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Методологія дослідження. При написанні статті використано наступні методи: абстра-

гування – при визначені суті пенсійної реформи, розкритті змісту її основних етапів, аналізу 

й синтезу – для поглибленого вивчення механізму проведення пенсійної реформи,  аналізу 

сучасного стану пенсійної системи, розробки заходів щодо вдосконалення пенсійного забез-

печення та пенсійного страхування, аналогії – при співставленні та порівнянні пенсійних 

реформ, які проводились в Україні та інших країнах , узагальнення – для пошуку оптималь-

них механізмів впровадження окремих елементів закордонних пенсійних реформ в Україні з 

метою підвищення добробуту соціально незахищених верств населення і, в першу чергу, пе-

нсіонерів. 

Результати. У статті подано загальну характеристику сучасного стану пенсійної сис-

теми України та висвітлено основні напрями її реформування. Особлива увага приділяється 

аналізу функціонуючої солідарної пенсійної системи, аналізуються розміри пенсійних ви-

плат за видами пенсій, висвітлюються недоліки солідарної пенсійної системи. Розкрито суть 

накопичувального пенсійного забезпечення як другого етапу пенсійної реформи, охарактери-

зовано механізм накопичення та показано його ефективність. Значна увага приділяється не-

обхідності запровадження недержавного пенсійного страхування та його позитивним сторо-

нам. На прикладі зарубіжних країн показано його доцільність та ефективність. Проведено 

порівняльний аналіз пенсійної системи України та зарубіжних країн  і на цій основі розроб-

лено пропозиції щодо підвищення ефективності пенсійної реформи в Україні. 

Новизна. Пропозиції щодо впровадження накопичувального пенсійного забезпечення 

та недержавного пенсійного страхування сприятимуть покращенню добробуту населення та 

стану економіки країни в цілому. 

Практична значущість. Проведений аналіз стану пенсійного забезпечення надає  мо-

жливість пришвидшити проведення пенсійної реформи в напрямку впровадження недержав-

ного пенсійного страхування. Результати дослідження можуть бути використані для підви-

щення фінансової грамотності громадян України.  

Ключові слова: пенсійна реформа, солідарна система, накопичувальне пенсійне забез-

печення, недержавне пенсійне страхування, пенсійна система, пенсійний фонд, страховий 

стаж. 

 

Постановка проблеми. Одним із ос-

новних напрямів розвитку України в сучас-

них умовах є вдосконалення системи       

пенсійного забезпечення, так як існуюча  

нині система не забезпечує належного задо-

волення  потреб осіб пенсійного віку. Існу-

юча  солідарна  пенсійна  система не в змозі  
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забезпечити достойний рівень життя пенсіо-

нерів, хоча пенсійна реформа була започат-

кована ще у 2004 році. Українська пенсійна 

система тримається не на заощадженнях 

українців, які вийшли на пенсію , а на соціа-

льних внесках тих, хто працює зараз. Таку 

систему, поширену в багатьох країнах світу, 

називають «солідарною».  Підтримувати 

баланс солідарної системи дедалі важче, це 

визнають і експерти, і частина посадовців. 

Пенсійна реформа, на  відміну від інших 

реформ, не є частиною вимог Міжнародного 

валютного фонду. Однак уряд буде виму-

шений проводити її через те, що Пенсійному 

фонду бракує коштів і він потребує дедалі 

більшого фінансування з державного бю-

джету. В останні роки реформування пен-

сійної системи практично перетворилось у 

нагромадження ресурсів Пенсійного         

фонду, і при цьому з року в рік його  бю-

джет є дефіцитним. Зокрема, закладений у 

державний бюджет на 2021 р. дефіцит Пен-

сійного фонду,  становить близько 26 млрд 

грн при загальній сумі доходів бюджету 

ПФУ на 2021 р – 495502 млн грн. Водночас, 

середній розмір пенсійних виплат в Україні 

є набагато меншим , ніж в європейських 

країнах. Українська пенсійна система три-

мається не на заощадженнях українців, які 

вийшли на пенсію, а на соціальних виплатах 

тих, хто працює зараз. Але пенсіонерів що-

року більшає (зараз їх 11.1 млн), а тих, хто 

працює    меншає (зараз їх 13 млн), і їхній 

дохід значно скромніший, ніж у розвинутих 

державах. Тому підтримувати баланс солі-

дарної системи стає все важче. Якщо нічого 

не змінювати, пенсія українців щороку зме-

ншуватиметься стосовно заробітної плати, а  

сьогоднішня молодь залишиться без держа-

вних   пенсій. 

Таке сьогодення обумовлює необхід-

ність розробки заходів, які б сприяли вдос-

коналенню пенсійного забезпечення в Укра-

їні, а саме запуск накопичувальної системи 

та формування ефективного недержавного 

пенсійного забезпечення , що й підтверджує 

актуальність  досліджуваної проблеми. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Вивченню проблеми пенсійного за-

безпечення населення приділяли багато ува-

ги вітчизняні науковці та практики, а  саме 

М. Денисенко, Е. Лібанова, С. Прилипко, О. 

