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адмiнiстративне право 

Коз11нець О.Г., 
канд. iстор. наук, завiдувач кафед
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технологiй та працi 

БАТЬКIВСЬКА В.ЛАДА У СТАРОДАВНЬОМУ РИМI 

Давньоримське право закрiпило патрiархальну сiм'ю, яка склалас� 
iсторично i була господарськи вiдособлена i пов'язана з суспiльством 1 
державою через П главу- pater famiLias (домовладику). За �ереконанн�
ми римлян, стiйкiсть державного ладу обумовлювалася. мщною "орган1-
зацiе:ю ciм''i, яка могла iснувати тiльки при встановленн1 сильно� влади, 
яка надавалася однiй особi в межах будинку. 

Так, у римському правi батька i мати не мали однакових прав i о�ов·�з.� кiв по догляду i вихованню сво'iх дiтей. Такi вiдносини в римськ1и с1м 1 
зумовили прийняття цiлого ряду правових норм, вiдповiдно до як�х Х
ciм''i була введена влада П глави як над дiтьми, що народ_жуються в с1м �-: так i над особами, якi волею домовладики були включен� до складу с1м 1 
як п вiльнi члени. Правовi норми, що забезпечували владу домовладики 
в ciм''i над iншими П членами, якi були особами чужого права, складало 
римське батькiвське право. Вiдносини мiж домовладикою i пiдлеглими 
йому особами будувалися за принципом повного заперечення особистих 
i майнових прав осiб чужого права. 

Необхiдно зазначити, що правове положення особи в Стародавньому 
Римi визначалося наявнiстю трьох основних статусiв. Це статус свободи, 
статус громадянства i, не менш важливий, статус ciм'"i. Тiльки за наявно
стi всiх цихтрьох статусiв люди на в Стародавньому Римi вважалася �овно
правним громадянином. Втрата одного або декiлькох з вищеперел1чених 
статусiв вела до позбавлення прав. 

Так, тiльки голова ciм''i, якого називали домовладика, був nовноправ-
ним громадянином, квiрiтом. 

(початку домовладика мав однакову владу (manus) над �ружиною: 
дiтьми, рабами, речами. 1 лише поступово ця влада диференц1ювалася 1 
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вiд категорii" розумностi i справедливостi, iз суб'Ективними чинниками i 
застосовуЕТься для визначення психiчних намiрiв сторони" ( 4, с. 16]. 

Отже, при здiйсненнi цiлого ряду цивiльних прав фiзичнi та юридичнi осо
би повиннi дiяти разумно, справедливо та добросовiсно,дотримуватися зага
льних засад моральностi та iнших прийнятих у суспiльствi норм поведiнки. 
Такi загальнi начала та змiстцивiльного законодавства. Це, звичайно, не озна
чаЕ, що цивiльне право прирiвнюЕ моральнi норми до правових, оскiльки 
само по собi порушення моральних норм не спричиняЕ для учасникiв цивiль
но-правових правовiдносин якихось несприятливих юридичних наслiдкiв, 
оскiльки iнше тлумачення закону iгнорувало б вiдмiнностi, якi Е мiж нормами 
права та моралi. Змiст цiE

°

i вимоги зводиться до того, щоб орiЕнтувати суб'Ек
тiв, а також правоохороннi органи на обов'язкове врахування у сво"iй дiяль
ностi загальноприйнятоi" моралi, моральних засад суспiльава. 

Включення оцiночних категорiй добросовiсностi, розумностi та спра
ведливостi в загальнi засади цивiльного законодавства Украi"ни Е пози
тивним явищем, що надаЕ можливiсть встановлювати об'Ективну iстину. 

Законодавче закрiплення категорiй справедливостi, добросовiсностi 
та розумностi, незважаючи на невизначенiсть, Е кроком на шляху до гу
манiзацii" украi"нського законодавства. 

Лiтература: \. ьо;щар ТВ. Викощ11111я дщ·овiрних ·юбов'юа�1ь у 11ивiльному 
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/ 'Ja ред. О. В. Л"Jcr11 (кеr. авт. кон.). 11. С. Кущнецовоi'. В. В. Луuя. - 3-тr вид .. 
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ско1·0 нрава: достижения 11иви;н1стики и :Jаконодателыюй техники: межвузовский
сборник 11ауч111,1х тrулов. Выr1уск 2. - М. : Статут: Екатеринбург: Институт ,,аст-
1юп111rш�а. 2002. -89 с. 7. ьш·а,1 Е. Застосувш111я 11ри1щипiн спrаведнивостi. добро
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р,й11а. - 2009. -№ 8. - С. 61-64. 8. /lо111·срт А. С. Дiя при1щипу верховенства права
у сферi 11рюшт1101п 11рава / Лоnп:рт А. С. /! Унiверситетськi науковi записки. -
2007. - № 2(22). - С. R4-87. 9. Еменhя1юв 13. И. Рюум11ость. доfirосовестность.
не3110уrютрсбнс11не 1ражда11скими пrавами / Емеш,янов В. И. - М. : Леке-Книга.
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Трудове право та право соцiального забезnе'lення 

Сташкiв Б.1., 
канд. юрид. наук, доцент кафедри 
трудового права та права соцiаль
ноrо забезпечення Чернiriвського 
державного iнстнтуrу права, соцi
альних технологiй та працi 

ПРОБЛЕМИ ПЕНСIЙНОI РЕФОРМИ: ЕКОНОМIЧНИЙ 
ТА ПРАВОВИЙ АСПЕКТИ 

Проблем и, що накопичуються в Укра'iнi з 90-х рокiв минулого столiпя 
у сферi пенсiйного забезпечення, вирiшуються надзвичайно повiльно. 
Прийнятi у цiй сферi нормативнi акти виявились малоефективними, реко
мендацi'i практичних nрацiвникiв через рiзнi полiтичнi протирiччя не 
втiлюються в жипя, вiдсутня наукова структура, яка б планомiрно займа
лась розробкою правового супроводу реформування соцiального забез
печення. Усе це вказуЕ на надзвичайну актуальнiсть питань, що вiдносять
ся до сфери реформування пенсiйно'i системи в Укра'iнi. 

Мета цi{i стапi - розкрити суть пенсiйно'i реформи, що проводиться 
в Укра'iнi, висловити своЕ ставлення до отриманих результатiв та запро
понувати певнi заходи щодо подальшого вдосконалення нормативних 
актiв, якi регулюють пенсiйне забезпечення. 

При пiдготовцi до проведення пенсiйно'i реформи вивчався досвiд 
краi·н колишнього соцiалiстичного табору щодо використання рiзних 
моделей страхово'i системи пенсiйного забезпечення, а саме: 1) чилiй
сько'i - пенсiйнi внески сплачуються лише працiвниками (на теренах СНД 
таку модель застосував Казахстан); 2) угорсько'i - в якiй, окрiм внескiв, 
що сплачуються до солiдарно'i системи, також перераховуються кошти 
до системи недержавного пенсiйного забезпечення за пенсiйною схемою 
з визначеними внесками; 3) латвiйсько'i -тут запроваджено умовно-нако
пичувальнi рахунки. Вiдповiдно до цi{i моделi при виходi на пенсiю ви
плати мають складатися з накопичувально, суми внескiв та нарахованого 
на них iнвестицiйного доходу; 4) польсько'i - рiзновид попередньо'i моде
лi. Вiдповiдно до не·i внески станом на початок дii. ново'i систем и (1 сiчня 
1999 року) облiковуються як умовно-накопичувальнi, а тi, що сплачуються 
пiсля цi{i дати, iнвестуються приватними пенсiйними фондами, тобто 
платники внескiв отримують реальний дохiд. 3 часу виходу на пенсiю 'iм 
маЕ сплачуватися сума, розрахована на основi обох вищезгаданих скла
дових; 5) росiйсько'i - складаЕТься з базовоi neнci'i для всiх гром·адян, а 
так�додаткових пенсiйних �иплат,якi формуються за рахунок номiналь-

<О Сташкiв Б.1. 

