають 

від’ємну дохідність та, відповідно, від’ємну зміну вартості набору портфелів 

(рис. 3.8). 

 

Рис 3.8. Розподіл зміни вартості наборів портфелів у результаті симуляції 

1000 випадків 

Джерело: побудовано автором 
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За результатами моделювання ми маємо наступний перелік наборів 

портфелів з від’ємними значеннями зміни вартості портфелю (табл. .3.12). 

Таблиця 3.12 

Перелік портфелів з від’ємною дохідністю 

№ 

Зміна 

вартості 

портфелю № 

Зміна 

вартості 

портфелю № 

Зміна 

вартості 

портфелю № 

Зміна 

вартості 

портфелю 

1 -199537218.7 18 -79782797.93 35 -41722723.89 52 -15902195.78 

2 -195766113.3 19 -69965913.29 36 -38378164.95 53 -12612501.2 

3 -189788648.7 20 -68347137.49 37 -34623534.32 54 -11650960.21 

4 -185541250.6 21 -65011575.85 38 -34592984.04 55 -11581194.14 

5 -156110781.2 22 -62845307.81 39 -34349477.93 56 -8630689.642 

6 -150814753.4 23 -62739287.35 40 -33072636.88 57 -6969657.361 

7 -146433828.3 24 -62455786.6 41 -32865794.01 58 -6839405.417 

8 -144135934.2 25 -60799397.84 42 -30133919.57 59 -6361391.841 

9 -125454888.8 26 -58422238.08 43 -29167696.03 60 -4840937.722 

10 -112443475.9 27 -57898190.8 44 -26755265.85 61 -4606431.243 

11 -110864024.7 28 -52873219.94 45 -24823675.78 62 -4277649.598 

12 -110772787.8 29 -52791512.99 46 -22031271.88 63 -3143274.698 

13 -104126214.2 30 -49079990.58 47 -21734199.96 64 -3011691.045 

14 -101098878.7 31 -46247804.2 48 -20534271.39 65 -1825770.087 

15 -94818525.78 32 -46084396.09 49 -20044319.78 66 -1240119.781 

16 -89954201.72 33 -43243728.12 50 -19235965.24 67 -951316.5858 

17 -81573160.37 34 -41869922.62 51 -17442410.18 68 -256005.0573 

Джерело: розраховано та складено автором 

 

Для визначення параметра «а», який має забезпечити покриття втрат, 

попередньо необхідно визначити обсяг середньої збитковості розглянутих 

портфелів шляхом  розрахунку відношення фактичних збитків по кожному з 

портфелів з від’ємною дохідністю до суми резервів, визначених на за допомогою 

M_VaR по кожному портфелю (розраховані значення наведені у табл. 3.9).  

Отриманий коефіцієнт будемо використовувати для розрахунку коефіцієнта «а». 

Для використаних нами даних за підсумками моделювання загальний M_VaR 

складає 54 647 700 гривень (табл. 3.13).  

 

 



214 

Таблиця 3.13 

Обсяг необхідних резервів для портфелю, грн 

№ портфелю Обсяг портфелю, грн M_VaR,% Обсяг резервів для портфелю, грн 

1 101670439.6 2.87 2919164 

2 66739105.77 2.88 1921659 

3 79244184.75 2.45 1941539 

4 71211242.63 3.15 2244890 

5 129985518.3 3.20 4159124 

6 98091331.4 3.63 3557563 

7 145108744.1 3.29 4781267 

8 83381881.12 2.87 2391659 

9 41290245.66 3.56 1469203 

10 192889090.8 2.72 5238803 

11 29068158.33 3.07 892632.3 

12 56662527.41 2.63 1488021 

13 138954002.4 2.99 4157535 

14 89465778.12 3.49 3122172 

15 70792338.54 3.02 2138361 

16 159186828.8 2.58 4107986 

17 43414044.11 2.97 1290669 

18 198687998.6 2.65 5260132 

19 27935565.99 3.31 924275.3 

20 22097252.38 2.90 641043.9 

 1 845 876 279  54647700 

Джерело: розраховано та складено автором 

 

Ми розрахуємо коефіцієнт покриття збитків по кожному з 

просимульованих наборів портфелів як відношення суми збитків за набором 

портфелів до загальної суми резервів, визначеної на попередньому кроці  (табл. 

3.14). 

