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РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ СИСТЕМ КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ 
ЯК ПРИКЛАД ДЛЯ УКРАЇНИ

Анотація. У статті наведено порівняння систем пенсійного забезпечення країн Східної Європи у процесі 

їх реформування. Зроблено висновки щодо подальшого реформування пенсійної системи Україні.
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Summary. The comparison of the systems of pension provision of the countries of Eastern Europe in the process of 

their reforming is in the article. The conclusions concerning further reforming of the pension system of Ukraine are made.
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Постановка проблеми. Перспективи здій-

снення пенсійної реформи в Україні пов’язані із 

запровадженням другого рівня пенсійної системи 

та розвитком недержавного пенсійного забезпе-

чення. Останні тенденції, що спостерігаються в 

цій сфері в країнах Східної Європи, свідчать про 

ефективність функціонування нових пенсійних 

механізмів. Відтак, на сьогодні проблема транс-

формації механізмів пенсійного забезпечення на-

селення належить до одного з першочергових зав-

дань органів державної влади.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні 

аспекти реформування пенсійної системи Укра-

їни аналізували, зокрема, Н. Болотіна, М. Бой-

ко, С. Синчук, М. Боднарук, В. Бурак, І. Гуме-

нюк, С. Прилипко, Г. Чанишева, І. Ярошенко, 

Л. Князькова, А. Скоробагатько, Т. Кравчук, 

І. Оклей, Г. Нечай, Н. Горюк, Д. Полозенко, Е. Лі-

банова, В. Колбун, Л. Шангіна, В. Ульянов. Проте 

чимало аспектів цієї проблеми залишаються не-

вирішеними, а наявні пропозиції носять супереч-

ливий або дискусійний характер.

Мета статті — аналіз ключових проблем ре-

формування солідарної пенсійної системи в країнах 

Східної Європи як приклада для України, запро-

вадження накопичувальної системи, розвитку не-

державного пенсійного забезпечення в контексті 

сучасних соціально-економічних реформ в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. На 

початку перехідного періоду (1990–1994 роки) всі 

країни Східної Європи мали відреагувати на тиск, 

спричинений скороченням пенсійних внесків та 

зростанням чисельності пенсіонерів. У багатьох 

країнах проблема несплати пенсійних внесків ще 

більше загострила фінансові та політичні пробле-

ми. Ці економічні потрясіння були настільки гли-

бокими, що всім країнам довелося вносити зміни 

до нормативно-правової бази, на яку спиралася 

солідарна пенсійна система. Причому тягар дея-

ких змін покладався переважно на плечі пенсіо-

нерів і літніх працівників.

Загалом, чим кращим був економічний 

стан країни на початку перехідного періоду, тим 

захищенiшими від змін виявилися пенсіонери. 

Однак усі країни мусили модифікувати правила 

розрахунку та підвищення пенсій для стримуван-

ня зростання витрат, іншою важливою зміною 

стало підвищення пенсійного віку. Більшість кра-

їн розпочали поступове підвищення фактичного 

віку виходу на пенсію (рис. 1).

Рис. 1. Пенсійний вік чоловіків та жінок 

Східної Європи [1, с. 15]

З рис. 1 видно, що найбільший пенсійний вік 

для жінок в Естонії — 63 роки, найвищий пен-

сійний вік у чоловіків складає 65 років (Молдова, 

Словенія, Польща, Хорватія).

Деякі країни змогли вирішити проблему іс-

нування та фінансового забезпечення достроко-

вих (пільгових) пенсій. До проведення реформ 

такі пенсії майже в усіх країнах виплачувалися 

пільговим категоріям громадян за рахунок інших 

громадян. При проведенні багаторівневої пенсій-

ної системи фінансування почало здійснюватися 

за рахунок роботодавців через приватні пенсійні 

фонди третього рівня пенсійного забезпечення 

або за рахунок держави (окремо від фінансування 

звичайних пенсій, що виплачуються в солідарній 

системі). Деяким країнам вдалося використати 

початковий період проведення пенсійної рефор-

ми для внесення змін у формули нарахування 

пенсійних виплат. Інші почали руйнувати держав-

ну монополію солідарної системи, впроваджуючи 
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добровільне приватне пенсійне забезпечення, яке 

заохочувало громадян до відкладання коштів.