Ткач, К. Фесенко, В. Грушко,  М. Мальова-

ний.   Формування пенсійної системи Украї-

ни у наукових публікаціях аналізували про-

відні вчені Центру О. Разумкова-Піщуліна, 

[10], О. Коваль, Т. Бурлай, науковці Інститу-

ту демографічних та соціальних досліджень 

ім. М. В. Птухи НАН України, а також фахі-

вці і  експерти Проекту USAID «Трансфор-

мація фінансового сектору» [5]. Однак, за-

лишається ряд невирішених проблем щодо 

запровадження накопичувального пенсійно-

го забезпечення та в подальшому недержав-

ного пенсійного страхування в Україні, що 

потребує комплексного дослідження та ана-

лізу.  

Формулювання мети статті. Метою 

наукового дослідження є аналіз сучасної 

пенсійної системи України, виявлення на 

цій основі проблем пенсійного забезпечення 

та обґрунтування перспективних напрямів 

реформування пенсійної системи в Україні. 

Виклад основного матеріалу до-

слідження. Українська пенсійна реформа, 

про необхідність якої говорять не перше 

десятиліття, безперервно стикається з пере-

шкодами. У Мінфіні наголошують, що для 

запуску накопичувальних рахунків для всіх 

українців доведеться або зменшувати фінан-

сування Пенсійного фонду, або збільшувати 

податки, або шукати кошти десь інше. Якщо 

ж нічого не змінювати, то пенсія українців 

щороку зменшуватиметься відносно серед-

ньої заробітної плати. На  думку окремих 

експертів, нинішня молодь навряд чи мати-

ме державну пенсію як таку. Наша пенсійна 

система тримається не на заощадженнях 

українців, які вийшли на пенсію, а на соціа-

льних внесках тих, хто працює. Підтримува-

ти баланс такої пенсійної системи щороку 

важче. 

Згідно з розробленим планом пенсій-

ної реформи, українська пенсійна система 

складається з трьох рівнів. Перший рівень – 

солідарний. Він стосується тих, хто або вже 

отримує пенсію, або вже скоро досягне пен-

сійного віку. При солідарній пенсійній сис-

темі, всі, хто сплачує податки до бюджету, 

формує пенсію для тих, хто її отримує. Згід-

но з прогнозами демографічного розвитку 

України, очікується зростання населення 

пенсійного віку при зменшенні загальної 

чисельності населення України та чисельно-
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сті осіб працездатного віку. Так, у 2030 році 

із очікуваної чисельності населення 40536, 2 

тис. осіб 22566, 3 тис становитиме працезда-

тне населення, 12950,5 тис. – особи пенсій-

ного віку, а у 2050 році із очікуваних 

38526,3 тис. осіб працездатні особи  стано-

витимуть 19533 тис., особи пенсійного віку 

– 14328 тис. осіб. На сьогодні 1,1 особи пра-

цює на утримання одного пенсіонера, в той 

час, коли в західних країнах цей показник – 

3,8 особи. Згідно демографічних прогнозів 

ООН, через 30 років людей пенсійного віку 

стане у три рази         більше. Кожен третій 

українець буде пенсіонером. До цього часу 

Україна ризикує ввійти до 15 країн світу,  де 

населення похилого віку (60+) складає бли-

зько 40 відсотків від загальної чисельності. 

На думку директора Інституту демографіч-

них і соціальних досліджень ім. Птухи НАН 

України Е. Лібанової, одна з причин старін-

ня населення- висока смертність серед пра-

цездатного населення. Інша причина – пе-

редчасне старіння, оскільки біологічний вік 

життя українців в середньому на 5 років 

вищий , ніж вік у паспорті. Демографічні 

процеси в Україні мають одну з найгірших 

динамік в Європі. 

На сьогодні в Україні соціальні випла-

ти отримує 11.1 млн пенсіонерів. Так, за 

даними ПФУ пенсії за віком в Україні отри-

мує 8316443 особи. Середня пенсія – 

3770,23 грн. за інвалідність в Україні пенсії 

виплачують 1367192 особам. Середня пенсія 

для таких осіб 2825,32 грн., пенсію в зв’язку 

з втратою годувальника отримує 530902 

особи, середня виплата складає 3227,83 грн, 

пенсію за вислугу років – 212345 осіб, при 

розмірі середніх виплат 3403,48 грн. Соціа-

льні пенсії отримують 71924 особи при роз-

мірі виплат 1854 грн. Середній розмір ви-

плат сягає 3.7 тис. грн. При цьому найбіль-

шу пенсію мають колишні судді: довічне 

грошове утримання отримують на сьогодні 

3556 осіб при розмірі виплат 77387,20 грн. 