Таблиця 3.14 

Коефіцієнт покриття збитків  

.№ 

Коефіцієнт 

покриття 

збитків № 

Коефіцієнт 

покриття 

збитків № 

Коефіцієнт 

покриття 

збитків № 

Коефіцієнт 

покриття 

збитків 

1 -3.65 18 -1.46 35 -0.76 52 -0.29 

2 -3.58 19 -1.28 36 -0.70 53 -0.23 

3 -3.47 20 -1.25 37 -0.63 54 -0.21 

4 -3.40 21 -1.19 38 -0.63 55 -0.21 

5 -2.86 22 -1.15 39 -0.63 56 -0.16 

 



215 

Продовження таблиці 3.14 
6 -2.76 23 -1.15 40 -0.61 57 -0.13 

7 -2.68 24 -1.14 41 -0.60 58 -0.13 

8 -2.64 25 -1.11 42 -0.55 59 -0.12 

9 -2.30 26 -1.07 43 -0.53 60 -0.09 

10 -2.06 27 -1.06 44 -0.49 61 -0.08 

11 -2.03 28 -0.97 45 -0.45 62 -0.08 

12 -2.03 29 -0.97 46 -0.40 63 -0.06 

13 -1.91 30 -0.90 47 -0.40 64 -0.06 

14 -1.85 31 -0.85 48 -0.38 65 -0.03 

15 -1.74 32 -0.84 49 -0.37 66 -0.02 

16 -1.65 33 -0.79 50 -0.35 67 -0.02 

17 -1.49 34 -0.77 51 -0.32 68 -0.0001 

Джерело: розраховано та складено автором 

 

Відповідно, за методологією Average VaR ми розраховуємо середнє 

значення коефіцієнту покриття збитків для всіх наборів портфелів, що мають 

від’ємне значення зміни вартості портфелю [203]. За результатами моделювання 

отримуємо коефіцієнт «а» 1,04 або 104%.  

Отже, нами виведено загальну формулу, завдяки якій, на нашу думку, 

повинен формуватись резервний фонд для забезпечення надійності вкладення 

коштів пенсійних накопичень. Відповідно, тепер ми можемо розрахувати і 

необхідну суму резерву: 

Сума резерву = 104% × ∑ 𝑀𝑉𝑎𝑅 × Вартість портфелів             (3.10) 

Для представленої нами моделі: 

Сума резерву = 104% × 54 647 700 =  56 833 608 грн           (3.11) 

При такому розмірі резервного фонду ми можемо говорити про можливість 

гарантування повернення капіталу інвесторам, якими в нашому випадку є 

учасники накопичувального рівня загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування, що проінвестовані через акредитовані НПФ та КУА.  
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Порівнюючи необхідну суму резерву з обсягом активів, під які він має бути 

сформований, можна визначити, що вартість надання таких гарантій  - це 3,08% 

від вартості активів другого рівня системи пенсійного страхування. 

Отже, даним моделюванням ми доводимо можливість надання фінансових 

гарантій у накопичувальному рівні при формуванні якісно диверсифікованих 

портфелів при подальшому інвестування резервного фонду в безризикові активи.  

Хоча при побудові моделі було зроблено припущення, що обсяг валових 

активів під управлінням за перший рік не перевищуватиме 4 млрд грн, 

відхилення фактичного значення отриманих страхових внесків від запланованих 

4х мільярдів не вплине на обсяг необхідних відрахувань до резервного фонду, 

так як модель було побудовано на відносних показниках (у тому числі і VaR), що 

дозволило встановлювати розмір необхідних відрахувань у формі відсотка від 

фактично зібраних страхових внесків. 

Провівши імітаційне моделювання фінансових результатів інвестування 

накопичених коштів на другому рівні  системи пенсійного страхування у перший 

рік її функціонування, за допомогою методології VaR було визначено, що для 

реалізації механізму гарантування повернення капіталу учасникам системи 

необхідно буде  відраховувати до резервного фонду кошти у розмірі 3,08% від 

вартості інвестиційного портфелю кожного з НПФ. 

Вартість гарантій повернення капіталу для України є вищою, ніж 

розглянуті вартості аналогічно виду гарантування для країн ОЕСР, 

представленою в таблиці  3.5. (пункт 3.2). Проте, зважаючи на динаміку 

постійного здорожчання будь-яких гарантій в світі, що стосуються пенсійних 

накопичень через розглянутий в пункті 1.2 ризик довголіття, вважаємо таке 

фінансування доречним та фінансово обґрунтованим. Проте, на нашу думку, 

даний вид гарантування, враховуючи його вартість, повинен бути перекладений 

з відповідальності інвесторів на НПФ та КУА, якими буде обслуговуватись 

накопичені системою кошти. Таке формування резервів на страхових принципах 

та подальше їх інвестування забезпечить ефективний запуск та функціонування 
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накопичувального рівня системи загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування в Україні. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Визначено, що основу формування і функціонування сучасної системи 

пенсійного страхування потрібно удосконалювати і розвивати відповідно до 

можливості одночасного використання всіх трьох рівнів національної системи 

пенсійного страхування, де ключова роль відведена накопичувальному рівню 

системи пенсійного страхування через її обов’язковий характер. Розглянуті 

передумови запровадження даного рівня свідчать про неготовність системи в 

короткий термін реалізувати реформування через відсутність повноважень у 

регуляторів (чи їх об’єднання - Спліту) до забезпечення якісного контролю за 

усіма учасниками системи, не відповідність певних норм щодо захисту 

інвесторів та умов податкового навантаження, що відповідають міжнародним 

стандартам. В роботі надано рекомендації щодо вирішення даних завдань та 

реалізації поставлених цілей щодо вдосконалення напрямів запровадження 

накопичувального рівня системи пенсійного страхування та врахування 

можливих ризиків такого впровадження. 