Країни також приймали рішення щодо пере-

ходу від однорiвневої солідарної пенсійної сис-

теми, яка ґрунтується на тому, що теперішнє по-

коління працюючих утримує своїми внесками 

теперішнє покоління пенсіонерів, до багаторів-

невої пенсійної системи. Розглядаючи можливі 

шляхи реформування пенсійних систем, східно-

європейські країни мали продумати взаємодію між 

пенсійним забезпеченням, фіскальною політикою 

держави та економічним розвитком, а також пе-

реглянути соціальні пріоритети. Отож, частина 

обов’язкових внесків із солідарної пенсійної сис-

теми була спрямована до приватних фінансових 

установ — пенсійних фондів, які відкривають для 

кожного працівника персональний рахунок облі-

ку внесків (система пенсійного забезпечення, яку 

часто називають «другим рівнем») та інвестують 

нагромаджені кошти задля отримання прибутку. 

Таким чином, остаточна пенсія особи складається 

з виплат «першого рівня» (з солідарної пенсійної 

системи) і виплат «другого рівня» (за рахунок на-

громаджених коштів у приватних пенсійних фон-

дах та отриманого інвестиційного доходу).

Кошти, заощаджені в нагромаджувальній 

пенсійній системі та розумно інвестовані у вироб-

ництво, можуть створити кращі умови для еконо-

мічного розвитку країни.

Другий рівень пенсійної системи вже запро-

ваджено в чотирьох країнах Центральної та Схід-

ної Європи. В Угорщині відповідне законодавство 

набуло чинності у 1998 році. Частина пенсійних 

внесків (шість відсотків фонду заробітної плати) 

від 2,1 мільйона працівників, котрі здебільшого 

мають вік до 40 років і складають половину чи-

сельності робочої сили, направляється в недер-

жавні пенсійні фонди та інвестується далі при-

ватними компаніями з управління пенсійними 

фондами. А ось охоплення нагромаджувальною 

пенсійною системою працівників, котрі тільки 

починають працювати, є обов’язковим.

Реформування пенсійних систем переважної 

більшості країн Східної Європи розпочалося ще 

на початку 90-х років минулого століття. Одним із 

прик ладів ефективного здійснення пенсійної ре-

форми може бути досвід Угорщини. Сьогодні в краї-

ні функціонує три рівні пенсійної системи. Перший 

рівень є обов’язковою державною (солідарною) 

пенсійною системою, яка охоплює всіх громадян 

країни. Вони сплачують обов’язкові пенсійні вне-

ски до державного фонду соціального забезпечен-

ня. У рамках другого рівня пенсійної системи Угор-

щини (функціонує із січня 1998 р.) діють приватні 

пенсійні фонди, а в рамках третього рівня (функціо-

нує з 1993 р.) — добровільні пенсійні фонди.

Цікавим для України може бути латвійський 

досвід здійснення пенсійної реформи, зокрема 

щодо запровадження обов’язкової накопичу-

вальної пенсійної системи. Сьогодні в Латвії діє 

три рівні пенсійної системи. Перший рівень є 

обов’язковою державною пенсійною системою, 

яка охоплює всіх громадян країни, що сплачують 

внески на соціальне страхування. Другий рівень 

(функціонує з липня 2001 р.) — це обов’язкова на-

копичувальна пенсійна система, яка надає мож-

ливість її учасникам створити додаткові накопи-

чення до державної пенсії першого рівня. Третім 

рівнем пенсійної системи Латвії є приватна до-

бровільна пенсійна система, яка надає можливість 

кожному учаснику добровільно здійснювати до-

даткові накопичення до своєї пенсії (функціонує 

з липня 1998 р.). Однією з особливостей другого 

рівня пенсійної системи Латвії є те, що з почат-

ку його функціонування накопиченими коштами 

громадян управляла виключно державна устано-

ва — Державна каса Латвії, яка дотримувалася 

консервативної стратегії інвестування.