Вiсник ЧДIПСТП №1 2010 



58 Сташкiв Б.1. 

наго i реального iнвестування внескiв. Отже, одна части на другого рiвня 
складаЕТься з умовно-накопичувальних внескiв, а друга (для осiб у вiцi 
до 50 рокiв) - iз коштiв, одержаних вiд iнвестування внескiв, що здiйсню
ЕТься як недержавними пенсiйними фондами, так i Единим державним 
нако_п_ичувальним фондом (подiбним до фонду в Казахстанi). Укра·iнська
пенс1ина система частково нагадуЕ угорську ( з урахуванням нацiональноi· 
спец_ифiки). �ро сх�жiсть з угорською системою свiдчить той факт, що
Укра1на збер1гаЕ солщарний компонентта матиме обов'язкову накопичу
вальну складову (1 ). 

Все, що стосуЕТься вдосконалення пенсiйноi' системи полiтиками та 
практ�чними �Р-�_цiвниками, називаЕться пенсiйною реформою. Науко
ва перюдизац1я 11 проведення вiдсутня. Початком П запровадження вва
жаються Закон СРСР вiд 15 травня 1990 року "Про пенсiйне забезпе
ченн_я громадян в СРСР" та прийнятий на йога базi Верховною Радою 
Укра1ни 5 листопада 1991 року Закон Укра'iни "Про пенсiйне забезпе
чення". На той час це був прогресивний закон, за яким трудовi neнci'i 
могли сягати 7 5 вiдсоткiв заробiтку (ст.19), але через проблем и в еконо
мiцi та низькi зарплати знову почали говорити про необхiднiсть прове
дення новоi' пенсiйноi· реформи. 

9 липня 2_003 року Верховна Рада Украi'ни прийняла два закони, що
вступили в д1ю з 1 сiчня 2004 року, а саме: ,,Про загальнообов'язкове 
державне пенсiйне страхування" та ,,Про недержавне пенсiйне забезпе
чення". Цими законами передбачалось створення в Укра'iнi трирiвнево'i 
системи пенсiйного забезпечення: перший рiвень - реформована солi
дарна система пенсiйного страхування,другий рiвень - система накопи
чування коштiв фiзичних осiб у загальнообов'язковому Накопичуваль
ному пенсiйному фондi, третiй рiвень - добровiльне додаткове пенсiйне 
забезпечення через недержавнi пенсiйнi фонди, страховi органiзацi'i та
банкiвськi установи. 

Для прискорення впровадження пенсiйно'i реформи Кабiнет Мiнiст
рiв Укр�·iни розпорядженням вiд 15 грудня 2005 року № 52 5 р. схвалив
Стратепю розвитку пенсiйно'i системи (2]. У вказаному документi зазна
чалося, що високий рiвень демографiчного навантаження на працездат
не населення, наявнiсть у значно'i частини працюючих пiльг iз сплати 
внескiв до Пенсiйного фонду Укра'iни та низька заробiтна плата, яка у 
третини працюючих не вища нiж прожитковий мiнiмум, на даний час 
спричиняють незбалансованiсть солiдарноi· системи, стримують запро
вадження накопичувально'i системи пенсiйного страхування та розви
ток недержавного пенсiйного забезпечення. Пiдвищення мiнiмального 
розмiру neнci'i за вiком до рiвня прожиткового мiнiмуму не узгоджуЕТься 
1з зростанням заробiтноi· плати та реальними фiнансовими можливостя
ми Пенсiйного фонду Укра·iни, що з часом може привести до фiнансово"i 
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кризи пенсiйно"i системи. Документ цiкавий тим, що в ньому розкрива
ЕТься суть реформування пенсiйно'i систем и, як 'i'i розумiли чиновники. 

Стратегiею планувалось у найближчi раки (2006-2009 раках) розро
бити i прийняти нормативно-правовi акти з питань: 1) визначення порядку 
сплати единого соцiального внеску; 2) удосконалення порядку обчислен
ня розмiрiв пенсiй вiдповiдно до тривалостi страхового стажу та сплаче
них внескiв; 3) поетапного пiдвищення вартостi одного року страхового 
стажу застраховано·i особи пiд час обчислення розмiру пенсi'i; 4) упоряд
кування виплати neнci'i працюючим пенсiонерам з урахуванням доходiв 
вiд "ix зайнятостi; 5) удосконалення перелiку робiт, професiй та посад, 
зайнятiсть в яких дае право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах або 
за вислугу рокiв, за результатами проведення атестацi'i рабочих мiсць та 
аналiзу впливу втрати професiйно'i працездатностi; 6) використання акту
арних розрахункiв пiд час прийняття рiшень про перегляд розмiру пенсiй 
та затвердження бюджету Пенсiйного фонду Укра'iни; 7) запровадження 
загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування для вiйсько
вослужбовцiв, а та кож iнших осiб,для яких законодавством не передбаче
но сплату внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування; 
8) удосконалення порядку iндексацi'i пенсiй та 'ix пiдвищення вiдповiдно
до зростання середньо'i заробiтно'i плати; 9) запровадження накопичу
вально'i систем и пенсiйного страхування; 10) стимулювання виплати заро
бiтно'i плати та пенсi·i через установи банкiв; 11) внесення до колективних
договорiв та галузевих угод норм и щодо розмiру заробiтно'i плати, з яко'i
сплачуються внески на соцiальне страхування, та встановлення вiдповi
дальностi за недотримання цie'i норми; 12) обчислення та перерахуван
ня пенсiй за Едини ми базовими принципами; 13) поетапноrо переходу
до сплати страхувальниками та застрахованими особами Единого соцiаль
ного внеску на паритетних засадах; 14) звiльнення вiд податку на додану
вартiсть послуг з адмiнiстрування недержавних пенсiйних фондiв, вста
новлення рiвня ставок оподаткування для пенсiйних виплат, що здiйсню
ються суб'Ектами недержавного пенсiйного забезпечення; 15) захисту
прав iнституцiйних iнвесторiв; 16) впровадження додаткових надiйних
фiнансових iнструментiв для iнвестування пенсiйних активiв; 17) захисту
коштiв недержавних пенсiйних фондiв та Накопичувального фонду вiд
втрати та знецiнення; 18) визначення умов для участi в системi недержав
ного пенсiйного забезпечення страхових органiзацiй та банкiв; щорiчне
проведення актуарних розрахункiв; 19) стану пенсiйно'i системи за 'i"i
параметрами та варiантами i'x змiни; 20) витрат солiдарно'i системи у
зв'язку з перерахуванням части ни внескiв до Накопичувального пенсiйно
го фонду; 21) розмiру Единого соцiального внеску; забезпеченн·я iнститу
цiально'i спроможностi суб'Ектiв пенсiйноi' системи; 22) створення системи
електронного звiтування роботодавцiв про сплату страхових внескiв;
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2 3) впровадження програмно-технiчного комплексу для функцiонування 
накопичувальноТ системи пенсiйного страхування; 24)створення системи 
пенсiйного iнформування населення, профспiлок, органiзацiТ роботодав· 
цiв та i'x об'Еднань з питань пенсiйного забезпечення; 2 5) пiдготовки акту
арiТв у вищих навчальних закладах; 26) створення iнтегрованоТ системи 
обмiну iнформацiЕю мiж органами, що здiйснюють державний контроль 
i нагляд у сферi пенсiйного забезпечення. Крiм того, передбачалось у 
перiод з 2010-2016 рокiв переглянути пенсiйний вiк вiдповiдно до зро· 
стання тривалостi жипя. На жаль, багато iз запропонованого так i залиши· 
лось на паперi. 