2. Виявлено вплив механізмів гарантування на розвиток системи 

пенсійного страхування, доведено необхідність такого інструменту при 

запроваджені накопичувального рівня системи пенсійного страхування. 

Розглянувши зарубіжний досвід надання гарантій в пенсійних планах, що 

функціонують на різних рівнях систем пенсійного страхування, нами було 

визначено вартість таких гарантій та експертним методом відібрано лише той 

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

3.  Визначено ліміти інвестування коштів накопичувального рівня системи 

пенсійного страхування. Запропоновані ліміти, сформовані на умовах 

лібералізації умов інвестування та відкриття світового фондового ринку,  дають 
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можливість ефективного інвестування коштів, акумульованих накопичувальним 

рівнем, що забезпечить прийнятний рівень дохідності в довгостроковій 

перспективі. При умові часткової лібералізації та збільшення лімітів до 

прийнятного рівня в бік інвестування в високонадійні міжнародні фінансові 

інструменти, було сформовано дисерсифікований портфель для проведення 

кількісного фінансового аналізу наслідків лібералізації умов інвестування 

накопичених коштів на другому рівні системи пенсійного страхування. 

Запропонований портфель має в собі 8 інструментів різних секторів економіки, 

які мають рейтинг надійності не менше АА+, та максимально диверсифікують 

ризики даного портфелю за рахунок від’ємної кореляції визначених активів між 

собою, що дає підстави прийняти даний портфель як середньоринковий і 

проводити за допомогою нього подальше моделювання.  

4.  За допомогою моделювання, визначено розмір норми резервування для 

покриття можливих фінансових збитків при інвестування накопичених коштів в 

середньоринковий портфель. За допомогою методу Монте-Карло 

просимульовано можливі фінансові втрати даного типу портфелю для двадцяти 

різних об’ємів пенсійних фондів, портфелі яких відрізняються за 

пропорційністю розподілу інструментів в портфелях кожного з них, в межах 

визначених лімітів. Симуляція 1000 випадків для кожного з 20-ти портфелів дала 

змогу визначити кількість портфелів з від’ємною дохідністю, на підставі яких 

було проведено розрахунки необхідної норми резервування у відносному 

вираженні. 

5.  Розроблено рекомендації щодо фінансування гарантій у вітчизняній 

системі пенсійного страхування, а також надано пропозиції стосовно покладання 

відповідальності за покриття вартості такого гарантування на фінансових 

посередників, які мають обслуговувати накопичувальний рівень системи 

пенсійного страхування в Україні.   
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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; а 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.  

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 в системах 

пенсійного страхування країн світу, запровадження нових напрямів інвестування 

таких накопичень та способів гарантування їх збереження, що дозволило 

всебічно врахувати зміни в суспільному сприйнятті щодо управління 

соціальними ризиками. 
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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 з боку населення до інструментів 

заощадження, які ними продукуються, що формується через недовіру населення 

до довгострокового накопичення та низьку дохідність інструментів страхування 

життя.  
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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 
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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 кожного з них 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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ДОДАТОК Б 

Визначення пенсійної системи 

Автор Визначення 

Ріппа М.Б. Складний комплекс трьох інститутів: економічного, соціального, правового, за 

допомогою яких здійснюється формування пенсійних фондів і створюються 

умови для пенсійного забезпечення непрацездатного населення [41, с. 19] 

Стожок Л.Г. Складний організм, який поєднує економічні, соціальні і правові інститути, 

призначені для задоволення інтересів різних верств населення. Економічні, 

організаційні і правові форми резервування матеріальних ресурсів на випадок 

настання старості, інвалідності, втрати годувальника і є інститутами цієї системи 

[42] 

Роік В.Д. Сукупність обов’язкових і додаткових пенсійних програм та інших систем, які 

дають змогу підтримувати певний рівень і стандарти життя у пенсійному віці. До 

них можутьналежатисистемиохорониздоров’я, соціальногообслуговування, 

програми, щозабезпечуютьдоступністьжитла. При цьомуджереламипенсійного 

доходу є також доходи відвласності, атакожвнутрісімейнітрансферти[43] 