Однією з особливостей польської моделі є 

те, що з початку запровадження обов’язкової 

накопичувальної пенсійної системи в її рамках 

почали функціонувати виключно приватні пен-

сійні фонди. У цілому у Польщі функціонують 

три рівні пенсійної системи. Перший рівень є 

обов’язковою державною пенсійною системою, 

яка охоплює всіх громадян країни. Вони сплачу-

ють обов’язкові пенсійні внески, які надходять до 

Управління соціального страхування, що має уря-

дові гарантії платоспроможності.

У рамках другого пенсійного рівня (функціонує 

з 1999 р.) діють приватні відкриті пенсійні фонди 

(ВПФ), до яких громадяни сплачують обов’язкові 

пенсійні внески. Фондами управляють польські і 

закордонні фінансові інститути, які спеціалізують-

ся на інвестиціях на ринку цінних паперів. Третій 

рівень пенсійної системи Польщі (функціонує з 

1999 р.) надає можливість кожному учаснику здій-

снювати добровільні пенсійні внески, які надходять 

на рахунки комерційних страхових установ.

У Чехії, на відміну від більшості країн Східної 

Європи, для яких характерна трирівнева пенсійна 

система, було запроваджено інший механізм здій-

снення пенсійної реформи. У цій країні була збе-

режена обов’язкова державна солідарна пенсійна 

система (перший рівень) і одночасно розпочався 

розвиток добровільних приватних пенсійних про-

грам (третій рівень). Як наслідок, сьогодні в Чехії 

функціонують лише два рівні пенсійної системи. 

При цьому відсутній другий рівень — обов’язкова 

накопичувальна пенсійна система. У рамках 

третього рівня пенсійної системи (функціонує 

з 1994 р.) діють добровільні недержавні пенсій-

ні фонди (НПФ). Чехія є єдиною європейською 

країною з досить високим рівнем охоплення на-

селення добровільним пенсійним забезпеченням. 

У цій країні більше половини працюючих грома-
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дян уже є учасниками пенсійних фондів. Чеський 

уряд стимулює розширення участі населення в 

системі добровільного пенсійного забезпечен-

ня як через зниження оподаткування пенсійних 

внесків, так і за допомогою введення системи 

державних субсидій. Зокрема, щомісяця держава 

переводить на накопичувальні рахунки учасників 

НПФ невеликі суми, обмежені певним лімітом.

У 2003 році в Естонії провели пенсійну ре-

форму. Тоді до солідарної пенсійної системи, 

яка забезпечує державну пенсію, додали систе-

му пенсійного страхування. Вона включала два 

рівні персональних пенсійних накопичень — 

обов’язковий і добровільний. Приєднання до 

другого рівня пенсійної системи є добровільним 

для осіб, які народилися до 1983 року. Але, при-

єднавшись до системи, не можна зробити крок 

назад. На сьогодні до другого рівня приєдналися 

близько 90 % працюючих громадян Естонії. В Ес-

тонії держава бере активну участь у формуванні 

особистих пенсійних накопичень. Людина відра-

ховує 2 % від своєї зарплати, а держава додає ще 

4 % за рахунок соціальних податків. Щоправда, у 

період кризи Естонія призупинила державні від-

рахування до другого рівня, щоб уникнути дефі-

циту бюджету. У кризові роки багато майбутніх 

пенсіонерів Естонії зіткнулися з інвестиційним 

доходом із пенсійних вкладів, що був нижчим за 

рівень інфляції, а то й інвестиційними збитками. 

Проте невисокий рівень обов’язкових відраху-

вань (усього 2 %) допомагає естонцям змиритися 

й спостерігати. Естонія поступово піднімає пен-

сійну планку для жінок: до 2016 року пенсійний 

вік стане однаковим для обох статей — 63 роки. 

Крім того, минулого року парламент Естонії ухва-

лив рішення щодо поступового підвищення пен-

сійного віку до 65 років до 2026 року.

Вибір багаторівневої системи відповідає еко-

номічним цілям держави. Створення обов’язкової 

системи, пенсійні кошти якої інвестуються у ви-

робництво, потенційно прискорює економічний 

розвиток країни завдяки ефективнішому розпо-

ділу коштів і, що менш очевидно, зростання в 

країні заощаджень та інвестицій. Запровадження 

нагромаджувального рівня також створює мож-

ливості для міжнародної диверсифікації ризиків 

втрати накопичень. Враховуючи, що певну країну 

чи навіть регіон може уразити системна економіч-

на криза, іноземні інвестиції можуть забезпечити 

такий самий або більший інвестиційний прибу-

ток з меншим ризиком. Хоча кореляція між при-

бутками на ринках капіталу високорозвинених 

країн підвищується, все ж існує можливість мати 

інвестиційний дохід і в країнах, що розвиваються.