У перiод фiнансовоТ кризи Кабiнет Мiнiстрiв УкраТни своТм розпоря
дженням вiд 14 жовтня 2009 року N2 1224 р припинив чиннiсть Страте
гi·i розвитку пенсiйно"i системи та схвалив Концепцiю подальшого прове
дення пенсiйноТ реформ и [3]. Планупься вказану Концепцiю впровадити 
у жипя впродовж 2010-2017 рокiв. 

Вiдповiдно до прийнятих базових пенсiйних законiв з 1 сiчня 2004 року 
пенсiйна реформа проходить у трьох напрямках: 1) вдосконалення дiючо'i 
солiдарноi' систем и загальнообов'язкового державного пенсiйного страху· 
вання, спрямованого на забезпечення 'i'i стабiльного функцiонування (1 pi· 
вень); 2) запровадження накопичувальноТ систем и загальнообов'язкового 
державного пенсiйного страхування (11 рiвень); 3) розширення ринку послуr 
недержавних пенсiйних фондiв, що входять до системи недержавного 
пенсiйного забезпечення (111 рiвень). 

Солiдарна система 
В Украi'нi ця система функцiонуЕ два десятилiпя. В П рамках при знача· 

ються neнcii' за вiком, пенсii' по iнвалiдностi та neнcii' у зв'язку з втратою 
годувальника. Суть солiдарно'i системи полягаЕ утому, що працюючi вiдра· 
ховують iз своЕi' зарплати внески у Пенсiйний фонд УкраТни i за рахунок 
цих коштiв держава виплачуЕ пенсi"i, тобто фактично nрацююче поколiння 
утримуе непрацююче. Солiдарна пенсiйна система ефективно працю 
лише тодi, коли на одного пенсiонера припадаЕ три i бiльше працiвникiв, 
якi сnлачують внески до системи. Про це свiдчить мiжнародний досвlд 
[4]. Основними показниками солiдарно'i системи Е вiк та страховий стаж, 
якi залежать вiд багатьох факторiв, зокрема, вiд середньоТ тривалостl 
жипя, йога рiвня i якостi у похилому вiцi, нюансiв фiзiологiчного старiння, 
кон'юнктури на ринку працi, структури зайнятостi населення, збалансов • 
ностi надходжень i видаткiв nенсiйноi· систем и, спiввiдношення працюю• 
чих i пенсiонерiв тоща. 

Напередоднi прийняпя пенсiйних законiв 2003 року людина отрн• 
мувала пенсiю в межах 30-37 вiдсоткiв вiд зарплати, яку вона мала [SJ. 
За розрахунками фахiвцiв, сьогоднiшня солiдарна система реально змож 
запропонувати пенсiю в розмiрi не бiльше 25-30 вiдсоткiв вiд серед• 
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ньоТ зарплати, одержувано·i працiвником протягом працездатного перi
оду [6]. Солiдарна система стосунься всього населення УкраТни, але в 
першу чергу розрахована на бiдних, що все жипя працювали на мiнiма
льну зарплату. lнших джерел покращити свiй добробут на пенсiТ вони не 
мають i держава ·iм нiчого не може запропонувати. 

На виплату пенсiй сьогоднi витрачанься 16-17 вiдсоткiв вiд внутрiш· 
нього валового продукту краТни. Це вдвiчi бiльше нiж у краТнах Европей
ського Союзу. Жадна кра"iна свiту такий тягар не поклала на свiй бюджет. 
За прогнозами свiтового банку до середини цього столiпя, якщо нiчого не 
змiниться, в УкраТнi на десять працюючих буде припадати 14 пенсiонерiв. 
У цiй ситуацiТ фiнансування пенсiй буде просто неможливим.До речi, зараз 
чисельнiсть платникiв внескiв на пенсiйне страхування становить 15,2 млн. 
осiб, а чисельнiсть пенсiонерiв -13,8 млн., тобто пересiчний платник внес
кiв фiнансуЕ 90,8 вiдсотка середньоТ зарплати. 

Теоретично Е три шляхи вiдшукання коштiв для пiдвищення neнci'i, а 
саме: 1) зростання зарплат, що приведе до збiльшення платежiв до Пен
сiйного фонду УкраТни; 2) пiдвищення ставки вiдрахувань у вiдсотках до 
зарплати на пенсiйнi потреби; 3)збiльшення вiку виходу на пенсiю, що 
автоматично скорочуЕ чисельнiсть пенсiонерiв. 

З цих трьох варiантiв найжвавiше обговорюються пропозицi·i щодо 
поступового скорочення кiлькостi пенсiонерiв, а значить, i термiну 'ix пере
бування на пенсiТ шляхом законодавчого пiдвищення загального пенсiйно
го вiку та вiдмови вiд дострокових пенсiй. Зараз iде повiльне природне 
скорочення кiлькостi пенсiонерiв (2005 - 14,1 млн., 2006 - 14,0 млн., 
2007 - 13,9 млн., 2008 - 13,8 млн., 2009 - 13,7 млн.); але це не рятуе 
фiнанси пенсiйноi' системи. Тому необхiднi рiшучi державнi заходи. 

За соцiологiчними стандартами ООН. у людини в 65 рокiв закiнчу-
ться працездатний вiк i починанься вiк лiтнiй. Межi лiтнього вiку знахо

дяться вiд цi(i точки до 7 5 рокiв, вiк вiд 7 5 до 90 рокiв вважанься старе
чим i вiд 90 рокiв - довгожительським [7]. З цього випливаЕ, що в серед
ньому особа пiсля досягнення 6 5 рокiв звiльнянься вiд обов'язку здобува
ги засоби до iснування й отримуе право на гiдну матерiальну пiдтримку 
вiд суспiльства до кiнця свого жипя. 

Щодо пенсiйного вiку, свiтова пенсiйна система розвиванься по cnipa-
11i. Так, на зламi двох столiть, коли вона тiльки зароджувалася, вiк звiльнен-
11я за вiком був рiзним: у Нiмеччинi та ВеликобританiТ - 70 рокiв, у США 
i ФранцiТ -65 рокiв. Потiм пiд натиском профспiлкового руху пенсiйний 
гюрiг скрiзь почав знижуватись. В останнi десятирiччя намiтилась зворот
ня тенденцiя, що пов'язана iз демографiчними негараздами та зро�танням 
rривалостi жипя людини. Сьогоднi в краТнах свiту встановлений, зокрема, 
,акий пенсiйний вiк: 
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Краiна чол жlн Краiна чол жlн KDaiнa чол жiн 

Вiрменiя 63 61 Данiя 67 67 Норвегiя 67 67 

Казахстан 63 58 Нiмеччина 65 65 Канада 65 65 

Азербайджан 62 57 lспанiя 65 65 США 65 65 

Молдова 62 57 Поотvгалiя 65 65 Японiя 70 70 

Тv�кменiстан 62 57 Грецiя 65 60 Австоалiя 65 62 

Бiлорvсiя 60 55 lталiя 65 60 Аргентина 65 60 

Росiя 60 55 Великобританiя 65 60 Чилi 65 60 

Узбекистан 60 55 Польща 65 60 Австоiя 65 60 

Укра'iна 60 55 Фоанцiя 62,6 62,6 Угорщина 62 62 

Гоvзiя 65 60 Чехiя 62,2 61,4 

Естонiя 63 63 Швейцаоiя 65 65 
-

Однаковий пенсiйний вiк для чоловiкiв та жiнок встановлений у 76 
кра"iнах свiту, а у 5 5 кра"iнах для жiнок встановлений нижчий пенсiйний 
вiк вiд 1 до 5 рокiв. 