Волгін Н.А. Сукупність правових, економічних і організаційних інститутів і норм, які мають 

за мету надання матеріального забезпечення у вигляді пенсій громадянам при 

досягненні ними встановленого законодавством віку, настанні інвалідності, втраті 

годувальника і з інших підстав, визначених законодавством[44, с. 414] 

Захаров М.Л. Комплексна система, що регулює: 

 – формування відповідних пенсійних фондів, за рахунок яких виплачуються 

пенсії та здійснюються інші пенсійні виплати, 

 – матеріальне забезпечення громадян пенсіями й іншими виплатами;  

 – управління й організацію пенсійного забезпечення [45, с. 421] 
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ДОДАТОК В 

Глобальний рейтинг пенсійних систем 34 країн у 2018 році 

Рейтинг 
Значення 

індексу 
Країни Опис 

А >80 

Нідерланди (80.3), Данія (80.2) Першокласна і надійна система 

пенсійного забезпечення, яка 

забезпечує гідні виплати, є 

фінансово стійкою і має високий 

рівень цілісності. 

В+ 75-80 - Система, яка має надійну 

структуру з багатьма хорошими 

рисами, але водночас має певні 

елементи, що потребують 

вдосконалення, що відрізняє її від 

системи з рейтингом А. 
В  65-75 

Фінляндія (74.5), Австралія (72.6), 

Швеція (72.5), Норвегія (71.5), 

Сингапур (70.4), Чилі (69.3), Нова 

Зеландія (68.5), Канада (68.5), 

Канада (68.0), Швейцарія (67.6), 

Німеччина та Ірландія (по 66.8) 

С+ 60-65 
Колумбія (62.6), Великобританія 

(62.5), Перу (62.4), Франція (60.7) 

Система, яка має деякі хороші 

риси, але також має серйозні 

ризики та/або недоліки, які 

потрібно вирішити. Без цих 

покращень, можна поставити під 

сумнів її ефективність та/або 

довгострокову фінансову 

стійкість. 
С  50-60 

Саудівська Аравія (58.9), США 

(58.8), Малайзія (58.5), Бразилія 

(56.5), Гонконг (56.0), Іспанія 

(54.4), Польща (54.3), Австрія 

(54.0), Індонезія (53.1), Італія 

(52.8), Південна Африка (52.7) 

D 35-50 

Японія (48.2), Корея (47.3), Китай 

(46.2), Мексика (45.3), Індія (44.6), 

Аргентина (39.2) 

Система, яка має деякі бажані 

риси, але також має основні 

недоліки та/або упущення, які 

потребують вирішення. Без цих 

поліпшень її ефективності та 

фінансова стійкість викликають 

сумніви. 

E <35 - 

Бідна система, яка може 

перебувати на ранніх стадіях 

розвитку або 

не існує. 

Джерело: побудовано за даними [16] 
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ДОДАТОК Г 

Бюджет Пенсійного Фонду України 

Статті бюджету / рік, тис грн 2014 2015 2016 2017 2018 

Залишок власних коштів на початок року 2 199 700,00 1 720 700,00 840 600,00 840 600,00 1 772 540,90 

Д О Х О Д И :           

власні доходи, усього 166 928 012,00 172 457 231,50 109 967 928,40 161 981 083,10 206 921 338,80 

сума єдиного внеску, розподілена на загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування  160 518 722,10 168 082 000,00 105 371 083,10 
156 402 109,10 

201 714 781,40 

кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату 

та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах 

за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, 

затвердженим Кабінетом Міністрів України 2 662 609,40 2 584 084,40 2 634 670,50 

3 523 419,70 

3 126 330,00 

кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату 

та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах 

за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, 

затвердженим Кабінетом Міністрів України, а також працівникам, 

зайнятим на інших посадах, що дають право на призначення пенсії 

за віком на пільгових умовах 1 533 510,70 1 562 991,80 1 695 072,10 1 759 886,30 1 858 754,50 

кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними 

коштами Пенсійного фонду України, та інші власні доходи 27 558,80 
29 289,50 56 038,00 

65 953,90 117 671,40 

кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають 

на території України 41 955,80 53 370,00 88 140,60 
92 967,40 

103 801,50 

кошти на виплату різниці у пенсійному забезпеченні наукових 

(науково-педагогічних) працівників інших наукових установ, 

організацій, підприємств та вищих навчальних закладів 47 478,00 43 826,50 44 139,40 

46 608,10 

0,00 

інші надходження 2096177,2 101 669,30 78 784,70 90 138,60 0,00 

Усього власних доходів з урахуванням залишку 169 127 712,00 174 177 931,50 110 808 528,40 162 821 683,10 208 693 879,70 

