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Методологія дослідження. Використовуючи основні теоретичні 

постулати економічної науки, досліджено сутнісний зміст процесу пенсійного 
забезпечення за допомогою методів наукового пізнання: аналізу і синтезу (для 
виявлення зв'язку взаємодіючих елементів, причин і наслідків даного процесу); 
порівняння та узагальнення (для вивчення законодавства, узагальнення 
незалежних характеристик, що підвищують об'єктивність висновків); дедукції 
та індукції (для формулювання висновків). У ході дослідження використано 
діалектичний підхід, що розкриває можливості дослідження поняття «пенсійне 
забезпечення» під час його фінансування. 

Результати. На основі аналізу соціально-економічної літератури здійснено 
дослідження поняття «пенсійне забезпечення», що дозволило сформулювати 
його сутність з декількох точок зору, а саме: з правової, гуманітарної та 
фінансової. Виконаний аналіз дозволив порівняти поняття «пенсійне 
забезпечення» та «пенсійне страхування». З’ясовано, що фінансове забезпечення 
пенсійної системи – це важлива складова фінансової політики держави, яка має 
декілька стадій, а його фінансування – економічний процес постачання грошей 
до кінцевого споживача – пенсіонера. 

Новизна. Розкрито сутність фінансового забезпечення пенсійної системи 
як складової регуляторного механізму фінансової політики держави в умовах 
економічних перетворень, що являє собою інтегративну сукупність фінансових 
інструментів, важелів і методів формування доходів та видатків Пенсійного 
фонду України, недержавних пенсійних фондів виходячи з пріоритетів 
сучасного етапу розвитку країни, що сприятиме посиленню узгодженості 
бюджетної та соціальної політики держави, збалансованості показників системи 
пенсійного забезпечення у середньостроковій перспективі та підвищенню 
добробуту пенсіонерів. 

Практична значимість. Теоретичні положення та висновки, що 
розкривають сутність фінансового забезпечення пенсійної системи, мають 
практичне значення для підвищення матеріального добробуту пенсіонерів, 
удосконалення інституційних засад функціонування фінансового механізму у 
соціальній сфері в умовах економічних перетворень. 
         Ключові слова: пенсійне забезпечення, пенсійне страхування, 
фінансування пенсійної системи, солідарна система, недержавні пенсійні фонди. 
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