Запровадження багаторівневих пенсійних 

систем посилює відчуття особистої відповідаль-

ності працівників за свій майбутній рівень добро-

буту після виходу на пенсію, оскільки у більшості 

випадків системи другого рівня покладають на 

працівників функцію вибору інвестиційного мене-

джера, який управлятиме інвестуванням їхніх пен-

сійних внесків у рамках фондованої схеми. Пра-

цівники, по-перше, самі вибирають той чи інший 

пенсійний фонд, а по-друге, впливають на рішен-

ня пенсійного фонду щодо укладення контракту з 

тим чи іншим інвестиційним менеджером.

Наслідки пенсійної реформи особливо важли-

ві для молодих працівників, адже вони можуть до-

зволити їм отримати постійні пенсії в майбутньо-

му, незважаючи на демографічні проблеми країни.

Звісно, Україна може обрати власний шлях 

пенсійної реформи, але варто оцінити і врахувати 

досвід інших країн.

Реформування національної пенсійної систе-

ми є надзвичайно складним завданням як з тех-

нічної, так і політичної точки зору. Немає жодної 

системи, яка задовольняє всіх і кожного. Вибір 

системи залежить від демографічного стану кра-

їні, її економічного розвитку і розвитку її фондо-

вих ринків, поточного стану пенсійної системи, 

історичного розвитку і світогляду. Відповідно, у 

різних частинах світу протягом останніх 20 років 

приймались різні рішення.

На сьогодні чисельність платників внесків 

обов’язкового пенсійного страхування становить 

15,2 мільйона осіб, а чисельність пенсіонерів — 

13,7 мільйона. Таким чином, на 10 працюючих 

українців припадає 9 пенсіонерів. За прогнозами 

аналітиків, якщо система залишиться без змін, до 

середини 2020-х років кількість пенсіонерів може 

перевищити кількість працюючих [2].

Прогноз демографічної ситуації та її вплив на 

пенсійну систему в Україні є невтішним: кількість 

платників внесків до 2050 року зменшиться на 

25 %, а одержувачів пенсій — зросте на 8 %. По-

становою Кабінету Міністрів України № 643 від 

09.06.2011 р. був затверджений бюджет Пенсійного 

фонду України на 2011 рік — план утворення та ви-

користання цільового страхового фонду, що фор-

мується за рахунок страхових внесків до солідарної 

системи та надходжень з інших джерел, визначе-

них Законом України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» [3].

До Пенсійного фонду України з усіх зако-

нодавчо визначених джерел фінансування за 

2011 рік надійшло 197 553,6 млн. грн. При цьо-

му власні надходження становили 139 055,6 млн. 

грн., що на 16,5 %, або 19 712,9 млн. грн. більше 

порівняно з 2010 роком. З Державного бюджету 

України на фінансування пенсійних програм про-

тягом року було виділено 58 317,2 млн. грн., що на 

5769,3 млн. грн. менше від фактичних обсягів 2010 

року. Із загального обсягу виділених асигнувань 

40 562,1 млн. грн. — дотація на виплату пенсій, 

надбавок та підвищень до пенсій, призначених за 

різними пенсійними програмами, 17 755,1 млн. 
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грн. — кошти на покриття дефіциту Пенсійного 

фонду України для виплати пенсій [4].

Пенсійний фонд України був забезпечений 

фінансовими ресурсами на виплату пенсій та 

грошової допомоги 13,7 млн. пенсіонерів. Сума 

видатків на пенсійні виплати у 2011 році сягнула 

210 714,4 млн. грн., що на 19241,7 млн. грн. більше 

порівняно з 2010 роком [5].