кошти Державного бюджету України на фінансове забезпечення 

виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за 

пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду 

України, у тому числі: 81 729 669,50 94 811 551,50 142 586 226,60 133 458 626,30 150 090 990,10 

У С Ь О Г О    Д О Х О Д І В  251 043 231,10 269 067 225,90 254 906 603,60 296 281 709,40 358 784 869,80 
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В И Д А Т К И:           

за рахунок власних доходів, усього 191 526 185,40 211 620 219,00 199 564 846,20 228 289 426,40 254 230 341,90 

пенсійне забезпечення осіб, пенсію яким призначено відповідно до 

Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування” 181 085 267,70 200 710 217,00 188 064 222,40 214 646 123,60 237 174 768,30 

виплату пенсій, призначених згідно з іншими законодавчими 

актами в частині розміру пенсії, на яку особа має право відповідно 

до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування” 4 929 228,30 5 013 926,30 5 067 016,10 5 345 426,80 6 115 843,00 

пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і 

рядового складу в частині розміру пенсії із солідарної системи 

відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування” 2 817 714,20 3 134 532,70 3 614 100,70 4 368 535,90 5 079 059,30 

виплату щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття 

згідно із Законом України “Про поліпшення матеріального 

становища учасників бойових дій та інвалідів війни” 96 917,90 105 421,40 99 693,60 91 808,90 81 734,40 

пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та 

іноземних пенсіонерів 98 640,20 102 257,30 133 433,60 149 137,50 195 653,90 

розрахунково-касове обслуговування і плату за підкріплення 

готівкою виплати пенсії та грошової допомоги 104 185,20 109 038,10 101 792,20 79 461,20 79 453,80 

фінансування адміністративних витрат, пов’язаних із виконанням 

функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України, в тому 

числі: 2300962,2 2357992,9 2 401 543,80 3 526 000,00 5 503 829,20 

на оплату послуг з виплати та доставки пенсій, призначених 

відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування” 0,00 0,00 0 0,00 1 049 466,40 

виплату різниці у пенсійному забезпеченні наукових (науково-

педагогічних) працівників інших наукових установ, організацій, 

підприємств та вищих навчальних закладів 93 269,70 86 833,30 83 043,80 82 932,50 0,00 

за рахунок коштів Державного бюджету України на фінансове 

забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, 

призначених за пенсійними програмами з урахуванням витрат, 

пов’язаних з виплатою та доставкою пенсійних виплат 

57 233 

100,40 

55 648 564,00 54 489 308,80 67 139 483,50 104 454 672,20 

У С Ь О Г О   В И Д А Т К І В 248 945 135,40 267 346 525,90 254 066 003,60 295 430 309,90 358 685 014,10 

Залишок власних коштів на кінець року 2 098 095,70 1 720 700,00 840 600,00 851 399,50 99 855,70 
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ДОДАТОК Д 

№ Назва 

компанії 

Страхові резерви на 31.12 Відносний показник зростання Абсолютний показник зростання, 