У пенсiйнiй системi використовунься та кий показник, як термiн перебу
вання на neнci"i, тобто середня тривалiсть життя з моменту настання пенсiйно
го вiку. Термiн перебування на neнci'i у 18 розвинутих кра'iнах свiту варiю
нься з 10,8 рокiв у Данi"i до 19,8 рокiв у Францi·i для чоловiкiв iз 14,5 рокiв 
до 24,9 рокiв для жiнок. В Укра'iнi чоловiки пiсля досягнення пенсiйного 
вiку(60 рокiв) живуть на пенсП усередньому 14 рокiв, а жiнки пiсля досягнен
ня 55 рокiв- 2 3 роки (за iншими даними, чоловiки живуть на neнci'i 2,5 раки, 
а жiнки 19,7 рокiв). Зростае в Укра·iнi кiлькiсть пенсiонерiв серед населення: 
1995 р. - 28%, 2000 р. - 29,3%, 2008 р. - 29,8%. 

У даний час можливе таке коригування пенсiйного вiку: а) встанов
лення единого пенсiйного вiку як для жiнок, так i для чоловiкiв; 6) пiдви
щення пенсiйного вiку для обох статей; в) збiльшення стажу роботи (слу
жби) для дострокового виходу на пенсiю. 

У кiнцi XIX ст. у середньостатистичнiй нiмецькiй ciм'·i чоловiк був на п'ять 
рокiв старший за дружину. Враховуючи цю обставину, i пенсiйний вiк для 
жiнок i чоловiкiв, за iнiцiативою тодiшнього канцлера Отто Бiсмарка, був 
установлений з рiзницею на п'ять рокiв з таким розрахунком, щоб подруж
жя могло одночасно виходити на пенсiю i жiнцi не доводилось цi п'ять рокiв 
утримувати власного чоловiка, що суперечило нiмецькiй патрiархальнiй 
традицi'i. Таким шляхом пiшли й iнwi кра'iни, зважаючи на те. що жiнки були 
зайнятi вихованням дiтей та веденням домашнього господарства. 

Пенсiйний вiк для жiнок у 5 5 рокiв та чоловiкiв у 60 рокiв в СРСР був 
установлений ще в 30-их раках минулого сторiччя i жадного разу не 
змiнювався як в СРСР, так i в незалежнiй Украi"нi. Ще у 70-80 раки ХХ ст. 
з огляду на швидке прогресування процесiв старiння населення науко
вцi, особливо демографи, почали порушувати питання щодо необхiд
ностi пiдвищення пенсiйного вiку, оскiльки всi демографiчнi прогнози 
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показували стале збiльшення спiввiдношення кiлькостi населення пен
сiйного i працездатного вiку. Цi дискусi'i ведуться i донинi. 

(початку дискусi"i велись щодо пiдвищення пенсiйного вiку як чоловi
кам, так i жiнкам одночасно iз залишенням наявного розриву у п'ять рокiв. 
Аналiз демографiчно'i ситуацi"i в Укра·iнi змалював невтiшну картину з 
тривалiстю життя чоловiкiв. Так, у вiцi вiд 40 до 60 рокiв помирае 22% 
чоловiкiв [8]. У 2008 роцi за статистичними даними середня тривалiсть 
життя в Укра·iнi становила 68,27 рокiв (62,5 р. - у чоловiка, 74,28 р. - у 
жiнки). 3 цих мiркувань пропонунься пiдвищувати пенсiйний вiк тiльки 
жiнкам до рiвня пенсiйного вiку чоловiкiв. 

В останнiй час опублiковано багато матерiалiв, що стосуються пiдви
щення пенсiйного вiку жiнкам. Вченi, особливо демографи, единi у думцi, 
що пенсiйний вiк для жiнок потрiбно довести до 60 рокiв, i наводять 
вiдповiднi аргументи [9]. На думку Свiтового банку, таке пiдвищення до 
5 рокiв повинно вiдбуватися поступово. Бажана щороку жiнкам збiльшу
вати пенсiйний вiк на шiсть мiсяцiв i впродовж 10 рокiв вiн буде доведе
ний до 60 рокiв. Якщо б зараз пенсiйний вiк був однаковий, то кiлькiсть 
пенсiонерiв скоротилась би на чверть. Таким чином, пiдвищення пенсiй
ного вiку для жiнок покращить фiнансову спроможнiсть нашо·i пенсiйно'i 
системи i вимагае мiнiмального органiзацiйного супроводу. 

На думку автора, ми не зможемо обiйтись без пiдвищення пенсiйного 
вiку для жiнок, i ця проблема лежить не в економiчнiй, а в полiтичнiй 
площинi. Тому полiтикам слiд домовлятися. 

У нас багато осiб отримують достроковi neнci"i. Свiтовий банк дивуе, 
що в Укра"iнi Е маса людей, якi виходять на пенсiю вже у вiцi 40-45 рокiв. 
Дiйсно, тут е певний резерв для скорочення тако'i кiлькостi людей. Але тут 
слiд дуже обережно ставитисьдо осiб, що достроково отримують neнci·i за 
вiком, а саме: а) хворих на гiпофiзарний нанiзм та диспропорцiйних карли
кiв; б) iнвалiдiв по зору I групи та iнвалiдiв з дитинства I групи; в) жiнок, 
якi народили п'ятеро або бiльше дiтей i виховали "iхдо восьмирiчного вiку; 
г) матерiв iнвалiдiв з дитинства, якi виховали 'ix до 8-рiчного вiку; д) осiб, 
якi брали участь у бойових дiях чи iнвалiдiв вiйни та членiв 'ix сiмей у разi 
втрати годувальника. Мова йде не про змiну джерел виплати цих пенсiй, а 
про скорочення кiлькостi осiб, якi такi neнci'i отримують. 

Необхiдно переглянути умови призначення пенсiй за вислугу рокiв 
вiдповiдно до ст.12 Закону Укра'iни вiд 9 квiтня 1992 року ,,Про пенсiйне 
забезпечення вiйськовослужбовцiв, осiб начальницького i рядового скла
ду органiв внутрiшнiх справ та деяких iнших осiб" [10]. Враховуючи те, 
що в останнi десятирiччя працiвники силових вiдомств несуть не стiльки 
фiзичнi навантаження, як розумовi, то доцiльно стаж вислуги збiльшити 
мiнiмум на п'ять рокiв. Силовi структури вiд цього тiльки виграють, бо 
найбiльш квалiфiкованi кадри не залишатимуть ix у розквiтi творчих сил. 
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Висл?.�ленi

_
думки" щодо обмеження права на дострокове отриманняпенс11 1з сотдарно1 системи особам за роботу в небезпечних шкiдливихумовах. ПояснюЕться це тим, що лише три краi'ни у свiтi (Росiйська Федерацiя, Бiлорусiя та Украi'на) призначають за роботу в цих умовах neнcii'на 5-1 О рокiв ранiше. Така пропозицiя навряд чи оздоровить фiнансовийстан пенсiйно·i систем и. У даний час роботодавцi не спроможнi цей тягарвзяти на себе. Вказана проблема стосупься розмежування джерел фiнансування, а не скорочення кiлькостi пенсiонерiв. На думку окремих фахiвцiв, покращенню фiнансового стану пенсiйно·iсистем и сприятиме обмеження neнcii' працюючим пенсiонерам. ВиникаЕпитання: чи дiйсно покращить? Бiльшiсть схиляпься до протилежного висновку. 