На збільшення видатків вплинули додаткові 

витрати, пов’язані із виконанням судових рішень 

за позовами одержувачів пенсійних виплат. У 

2011 році до судів подано 3,1 млн. позовів до ор-

ганів Пенсійного фонду України на загальну суму 

9,4 млрд. грн.; за судовими рішеннями протягом 

року було проведено виплат на суму 5,9 млрд. 

грн., що зумовило зростання дефіциту коштів 

Пенсійного фонду. З метою своєчасної та у по-

вному обсязі виплати пенсій, для покриття тим-

часових касових розривів, пов’язаних із виплатою 

пенсій, Пенсійному фонду України з єдиного каз-

начейського рахунку відповідно до норм діючого 

законодавства протягом року виділялися позики. 

Повернення наданих сум позик відбувалося після 

закінчення виплатного періоду в межах фінансо-

вих можливостей Пенсійного фонду України.

Загальна сума позик, наданих у 2011 році, 

становила 43,4 млрд. гривень. Протягом року на 

їх погашення було спрямовано 31 млрд. гривень. 

Залишок непогашених сум позик станом на 1 січ-

ня 2012 року становив 12,4 млрд. гривень. З ура-

хуванням вищезазначеного сума дефіциту коштів 

Пенсійного фонду у 2011 році сягнула 30,1 млрд. 

грн., з яких 17,7 млрд. грн. покривалися за раху-

нок коштів державного бюджету, передбачених на 

цю мету Законом України «Про Державний бю-

джет України на 2011 рік» [6].

Основними негативними чинниками пен-

сійного забезпечення в Україні є низький рівень 

офіційних зарплат, відсутність соціальної спра-

ведливості як щодо пенсій чоловіків та жінок 

(середній розмір пенсій у чоловіків 1327 грн., а у 

жінок — 872 грн.), так і пенсій, що призначаються 

за окремими законами, загрозливі демографічні 

тенденції, а також відсутність системних дій вла-

ди в плані проведення реформ у сфері соціального 

захисту населення [7, с. 77]

Саме тому необхідно нагально завершити 

пенсійну реформу, створивши ефективно діючу 

накопичувальну пенсійну систему, як обов’язкову, 

так і добровільну, в якій будуть працювати пенсій-

ні фонди, банки і страхові компанії.

Наразі ж соціологічні опитування свідчать, 

що абсолютна більшість населення незадоволе-

на існуючою пенсійною системою. Опитування 

показують, що більшість українців не вірять, що 

матимуть достатній дохід для фінансування своїх 

планів після виходу на пенсію. Вони також вважа-

ють, що забезпечення гідного життя після виходу 

на пенсію є спільним завданням уряду та кожного 

громадянина, хоча все одно більшість у майбут-

ньому хочуть покладатися на державну пенсію.

Суттєвою проблемою реформування пенсій-

ної системи є низька довіра населення до органі-

зацій, що надають фінансові послуги. Державним 

фінансовим установам довіряють більше, ніж при-

ватним, але навіть до них довіра є низькою. Фінан-

сова установа, яка користується найбільшою до-

вірою, — це Пенсійних фонд України, на другому 

місці — державні банки. Приватним банкам дові-

ряють близько 15 % громадян України, далі йдуть 

страхові компанії (11 %) та інвестиційні фонди 

(6 %). Недержавним пенсійним фондам поки що 

довіряють лише 5 % респондентів [8, с. 85]. Спро-

би реформувати пенсійну систему України не при-

носять бажаного результату і досить негативно 

сприймаються у суспільстві. Останні кроки рефор-

мування пенсійної системи у 2011 році були на-

правлені на збільшення пенсійного віку для жінок 

та підвищення мінімального трудового стажу. З ме-

тою реформування пенсійної системи України За-

коном «Про заходи щодо законодавчого забезпе-

чення реформування пенсійної системи» № 3668 

від 8 липня 2011 р. внесено зміни до законодавчих 

актів щодо пенсійного забезпечення. Ці зміни на-

бирали чинності з 01.10.2011 р., крім норми щодо 

показника середньої заробітної плати (доходу) у 

середньому на одну застраховану особу в цілому по 

Україні, з якої сплачено страхові внески, що наби-

рає чинності з 01.01.2012 р. [9]. Відповідно до ст. 26 

Закону про пенсійне страхування (з урахуванням 

внесених змін) особи мають право на призначен-

ня пенсії за віком після досягнення 60 років та за 

наявності страхового стажу не менше ніж 15 років.