тис. грн 

Відносний показник зростання до 

всього ринку 

2

018 

рік 

2

017 

рік 

2

016 

рік 

2

015 

рік 

2

014 

рік 

2018

/2017 

2017

/2016 

2016

/2015 

2015

/2014 

2018

/2017 

2017

/2016 

2016

/2015 

2015

/2014 

2018

/2017 

2017

/2016 

2016

/2015 

2015

/2014 

1 ГРАВЕ 

СТРАХУ

ВАННЯ 

ЖИТТЯ 

2 

560 

564,

00 

2 

425 

915,

00 

2 

240 

218,

00 

1 

968 

645,

00 

1 

349 

694,

90 

5,55% 8,29% 13,79% 45,86% 134 

649,00 

185 

697,00 

271 

573,00 

618 

950,10 

13,99% 13,82% 33,12% 43,28% 

2 ТАС 2 

246 

104,

00 

2 

066 

736,

00 

1 

451 

795,

00 

1 

241 

797,

00 

909 

259,

00 

8,68% 42,36% 16,91% 36,57% 179 

368,00 

614 

941,00 

209 

998,00 

332 

538,00 

18,63% 45,76% 25,61% 23,25% 

3 МЕТ 

ЛАЙФ 

2 

164 

819,

00 

1 

759 

322,

00 

1 

473 

461,

00 

1 

202 

853,

00 

1 

004 

531,

00 

23,05% 19,40% 22,50% 19,74% 405 

497,00 

285 

861,00 

270 

608,00 

198 

322,00 

42,12% 21,27% 33,01% 13,87% 

4 УНІКА 

ЖИТТЯ 

715 

065,

00 

620 

765,

00 

458 

781,

00 

459 

230,

00 

229 

096,

00 

15,19% 35,31% -0,10% 100,45

% 

94 

300,00 

161 

984,00 

-449,00 230 

134,00 

9,80% 12,05% -0,05% 16,09% 

5 PZU 

УКРАЇНА 

СТРАХУ

ВАННЯ 

ЖИТТЯ 

636 

016,

00 

539 

474,

00 

503 

067,

00 

456 

029,

00 

429 

685,

00 

17,90% 7,24% 10,31% 6,13% 96 

542,00 

36 

407,00 

47 

038,00 

26 

344,00 

10,03% 2,71% 5,74% 1,84% 

6 КНЯЖА 

ЛАЙФ 

ВІЄННА 

ІНШУРА

НС ГРУП 

360 

387,

00 

320 

419,

00 

270 

760,

00 

  12,47% 18,34%   39 

968,00 

49 

659,00 

  4,15% 3,70%   

7 КД-

ЖИТТЯ 

186 

388,

00 

164 

293,

00 

135 

552,

00 

105 

495,

00 

82 

806,

00 

13,45% 21,20% 28,49% 27,40% 22 

095,00 

28 

741,00 

30 

057,00 

22 

689,00 

2,30% 2,14% 3,67% 1,59% 

8 ФОРТЕ 

ЛАЙФ 

162 

339,

00 
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9 АСКА-

ЖИТТЯ 

87 

314,

00 

110 

375,

00 

141 

653,

00 

159 

932,

00 

162 

979,

00 

-

20,89% 

-

22,08% 

-

11,43% 

-1,87% -23 

061,00 

-31 

278,00 

-18 

279,00 

-3 

047,00 

-2,40% -2,33% -2,23% -0,21% 

1

0 

АХА 

СТРАХУ

ВАННЯ 

ЖИТТЯ 

26 

501,

00 

17 

057,

00 

7 

959,

00 

3 

220,

00 

1 

314,

00 

55,37% 114,31

% 

147,17

% 

145,05

% 

9 

444,00 

9 

098,00 

4 

739,00 

1 

906,00 

0,98% 0,68% 0,58% 0,13% 

1

1 

ІНГО 

УКРАЇНА 

ЖИТТЯ 

18 

765,

10 

14 

871,

80 

12 

235,

80 

7 

637,

90 

5 

248,

90 

26,18% 21,54% 60,20% 45,51% 3 

893,30 

2 

636,00 

4 

597,90 

2 

389,00 

0,40% 0,20% 0,56% 0,17% 

 ВСЬОГО 9 

164 

262,

10 

8 

039 

227,

80 

6 

695 

481,

80 

5 

604 

838,

90 

4 

174 

613,

80 

13,99% 20,07% 19,46% 34,26% 962 

695,30 

1 343 

746,00 

819 

882,90 

1 430 

225,10 

100,00

% 

100,00

% 

100,00

% 

100,00

% 
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ДОДАТОК Е 

№ 
Назва 

компанії 

Відносний показник зростання до всього 

ринку 

Абсолютний показник зростання, тис. 