Кiлькiсть працюючих пенсiонерiв станом на 1 жовтня 2009 року с клала2,9 млн.чал. , або 22% вiд загально'i кiлькостi всiх, хто на neнci'i. На 1 сiчня2010 року було 2,6 млн. працюючих пенсiонерiв, або 20,2% вiд загально'iкiлькостi пенсiонерiв. Питома вага працюючих пенсiонерiв серед зайнятого населення з 2000 до 2007 року залишилась незмiнною i становила 8,2%.�айбi�ьше прац':'ючих пенсiонерiв у сферi науки, освiти, охорони здоров я, ус1льському, л1совому, рибному господарствi, правоохоронних органах.Тут 'ix 10-22% вiд ycix працюючих, а в деяких установах (переважно в науковiй сферi)-до 65%.Лише пiсля виходу на пенсiю ще на 10-15 рокiв залишаються на роботi до 80% керiвникiв пiдприЕмств i уста нов. У цiломучастка працюючих пенсiонерiв серед одержувачiв пенсiй i зайнятого населення працездатного вiку стабiльно невисока. Тому прийняття пропозицii'деяких ек�пертiв щодо обмеження оплати працi або розмiру neнcii', або д?ходу в ц1�ому для зайнятих пенсiонерiв принесе набагато бiльше шкоди,н1ж корис
_
т, [11]. При обмеженнi пенсiй багато пенсiонерiв, що працюютьле�а�ьно I сп�ачують внески до ПФУ, вiдмовляться вiд продовження трудово1 д1яльносп або вдадуться до приховування трудових вiдносин (отримуватимуть зарплату у конвертах). У першу чергу залишать роботу особи, якiпрацюють на малооплачуваних роботах, яку молодь обмина€ десятою дорогою. ОтримаЕмо гострий дефiцит кадрiв та скорочення внескiв до ПФУ,тобто обмежувати доходи можна з iншою метою, але не для збiльшеннядоходiв ПФУ. 

Прихильники обмеження пенсiй працюючим пенсiонерам посилаютьсяна свiтовий досвiд можливостей nоЕднання neнci'i за вiком iз доходамивiд зай_нятостi. Без обмежень тiльки 12 краi'н, з обмеженнями - 20 кра·iн,46 кра1н забороняють зовсiм отримувати пенсiю за умови продовженнятрудов
_
оi· дiяльностi. Е. Лiбанова проти обмеження сукупного доходу пенсюнер1в двома прожитковими мiнiмумами, але не проти обмеження сумисередньоi' з�рплати i neнcii' працюючого пенсiонера десь на рiвнi 3000 грн.(у радянськ1 часи таке обмеження становило 150 крб.). Така iдея захопила
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й урядовi структури, i тому зараз вена вимагаЕ детального економiчного 

обгрунтування, яке вiдсутнЕ в авторiв тако'i iдe'i. 
lснуюча в Укра'iнi пенсiйна система Е соцiально неспр�в�дливою. Це 

визнають як науковцi, так i практичнi працiвники, а перес1чн1 гр°.мадя�и 
про це говорять на кожному перехрестi. Встановле�-�я справедливо, пенс1и
но·i системи - гасло всiх полiтичних сил. У Концепц11 подальшого проведен
ня пенсiйно'i реформи прямо вказунься, що до цього ча�у збе�iгаються 
диспропорцi'i у пенсiйному забезпеченнi, що обумовлен1 спец1альним� 
пенсiйними програмами для деяких категорiй громадян, яки ми встановлен1 

окремi умови пенсiйного забезпечення. Зокрема, ц� стосу:ться порядку 
визначення заробiтно'i плати, з яко'i обчислюпься пенс1я прац1в�икам окре
мих галузей економiки, iндексацi·i розмiрiв 'ix пенсiй на iнфляц1ю та пщви
щення пенсiй у зв'язку iз зростанням заробiтно·i плати. 

Сьогоднi пенсiйне забезпечення регламентупься трьома десятками 
нормативних актiв. Важко збагнути, чим керувалися законода�цi - здоро
вим глуздом, благими намiрами чи суто корпоративними 1нтересами, 
приймаючи цi акти та подiляючи людей на вищi та нижчi �асти. Не дивно, 
що зараз жваво обговорюють питання так званих спец1альних виплат, 
оскiльки з кожним роком все бiльше i бiльше коштiв йде на ·ix виплату. 
Зараз десята частина пенсiонерiв одержу€ майже третину загального 

обсягу мiсячних пенсiйних виплат. Примiром, пенсiя депутат� станови:ь 
бiльше 15 тис.грн. Торiк на пенсiйне забезпечення колишн1х н

_
арде�1� 

витрачено 152 млн.грн. За 2004-2009 роки кiлькiсть "спецпенсюнер1в 

виросла на 6 3,5 тис.осiб, зараз вона перевищуЕ 200 тис. [12]. 
Унiфiкацiя пенсiйного законодавства не означаЕ приведен�я норм 

законодавства до узгодженостi, Едностi, усунення суперечностеи. Необ
хiдно внести вiдповiднi змiни до ЗаконуУкра'iни ..Про загальнообов'язкове 
держа вне пенсiйне страхування", i пенсi'i особам, якi пiдпадають пiд окре
мi закон и, нараховувати за загальною формулою. Одночасн

_
о цим особам 

слiд установити надбавки до пенсiй за особливi умо�и пра�. але в  розум
них розмiрах. Назрiла нагальна потреба в розробц1 Пенс1и_н?�о ко�ексу
Укра'iни, який буде регулювати пенсiйнi вiдносини в Укра1н1 1 зам1нить 
собою всi нормативнi акти з цих питань. . Перетворення в пенсiйному законодавствi повиннi бути спрямован1 на: 
а) лiквiдацiю "зрiвнялiвки" 

в пенсiйному забезпеченнi; б) впровадж�ння
справедливих пiдходiв до нарахування пенсi'i залежно вiд стажу I заро

_
б1:rку; 

в) доведення мiнiмального розмiру пенсi'i до реального прожитков�го м1н1му
му для непрацездатно'i особи, а середнього _� до не_ менш як �0% вщ зароб1:
но'i плати, як цього вимагають рекомендац11 102-1 Конвенц11 МОП пр� �-1н1-
мальнi норми соцiального забезпечення в частинi забезпечення пенс11 за 
наявностi 30 рокiв стажу в розмiрi 40 вiдсоткiв заробiтку. 
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Перш за все потрiбно пенсiйну систему"вiдокремити" вiд прожиткового
мiнiмуму й налаштувати таким чином, щоб П страхова части на якнайбiльше 
вiдповiдала трудовому внеску. Тутбажано вiдкоригувати показники загаль· 
но'i формули, яка враховуЕ: а) тривалiсть страхового стажу; б) заробiток, 3 
якого сплаченi страховi внески до ПФУ; в) iндивiдуальний показник заробiт· 
ку (доходу); г) середню заробiтну плату в Украi'нi за рiк, що передуе року 
звернення за призначенням neнcii'. При наявностi вiдповiдного страхового 
стажу особа, яка все життя працювала на встановлену державою мiнiмальну 
зарплату, повинна отримувати пенсiю в розмiрi, що перевищуе прожитко· 
вий мiнiмум. \накше загальна формула, за якою визначаЕться розмiр neнcli, 
Е несправедливою, i те, що сьогоднi Е в пенсiйнiй системi, е звичайним 
державним пенсiйним забезпеченням, а не загальнообов'язковим держав• 
ним пенсiйним страхуванням. 

Ще однiЕю проблемою Е iндексацiя пенсiй. Якщо neнci'i не iндексувати, 
то через швидкий рiст зарплат вони так само швидко будуть знецiнюватися. 
Однак збiльшення iндексацi'i (наприклад, до 100%, як прийнято в кра'iна)( 
Евросоюзу) призведе до дефiциту грошей у скарбницi. РекомендованиА 
експертами прирiст доплати повинен бути на рiвнi 50-70% [13]. У солiдарнlА 
системi застосовувалисыакi iнструменти iндексацi'i neнci'i: 2004-2006 р. • 
пiдвищення мiнiмального розмiрупенсii'; 2007-встановлення вищого коефl• 
цiЕнта пiдвищення пенсiй у зв'язку зi зростанням заробiтно·i плати (близысо 
6 7%, зазвичай -20%); 2009 р. -щоквартальне пiдвищення пенсiй непрацю· 
ючим пенсiонерам, встановлення мiнiмальних соцстандартiв; 201 О р. - пiдви· 
щення мiнiмального розмiру neнci'i. Такi iнструменти навряд чи можна назв • 
ти справедливими. ДивуЕ пiдхiд до iндексацii' пенсiй "спецпенсiонерам". 
якi заслуги 'iм такi переваги? Правила iндексацi'i пенсiй повиннi бути единl 
для всiх, перевага може стосуватися лише доплати до пенсii'. 