Отже, встановлено єдиний пенсійний вік для 

жінок і чоловіків — 60 років. Крім цього, якщо рані-

ше для призначення пенсії за віком достатньо було 

5 років страхового стажу, то для осіб, пенсії за віком 

яким призначатимуться після 1 жовтня 2011 р., по-

трібно мати страховий стаж не менше ніж 15 років.

Право на пенсію за віком до досягнення 60 

років мають жінки до 1961 р. народження. Зако-

ном також передбачено, що до 1 січня 2015 р. пра-

во дострокового виходу на пенсію за віком мають 

жінки, яким виповнилося 55 років, за наявності 

страхового стажу не менше ніж 30 років і за умови 

звільнення з роботи. У цьому разі розмір їх пенсії 

обчислюється з урахуванням зменшення на 0,5 % 

за кожен повний чи неповний місяць достроково-

го виходу на пенсію.

Пенсійний вік буде підвищено з 60 до 62 ро-

ків поетапно (починаючи з січня 2013 р.) лише чо-

ловікам, які претендуватимуть на пенсії як держ-

службовці, науковці або посадові особи місцевого 

самоврядування тощо.

Висновки та пропозиції. Внаслідок невідворот-

них тенденцій щодо постаріння населення в Украї-
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ні, як і в деяких країнах Європи, триватиме подаль-

ше зростання чисельності пенсіонерів відносно до 

працюючих. У зв’язку з цим рано чи пізно постане 

питання щодо фінансової спроможності пенсійної 

системи. Щоб збалансувати надходження і видатки 

Пенсійного фонду, доведеться приймати непопу-

лярні рішення: або підвищувати тарифи внесків, або 

зменшувати розмір пенсій. Очевидно, що і перше, і 

друге рішення буде неприйнятним, бо вони не дадуть 

позитивних наслідків. У разі підвищення розмірів 

тарифів внесків зросте кількість осіб, які ухиляють-

ся від їх сплати, посилиться тіньовий сектор еконо-

міки. У разі зменшення розміру пенсій країну очікує 

поширення бідності серед людей літнього віку, по-

дальше зубожіння населення та зростання соціальної 

напруги в суспільстві через негативну перспективу 

щодо впевненості людей у завтрашньому майбут-

ньому. Отже, альтернативи реформам немає. Всі, хто 

серйозно замислюється про майбутнє України, не 

можуть ігнорувати наявні нині можливості щодо ре-

формування пенсійної системи, так само, як і небез-

пеку, пов’язану з відсутністю реформ. Проведення 

реформи відповідає не лише велінням часу, а й інте-

ресам українського народу.
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ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 
ФІНАНСОВОЇ ДОСТАТНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ

Анотація. У статті розглянуто структуру джерел фінансових ресурсів місцевих органів влади. Дослі-

джено проблеми невідповідності фінансового забезпечення різних рівнів влади наданим їм повноваженням. 

Проаналізовано самостійність місцевих органів влади у прийнятті рішень щодо податків і зборів, які справ-

ляються на їхній території, та розпорядження фінансовими ресурсами відповідних місцевих бюджетів. Роз-

глянуто зарубіжний досвід у формуванні ресурсів місцевих бюджетів.

Ключові слова: доходи і видатки місцевих бюджетів, міжбюджетні трансферти, податки, податкова 

автономія, фіскальна децентралізація.

Summary. The structure of financial resources sources of local authorities is considered in the article. The problems 

of disparity of the financial providing of different levels of government and the plenary powers given them are investi-

gated. Independence of local authorities in making decision in relation to taxes and collections which are produced on 

their territory and ordering of financial resources of the proper local budgets is analysed. Foreign experience in forming 

of local budgets resources is considered.

Key words: revenues and expenditures of local budgets, intergovernmental transfers, taxes, tax autonomy, fiscal 

decentralization.

Постановка проблеми. Центральні та місце-

ві органи влади мають доступ до різноманітних 

фінансових ресурсів. Розпорядження цими ре-

сурсами здійснюється залежно від сформованої 
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