грн 

2018/2

017 

2017/2

016 

2016/2

015 

2015/2

014 

2018/2

017 

2017/2

016 

2016/2

015 

2015/2

014 

1 

ГРАВЕ 

СТРАХУВА

ННЯ 

ЖИТТЯ 13,99% 13,82% 33,12% 43,28% 

134 

649,00 

185 

697,00 

271 

573,00 

618 

950,10 

2 ТАС 
18,63% 45,76% 25,61% 23,25% 

179 

368,00 

614 

941,00 

209 

998,00 

332 

538,00 

3 МЕТ ЛАЙФ 
42,12% 21,27% 33,01% 13,87% 

405 

497,00 

285 

861,00 

270 

608,00 

198 

322,00 

4 
УНІКА 

ЖИТТЯ 9,80% 12,05% -0,05% 16,09% 

94 

300,00 

161 

984,00 -449,00 

230 

134,00 

5 

PZU 

УКРАЇНА 

СТРАХУВА

ННЯ 

ЖИТТЯ 10,03% 2,71% 5,74% 1,84% 

96 

542,00 

36 

407,00 

47 

038,00 

26 

344,00 

6 

КНЯЖА 

ЛАЙФ 

ВІЄННА 

ІНШУРАНС 

ГРУП 4,15% 3,70%     

39 

968,00 

49 

659,00     

7 КД-ЖИТТЯ 
2,30% 2,14% 3,67% 1,59% 

22 

095,00 

28 

741,00 

30 

057,00 

22 

689,00 

8 
ФОРТЕ 

ЛАЙФ                 

9 
АСКА-

ЖИТТЯ -2,40% -2,33% -2,23% -0,21% 

-23 

061,00 

-31 

278,00 

-18 

279,00 -3 047,00 

1

0 

АХА 

СТРАХУВА

ННЯ 

ЖИТТЯ 0,98% 0,68% 0,58% 0,13% 9 444,00 9 098,00 4 739,00 1 906,00 

1

1 

ІНГО 

УКРАЇНА 

ЖИТТЯ 0,40% 0,20% 0,56% 0,17% 3 893,30 2 636,00 4 597,90 2 389,00 

  
ВСЬОГО 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

962 

695,30 

1 343 

746,00 

819 

882,90 

1 430 

225,10 
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ДОДАТОК Є 

Продукти пенсійного страхування лайфових страховиків України 

 Компанія «МетЛайф» - додаткове 

пенсійне забезпечення та накопичення 

ТАС PZU 

УКРАЇН

А 

СТРАХУ

ВАННЯ 

ЖИТТЯ 

КНЯЖА ЛАЙФ 

ВІЄННА 

ІНШУРАНС 

ГРУП 

 

Особлив

ості\ 

програм

и 

Програм

а 

страхува

ння E 

Програ

ма 

страху

вання 

E 

single 

Програм

а 

страхува

ння 

PEAD 

Програ

ма PE 

single 

Програ

ма 

ТАС-

Пенсія 

«Актив» ПЕНСІ

Я + 

(ОС) 

ПЕНСІ

Я + (ОС 

+ ДС) 

Страхов

ий 

випадок 

Страхув

ання на 

випадок 

смерті 

або 

дожиття 

Страху

вання 

на 

випадо

к 

смерті 

або 

дожит

тя з 

можли

вістю 

сплати 

однора

зової 

страхо

вої 

премії 

Страхув

ання на 

випадок 

дожиття 

до 

певного 

віку або 

на 

певний 

строк 

Страху

вання 

на 

випадо

к 

дожит

тя до 

певног

о віку 

або на 

певний 

строк з 

можли

вістю 

сплати 

однора

зової 

страхо

вої 

премії 

Дожит

тя 

Застра

хованої 

особи 

до 

закінче

ння 

період

у між 

початк

ом дії 

Догово

ру 

страху

вання і 

початк

ом 

страхо

вих 

виплат 

чи 

Смерть 

Застра

хованої 

особи в 

період 

між 

початк

ом дії 

Догово

ру 

страху

вання і 

початк

ом 

смерть 

застрахо

ваної 

особи з 

будь-якої 

причини, 

яка 

настала в 

період 

дії 

програми 

страхува

ння; 

 

дожиття 

застрахо

ваної 

особи до 

закінчен

ня 

строку 

дії 

програми 

страхува

ння. 

У 

випадку 

дожитт

я 

виплачу

ється 

гаранто

вана 

страхов

а сума 

разом з 

інвести

ційним 

доходо

м; 

 

У 

випадку 

смерті 

застрах

ованої 

особи 

відбува

ється 

поверне

ння 

страхов

их 

внесків 

та 

виплата 

інвести

ційного 

доходу. 

У 

випадку 

дожитт

я 

виплачу

ється 

гаранто

вана 

страхов

а сума 

разом з 

інвести

ційним 

доходо

м; 

 

У 

випадку 

смерті 

застрах

ованої 

особи 

відбува

ється 

поверне

ння 

страхов

их 

внесків 

та 

виплата 

інвести

ційного 

доходу; 

У 

випадку 
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страхо

вих 

виплат 

інвалід

ності 1 

групи з 

будь-

якої 

причин

и. 

Вступни

й вік 

18-65 

років 

18-60 

років 

18-65 

років 

18-60 

років 

18-79 

років 

16-70 

років  

18-70 

років 

18-60 

років 

Максим

альний 

вік на 

дату 

закінчен

ня 

програм

и 

75 років 75 

років 

75 років 75 

років 

80 

років 

75 років 80 років 65 років 

Період 

страхува

ння 

На 

строк: 

10, 15, 

16, 17, 

18, 19, 

20, 25 

років 

До 

досягнен

ня віку: 

50, 55, 

60, 65, 

75 років 

на 

строк 

10, 

15, 20, 

25 

років 

до 

досягн

ення 

віку 

50, 55, 

60, 

65 рокі

в 

на строк 

10, 15, 

16, 17, 

18, 19, 

20, 25 

років 

до 

досягнен

ня віку 

50, 55, 

60, 65, 

75 років 

на 

строк 

10, 15, 

20, 25 

років 

до 

досягн

ення 

віку 

50, 55, 

60, 65 

років 

Строк 

сплати 

внесків

: від 1 

до 35 

років 

-  5-30 

років 

5-30 

років 

Строк 

страхува

ння 

- мініму

м 10 

років 

мінімум 

10 років 

мініму

м 10 

років 

Строк 

сплати 

внесків

: від 1 

до 35 

років 

- - - 

Валюта 

страхува

ння 

- - - - гривня, 

долар 

США, 

євро 

- - Гривня, 

дол. 