Доцiльно neнci'i за вiком у солiдарнiй системi призначити при наявно• 
стi страхового стажу не п'яти (ст.26 Закону), а десяти рокiв. Мiнiмальни 
розмiр neнci"i (ст.28 Закону) встановлювати при наявностi в особи Н 
менше 30 рокiв страхового стажу, а не 2 5 - у чоловiкiв i 20 - у жiнок, К 
нинi. Виконання материнських функцiй слiд враховувати при встановл нl 
перiодiв, що зараховуються до страхового стажу. 

Ще один варiант збiльшення надходжень до ПФУ - це змiна ставки 
внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування у вiдсо 
ках до нараховано'i зарплати. У 2005 р. вона становила для роботода 
32,3% i працiвника 1-2%, а у 2009 роцi вiдповiдно 33,2% та 2%. Д11 
роботодавця розмiр ставки можна збiльшити на 0,8%, а для працiвник , 
що отримуЕ заробiтну плату у розмiрi, що перевищуЕ три прожиткоен 
мiнiмуми для непрацездатних, розмiр ставки збiльшити на 1 %. Це бу 
справедливо, оскiльки той, хто претендуе на вiдносно високу пен 1 

1 

повинен бiльше вiдраховувати до ПФУ. Для об'ективностi слiд сказ !Н, 
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що тариф внескiв роботодавцiв на пенсiйне страхування в Украi'нi надзви
ч йно високий, порiвняно iз iншими кра'iнами,де максимальний вiдсоток 
lльше 19-2 3 % (встановлений в Естонi'i, \талi'i, Литвi, Румунi'i, Словакi'i, 

Фiнляндi'i, Чexii', Швецi'i). В iнших краi'нах роботодавцi зовсiм не платять 
rreнciйнi внески або розмiр цих внескiв незначний (вiд 3 до 18%}. Бiльше 
10% зарплати вiдраховують до пенсiйного фонду працiвники Австрi'i, 
Г>олгарi·i, Казахстану, Нiдерландiв , Польщi, Словенi'i, Чилi. 

Збалансувати бюджетПенсiйного фондуУкра'iни найефективнiше задо-
110могою заходiв, якi не вiдносяться до сфери безпосереднього впливу ПФУ. 
Ц пiдвищення рiвня зайнятостi населення, створення нових продуктивних 
р бочих мiсць, залучення до заповнення вiльних вакансiй i рабочих мiсць 
тодей пенсiйного вiку, вnровадження гнучких форм зайнятостi й нестандарт-
11их режимiв роботи -таких,якдiлення робочогодня,тижня,надомна робота, 
умiсництво, альтернативна зайнятiсть тощо (14 ]. Вжиття заходiв iз охорони 

11рацi знизить рiвень травматизму, а значить кiлькiсть осiб, що отримуватимуть 
11 'нсiю по iнвалiдностi чи у зв'язку з втратою годувальника. Суттеву роль у 
tм ншеннi смертностi у працездатному вiцi (18-5 5-60) може вiдiграти меди-
11ина, адже мова йде про потенцiйних платникiв пенсiйних внескiв. 

У лiтературi висловлено багато пропозицiй щодо вдосконалення солi
дарноi системи, але всi вони вимагають комплексного i зваженого пiдходу. 
1 lотрiбно сiм раз вiдмiряти перед тим, як остаточно прийняти вiдповiдне 
рlшення. Проблеми вiдшукання пенсiйних коштiв виникли не сьогоднi, 
1111е вимагають постiйного пошуку виходiв iз ситуацi'i, що склалася, iнакше 
11 нсiйну систему чекають важкi часи. 

Накопичувальна система 
Вiдповiдно до ст.2 ЗаконуУкра'iни ..Про загальнообов'язкове держа вне 

Г1 •нсiйне страхування" другий рiвень - накопичувальна система загально-
0 ов'язкового державного пенсiйного страхування базуеться на засадах 
11,1копичення коштiв застрахованих осiб у Накопичувальному фондi та 
1J1\йснюЕ фiнансування витрат на оплату договорiв страхування довiчних 
IINICiй i одноразових виплат на умовах та в порядку, передбачених законом. 
11 копичувальна система (другий рiвень) вiдноситься до системи загально
оUов'язкового державного пенсiйного страхування та системи накопичу-
111111ьного пенсiйного забезпечення. 

Згiдно з п.9 Прикiнцевих положень цитованого Законустраховi внески до 
1 lнкопичувального фонду сплачуються застрахованими особами, яким на день 

1 nровадження не виповнилося: чоловiкам 40, жiнкам 3 5 рокiв. Прийняття 
• кону про спрямування частини страхових внескiв до Накопичувального
фонду здiйснюеться лише за умови економiчного зростання кра'iни протягом
1111 х останнiх рокiв,а саме: якщо в кожномуз них валовий внутрiшнiй продукт
tроrтав не менше нiж на 2 вiдсотки порiвняно з попереднiм роком.
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СтратегiЕю розвитку пенсiйно'i систем и планувалось у перiод з 2006-
2009 р. запровадити накопичувальну систему пенсiйного страхування. 
КонцепцiЕю подальшого проведення пенсiйно'i реформи передбачено 
на другому етапi (2014-2017 раки) завершити пiдготовку до запрова
дження обов'язково'i накопичувально'i пенсiйно'i системи та здiйснити Гi 
поетапне запровадження. У npeci називались термiни запровадження 
накопичувальноi· системи у 2007, 2010, 2014 раках. 

Другий рiвень пенсiйного забезпечення складають обов'язковi заоща
дження в Накопичувальному фондi . Накопичувальна пенсiйна система 
повинна бути доповненням до солiдарно'i систем и та додатковим джерелом 
пенсiйного забезпечення. Вона буде спрямована на зменшення наванта
ження на солiдарну систему та сприяння економiчному зростанню. Накопи
чувальна пенсiйна система направлена на досягнення таких цiлей: 1) забез
пе:ення прямо'i залежностi розмiру майбутньо'i neнcii вiд розмiру заробiт
но, плати та зроблених внескiв; 2) диверсифiкацiя ризикiв отримання низь
ко'i пенсiТ завдяки незалежностi накопичувально"i системи вiд несприятли
вихдемографiчних змiн та отриманню доходiв вiд iнвестування накопичень 
з дотриманням умов iнвестування; 3) пiдвищення рiвня особисто'i вiдповi
дальностi за забезпечення власного добробуту; 4) поступовий вихiд iз 
тiньово'i економiки громадян з високими доходами; 5) розвиток нацiональ
но·i економiки та фондового ринку завдяки iнвестуванню коштiв Накопичу
вального фонду в економiку кра'iни; 6) залучення населення Укра'iни до 
активно'i участi у функцiонуваннi фондового ринку. 

Теоретично частина обов'язкових пенсiйних внескiв до державно'i 
системи пенсiйного страхування буде надходити до Единого Накопичу
вального фонду й буде враховуватися на пенсiйних рахунках громадян. 
Ця сума коштiв буде власнiстю винятково застраховано'i особи, а у випад
ку 'i"i смертi буде успадковуватися нащадками. Щоб захистити 'ix вiд 
iнфляцi'i, грошi будуть iнвестуватися в економiку кра'iни, приносячи сво'iм 
вкладникам додатковi вiдсотки. Страховi внески запропоновано встано
вити в розмiрi 2% з наступним щорiчним пiдвищенням на 1 % (до 7%). у 
накопичувальнiй системi будуть брати участь особи, яким до виходу на 
пенсiю залишилось не менше 20 рокiв. 

Передумовами запровадження другого рiвня фахiвцi називають: 1) зба
лансованiсть бюджету ПФУ; 2) наявнiсть дефiциту Державного бюджету 
не вище одного вiдсотку ВВП; 3) зростання нацiонально"i економiки протя
гом двох рокiв; 4) створення органiзацiйно-технiчно'i бази iнституцiйних 
компонентiв функцiонування накопичувально'i системи; 5) позитивна дина
мiка роботи недержавних пенсiйних фондiв (111 рiвень); 6) позитивний 
досвiд функцiонування накопичувально·i систем и в iнших державах, осо
бливо, що утворились на теренах колишнього СРСР. Офiцiйнi передумови 
запровадження накопичувально'i пенсiйно'i системи вказанi у п.9 Прикiн-
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цевих положень Закону Укра'iни "Про загальнообов'язкове державне пен

сiйне страхування". 
Створення Единого для Укра'iни Накопичувального фонду планунься

лише на перехiдний перiод, тобто 11 рокiв пiсля запровадження друг?го

рiвня (п.1 Прикiнцевих положень). Пiсля цього перiоду грома.�яни Укра,н_и

за власним бажанням i вибором зможуть переводити належн, ,м коштим ,з

централiзованого Накопичувального фонду в недержавнi пенсiйнi фонди.

lдея створення на перехiдний перiод централiзованого Накопичувального

фонду запозичена в Poci"i та Казахстанi, оскiльки на м_омент пр�йняпя пен

сiйних законiв недержавнi пенсiйнi фонди не функцюнували I важко було

передбачити, як такi фонди будуть дiяти i в якому на прям ку роз�иватися. 

Зараз висловлюнься думка щодо запровадження друго:о р1вня чер�з

третiй (недержавнi пенсiйнi фонди). ВважаЕться до�iльни_м �,дмовитись BIA

створення Накопичувального фонду через чисельн, техн1чн1 пробле�и, що

виникли при пiдготовцi [15]. У цьому руслi частково ведеться дискус1�. 

lншi пропонують у планi дiй iз впровадженням накопичувально! сие

теми видiлити три напрями: а) створення базових макроеконом,чних

передумав; б) пiдвищення iнвестицiйно'i привабливостi фiнансових

iнструментiв для вкладення коштiв накопичувально·i системи; в) забез

печення iнституцiйно'i готовностi пенсiйно"i системи, тобто створення

iнфраструктури та механiзмiв ефективноrо управлiння [16]. 

Позитив вiд запровадження накопичувально'i пенсiйно·i систем и деяк�

фахiвцi вважають у тому, що: а) у держави з'являться до�атковi фiнансовi

ресурси, якi будуть використанi як iнвестицi"i; б) актив1зунься розвиток

недержавного пенсiйного забезпечення, добровiльна участь rромадян У

формуваннi власно"i neнci"i пiдсилить 'ix iнтерес до фондового ринку та

дозволить переорiЕнтувати частину коштiв зi споживчого ринку на _фон

довий, що стримае iнфляцiю; в) змiцнить нацiональну валюту, оск�льки

змiнить спiввiдношення iноземноrо й укра'iнського капiталу на фондо-

вому ринку на користь вiтчизняного [17]. .. 
На думку Мiнiстра працi та соцiально'i полiтики Укра1ни В. Надраги, д�

початку перерахування страхових внескiв на iндивiдуальнi накопичувальн1

пенсiйнi рахунки ми повиннi забезпечити виконання передумов,.�
ередба

чених Законом Укра'iни ,,Про загальнообов'язкове державне пенс1ине стра

хування". Мiнiстерство не хоче, щоб повторилась ситуацiя, яка маЕ .
мiсце 8.

Чилi, Poci'i i Хорватi'i, коли сума пенсiйних виплат учасникам обовязково1

накопичувально'i пенсiйно'i системи менша порiвняно з тим розмiром ви

плат, який вони могли 6 одержати iз солiдарно'i системи. Вiдомство не

проти запровадження другого рiвня, але вважае, що Е нагальна потреба

опрацювати iнструментарiй i механiзми йога функцiонування, щоб _не ви

никла ситуацiя, коли краще i простiше було б вiддати кошти в солщарну

систему, а потiм iз не'i брати ресурс для виплати пенсiй [18]. 
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�ерехiд на накопичувальну пенсiю в Poci"i почали у 2002 роцi. Уже 6 
�ок1в накопичувальна система iнвестунься. Середнiй дохiд за рiк вiд 
1нвестування накопичувально"i частини пенсiй Зовнiшньоекономбанку, 
що розпоряджаеться цими коштами, - 5,8%, а у приватних компанiй -
4,7% � середньому за рiк. Середньорiчна iнфляцiя за цi 6 рокiв стано
вить б1ля 11 %. При цьому страхова части на neнcii щорiчно iндексувала
с� У сер�щнь_ому на 18%. lндексацiя страхово"i частини була знач но вища, 
н�ж дохщ вщ накопичувальноi· системи. У Чилi майже через 30 рокiв 
п1с�� в_ведення �акопичувально"i пенсiйноi· системи та ж картина, що в
Рос11 п1сля 6 рок1в функцiонування накопичувально"i системи [19]. 

Недержавне пенсiйне эабеэпечення 
Система недержавного пенсiйного забезпечення представлена в Укра"iнi 

ринком по�уг не�ер�_авних пенсiйних фондiв (далi НПФ). Комерцiйнi банки
та страхов� орган1зац11, що також Е суб'ектами недержавного пенсiйного за
безпечення, не мають необхi�но"i правово"i бази дпя роботи у цiй сферi. 

Ринок послуг НПФ п_�чавд1яти у 2005 роцi пiсля прийняття ЗаконуУкраiни
.. ':_Р� недер�а.вн� пенс1ине. забезпечення". Тут функцiонують НПФ та профе
с�ин1 компан11, яю надають 1м послуги: адмiнiстратори НПФ, компанi"i з управ
л1ння активами, а та кож банки, якi зберiгають активи. Для захисту вiд втрат, 
�береження та nримн°.ження активи НПФ розмiщуються в рiзнi фiнансовi 
1нст�уме�ти: �-кц11 укра1нських емiтентiв,державнi, мунiципальнi та корпора
тивн1 ?бтгац�1. �?остання �ктивiв НПФ вiдбуваеться за рахунок збiльшення 
внесюв до пенс1иних фонд1в, зростання ринково"i вартостi та iнвестицiйного 
доходу. �часниками системи недержавного пенсiйного забезпечення вiд 
початку 11 запровадження стали 491,1 тис. осiб, сумарна вартiсть активiв 
НПФ п�нсi�них фондiв на 1 липня 2009 р. становила 732,2 млн.грн. На 
сьогодн1 вс1 недержавнi пенсiйнi заощадження становлять менше мiльярда 
г�ивень, причому половина - це пенсiйний фонд Нацiонального банку -
б1льше 400 млн. На решту адмiнiстраторiв припадаЕ менше пiвмiльярда, i 
вони не набули належного професiоналiзму. 