США, 

Євро 

Мінімал

ьний 

страхов

ий 

внесок 

Якщо 2 

500 грн. 

за 

програм

ою E. 

При 

цьому 

загальна 

страхова 

премія 

за 

15 000 

грн. 

для 

клієнті

в, які 

реінве

стують 

свою 

страхо

ву 

виплат

2 500 

грн. за 

програм

ою 

PEAD. 

При 

цьому 

загальна 

страхова 

премія 

за 

15 000 

грн. 

для 

клієнті

в, які 

реінве

стують 

свою 

страхо

ву 

виплат

- - - 4000 

грн. 

(1000 

грн./міс

), 200 

дол. 

США, 

200 

Євро 
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пакетом 

повинна 

складати 

мінімум 

4 000 

грн., з 

яких 

мінімум 

 30% за 

програм

ами 

страхува

ння 

додатков

их 

ризиків 

у з 

дожит

тя від 

ПрАТ 

«МетЛ

айф» 

50 000 

грн. 

для 

нових 

клієнті

в 

ПрАТ 

«МетЛ

айф» 

пакетом 

повинна 

складати 

мінімум 

4 000 

грн., з 

яких 

мінімум  

30% за 

програм

ами 

страхува

ння 

додатков

их 

ризиків 

у з 

дожит

тя від 

ПрАТ 

«МетЛ

айф» 

50 000 

грн. 

для 

нових 

клієнті

в 

ПрАТ 

«МетЛ

айф» 

Максим

альний 

страхов

ий 

внесок 

Необме

жений 

необме

же-ний 

Необме

жений 

необме

же-ний 

- необмеж

ений 

- необме

же-ний 

Мінімал

ьна 

страхова 

сума 

15 000 

грн 

- 15 000 

грн 

- - 25 000 

грн 

- - 

Максим

альна 

страхова 

сума 

Не 

обмежен

а, при 

цьому 

необхідн

о 

враховув

ати 

ліміти 

страхови

х сум, 

що 

вимагаю

ть 

проходж

ення 

медично

го 

обстеже

ння 

- Не 

обмежен

а, при 

цьому 

необхідн

о 

враховув

ати 

ліміти 

страхови

х сум, 

що 

вимагаю

ть 

проходж

ення 

медично

го 

обстеже

ння. 

- - Не 

встановл

ю-ється 

- - 

Право 

на 

Негаран

тований 

Бонус 

(Додатк

овий 

Надаєть

ся 

надаєт

ься 

надаєтьс

я 

надаєт

ься 

- - - - 
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Інвестиц

ійний 

Дохід) 

Положе

ння про 

індексац

ію 

застосов

ує-ться 

не 

застос

о-

вуєтьс

я 

застосов

у-ється 

не 

застос

о-

вуєтьс

я 

    

Конверт

ація 

договор

у 

страхува

ння в 

повніст

ю 

сплачен

ий 

Автомат

ично 

здійснює

ться за 

договор

ом 

довгостр

окового 

страхува

ння 

життя 

після 

формува

ння 

викупної 

суми 

- Автомат

ично 

здійснює

ться за 

договор

ом 

довгостр

окового 

страхува

ння 

життя 

після 

формува

ння 

викупної 

суми 

-     

Податко

ва 

знижка 

Може 

бути 

отриман

а на 

суму 

страхово

ї премії 

за цією 

програм

ою 

- Може 

бути 

отриман

а на 

суму 

страхово

ї премії 

за цією 

програм

ою 

-   так так 
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 ФОРТЕ 

ЛАЙФ 

КД-

ЖИТТЯ 

АСКА-

ЖИТТЯ 

 ФОРТ

Е 

ЛАЙ

Ф 

КД-

ЖИТТ

Я 

АСКА

-

ЖИТТ

Я 

 Пенсія БРАВО, 

Симфонія, 

Маестро, 

Віртуоз 

5B, 5D Максимальн

ий вік на 

дату 

закінчення 

програми 

- - 65 

років 

Страхови

й 

випадок 

Страхуван

ня на 

випадок 

смерті або 

дожиття; 

 

Інавлідніс

ть 1, 2, 3 

груп в 

результаті 

нещасного 

випадку  

Страхуван

ня на 

випадок 

смерті або 

дожиття 

 

Страхуван

ня на 

випадок 

смерті або 

дожиття 

 

Період 

страхування 

5-30 

років 

10-30 

років 

- 

Вступний 

вік 

16-59 

років 

16-65 

років 

18-65 

років 

Строк 

страхування 

   

    Валюта 

страхування 

- Гривн

я 

- 

    Мінімальни

й страховий 

внесок 

- 3 000 

грн 

- 

Положен

ня про 

індексаці

ю 

- добровіль

на 

-     
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