. Нинi б (�ьшiсть недержавних пенсiйних фондiв не забезпечуютьдохiд
н1с:ь пенс1�них а�тивiв вище рiвня iнфляцi"i. Розмiр iнвестицiйного доходу 
в б1льш?ст1 фонд1в Е недостатнiм, а на фiнансовому ринку вiдсутнi надiйнi 
види ф1на_нсо�их iнс:�ументiв, якi дали б змогу забезпечити належну 
диве�сиф1кац1ю пенс1иних активiв недержавних пенсiйних фондiв. Кон
цепц1я пода�ьшого проведення пенсiйно"i реформи вказуе на основнi 
причини пов1льного розвитку систем и недержавного пенсiйного забезпе
чення, а саме: 1) низь_кий рiвень дохiдностi пенсiйних активiв; 2) законо
давча_ неврегульован1сть окремих питаньдiяльностi ринку недержавного
пенс1иного за.�езпечення; 3) низький рiвень довiри населення до недер
жавного пенс1иного забезпечення, банкiвськоi систем и та iнших фiнансо
вих уста нов; 4) недостатня заiнтересованiсть роботодавцiв у фiнансуваннi 
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недержавних пенсiйних програм дпя працiвникiв; 5) низький фiнансовий

рiвень спроможностi громадян для участi у системi недержавного пенсiй

ного забезпечення; 6) обмежений вибiр фiнансових iнструментiв, придат

них для iнвестування в них пенсiйних коштiв внаслiдок вiдставання роз

витку капiталу вiд потреб iнституцiйних iнвесторiв; 7) низький рiвень

роз'яснювальноi роботи щодо змiсту та ролi систем и накопичувального

пенсiйного забезпечення в суспiльствi та недостатнiсть П фiнансування.

Для формування ефективно"i надiйно"i системи недержавного пенсiй

ного забезпечення Концепцiя подальшого проведення пенсiйно"i рефор

м и пропонуе: 1) розширити напрями iнвестування пенсiйних активiв за

наявностi сприятливих умов на фондовому ринку та макроекономiчно"i

стабiльностi; 2) унiфiкувати порядок оцiнки пенсiйних активiв та визна

чення розмiру пенсiйних накопичень у системi недержавного пенсiйного

забезпечення та обов'язковiй накопичувальнiй пенсiйнiй системi, впрова

дження щоденного розрахунку чисто·i вартостi пенсiйних активiв та варто

стi одиницi пенсiйних внескiв (активiв) за Единою методикою; 3) привести

програми добровiльного пенсiйного забезпечення, виконання яких реrу

люеться окремими законодавчими актами, у вiдповiднiсть з вимогами

Закону Укра"iни ,,Про недержавне пенсiйне забезпечення" ; 4) визначити

послуги з адмiнiстрування недержавних пенсiйних фондiв як послуги з

недержавного пенсiйного забезпечення та поширити на них порядок

оподаткування, передбачений для аналогiчних послуг; 5) прирiвняти

порядок оподаткування пенсiйно"i виплати, що здiйснюнься одноразово,

до порядку оподаткування neнci"i на визначений строк, якi виплачуються

з недержавного пенсiйного фонду; 6) сприяти eмici·i цiльових середньо

та довгострокових облiгацiй внутрiшньо"i державно·i позики; 7) запровади

ти мiжнароднi стандарти iнвестицiйно"i дiяльностi та звiтностi для суб'ектiв

системи накопичувального пенсiйного забезпечення та механiзмiв корпо

ративного управлiння в системi недержавного пенсiйного забезпечення;

8) здiйснити заходи щодо запровадження накопичувально"i системи за

гальнообов'язкового державного пенсiйного страхування; 9) унiфiкувати

структуру, правила та вимоги до функцiонування обов'язково"i i добровiль

но"i складово"i части ни систем и накопичувального пенсiйного забезпечен

ня; 10) активiзувати участь роботодавцiв у системi недержавного пенсiй

ного забезпечення; 11) здiйснити додатковi заходи щодо захисту коштiв

учасникiв систем и накопичувального пенсiйного забезпечення вiд знецi

нення, втрати та iнших ризикiв з метою посилення довiри населення до

системи накопичувального пенсiйного забезпечення. 
В основному з цими пропозицiями можна погодитись, але н�обхiдно,

крiм нормативно"i бази, розробити дiевий механiзм "ix реалiзацi"iта органi

зацiйного супроводу. 
3 викладеного вище випливають такi висновки:
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п 
- збалансуват� бюджет ПФУ, у першу чергу, можна через економiчнiеретворення, я.к1 призведутьдо зростання заробiтно'i плати працiвникiва знач�ть, до зб1л�шення надходжень вiд "rx пенсiйних внескiв· - зб1льшення в1ку виходу на пенсiю жiнок на п'ять рокiв а та�ож стаж :i��
л:;;тi

п:ацi�ника.м силових структур стане пiдставою �о зменшенн�
- . енс1?нер1в та_ зменшення коштiв на пенсiйнi виплати; 

в 
. настдки ф1на�сово1 криз и, економiчнi негаразди, непоряднiсть надаач1� п.ослуг на �1нансовому ринку, низька заробiтна плата невтiшний��св�� �н.ших кра1н вк.азують на недоцiльнiсть уведення нако�ичувально'iНС1.ино1 системи (// р1вня) або на необхiднiсть значного i'i' вiдтермiнування.
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Серiя Економiка 

Фiнанси, управлiння персоналом та економiка працi 
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СЕРЕДНIЙ КЛАС - СОЦIАЛЬНИЙ 
СТАБIЛIЗАТ ОР СУСПIЛЬСТВА 

Визначальною ознакою середнього класу Е ареал, або поле йога по
ширення у соцiально-економiчному середовищi тiE'i чи iнwo'i держави,
тобто чисельнiсть, яка окреслюЕ соцiальнi можливостi йога впливу. Се
реднiй клас у сформованому сучасному суспiльствi маЕ бути домiную
чим, тобто найчисленнiшим, найбiльш динамiчним i прогресивним. 

Середнiй клас з йога специфiчним розумiнням мотивацi'i до працi, 
рiвнем платоспроможного попиту, орiЕнтацiЕю на економiчну свободу,
насамперед iндивiдуальну, отже, з прихильнiстю до принципiв демокра
тi'i, врештi-решт масовiстю явища виступаЕ у ринковiй економiцi тим сере
довищем, яке забезпечуЕ ефективне функцiонування, використання та
реалiзацiю економiчних i соцiальних законiв, формування адекватних
вимогам останнiх цiлей та iнструментiв розвитку господарства, Е генеру
ючим джерелом i базою соцiального капiталу. 

На пiдтримку такого погляду на природу та роль середнього класу у роз
витку постiндустрiального суспiльства можна навести думку нобелiвського
лауреата Джозефа Стiглiца, який вважаЕ, що не Рокфеллери та Бiли Гейтси
нашого свiту Е найбiльш активними прихильниками принципу рiвних мож
ливостей та шанувальниками закону (включаючи закон про конкуренцiю). 
lсторично саме середнiй клас маЕ внутрiшнiй стрижень чесностi та рiвностi,
граючи, таким чином, головну роль у створеннi правово'i держави. 

Окресленi основнi ознаки, принципи та критерi'i визначення приналежностi
того чи iншого суб'Екта господарювання, певно'i соцiально'i групи до середнього
класу свiдчать не лише про специфiку чинникiв, що визначають базу, поле та
соцiальне призначення йога функцiонування, а й про доступнiсть процесу
формування такого iнституту в умовах системноi· трансформацi'i суспiльства.

По-перше, потреба у широкому середньому класi як економiчному,
матерiальному та полiтичному критерi'i справжнiх переваг системно'i
трансформацi'i, соцiально'i бази економiчно'i та полiтично'i свободи, на
рiжному iнститутi громадянського суспiльства, iндикаторi рiвня ефектив
ностi систем и мотивiв i стимулiв до працi, що застосовунься,дуже виса
ка i, як мiнiмум, у середньостроковому перiодi буде пiдвищуватися . 
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