Крім того, понад половина українців отри-

мують пенсії до 3 тис. грн. Розмір пенсій 

розподіляється таким чином: 

– до 2 тис. грн. – 15,9%, 1760766 осіб 

– середня пенсія – 1780,13 грн.; 

– від 2 тис. грн. до 3 тис. грн. – 

38,8%, 4287088 осіб, середня пенсія – 

2477,28 грн.; 

– від 3 тис. грн до 4 тис. грн. – 19,2%, 

212374 особи, середня пенсія – 3444,03 грн.; 

– від 4 тис. до 5 тис. грн. – 9,1%, 

1004321 особа, середня пенсія – 4448,90 

грн.; 

– від 5 тис. грн до 10 тис. грн. – 

13,2%, 1457878 осіб, середня пенсія – 

6738,17 грн.; 

– понад 10 тис. грн. – 3,8%, 419022 

особи, середня пенсія – 13859,43 грн. 

Водночас, хотілося б відзначити, що 

чоловіки отримують більшу пенсію, ніж     

жінки. На сьогодні середня пенсія українок 

становить 3 тисячі 31 гривня, що на 30% 

менше, ніж отримують чоловіки, у яких за-

значена сума становить 4242 грн. 

Пенсії в країнах Європи давно пере-

вищили рівень виплат в Україні. Наприклад, 

у Франції середня пенсія дорівнює 1200 до-

ларів, Італії – 900, Польщі – 460. Натомість 

наші пенсіонери отримують в середньому 

110 доларів. Це мізерна сума, якої недостат-

ньо навіть на примітивні людські потреби. 

Середній розмір пенсій українських пенсіо-

нерів навіть на третину не заміщує середню 

заробітну плату працюючих громадян. 

Слід відзначити, що діючий Закон ди-

ктує поступове підвищення пенсійного віку 

в Україні, який у 2021 році досягнув 60 ро-

ків як для чоловіків, так і для жінок. Але для 

того, щоб отримати хоча б мінімальну пен-

сію, необхідний страховий стаж – час робо-

ти, за якого оплачувались страхові внески до  

бюджету. Раніше для призначення пенсії 

необхідно було мати 25–26 років страхового 

стажу, але з року в рік  він зростатиме і у 

2028 році  необхідний для призначення пен-

сії страховий стаж становитиме 35 років для 

чоловіків та 30 років для жінок. Якщо на час 

зазначеного пенсійного віку особа не мати-

ме необхідного страхового стажу, вона може 

вийти на пенсію за віком пізніше – після 

досягнення 63 або 65 років.  Передбачаєть-

ся, що виконати таку норму зможуть не всі. 

Однак роки, яких не вистачає, можна буде 

докупити, вартість вираховується від міні-

мальної заробітної плати і з липня 2021 року 

один докуплений рік страхового стажу вар-

туватиме 34 тис. 320 грн. Така одноразова 

купівля стажу, на нашу думку, коштує доро-

го, це економічно не дуже вигідно, бо дове-
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деться  більше заплатити, ніж потім отрима-

ти пенсії. 

В цілому, розмір пенсійних виплат 

державної солідарної системи залишається 

низьким і потребує перегляду з метою за-

безпечення кожному пенсіонеру гідних умов 

життя. 

Законом України «Про загально-

обов’язкове державне пенсійне страхуван-

ня» передбачено формування в складі пен-

сійної системи України накопичувальної 

системи загальнообов’язкового пенсійного 

страхування та системи недержавного  пен-

сійного страхування , яка базується на заса-

дах добровільної участі [2]. 

Старт накопичувального рівня обіцяли 

у 2007 році, потім у 2019. Однак, цього не 

сталося. Хоча законодавчо було визначено 

три фонди: відкритий пенсійний фонд, уча-

сником якого можуть бути будь які фізичні 

особи; корпоративний пенсійний фонд, за-

сновником якого є юридична особа-

роботодавець або декілька юридичних осіб-

роботодавців, та професійний пенсійний 

фонд, засновником якого може бути 

об’єднання юридичних осіб роботодавців, 

об’єднання фізичних осіб. Стосується він 

напряму тих, хто молодший 40 років. Він 

передбачає фактичне зростання податків, 

адже із заробітної плати доведеться платити  

не тільки 22 відсотки ЄСВ, а і відкладати від 

2 до 7% у накопичувальний фонд. Це і буде 

пенсія, такий собі депозит. Крім цього, на-

копичувальний рівень передбачає ще й збі-

льшення грошей, адже на гроші будуть на-

раховуватися відсотки.  

Накопичувальний фонд – це цільовий 

позабюджетний фонд, який зосереджує 

страхові внески застрахованих осіб, які об-

ліковуються на пенсійних рахунках та інвес-

туються з метою отримання інвестиційного 

доходу на користь застрахованих осіб. Ак-

тиви доходів повинні  використовуються 

для оплати договорів страхування довічних 

пенсій або одноразових виплат застрахова-

ним особам.  

За даними Міністерства соціальної по-

літики , лише 9% (1млн) всіх застрахованих 

осіб користуються добровільними накопи-

чувальними пенсіями. Щоб накопичувальна  

система могла функціонувати ефективно, 

необхідно визначатись хто платить, скільки    

відсотків із заробітку. Науковці-економісти 

стверджують, що для запровадження нако-

пичувальної системи необхідно мати ринок, 

куди можна інвестувати пенсійні кошти. 

Законодавчо передбачається створення Пен-

сійного казначейства, яке є яке юридичною 

особою публічного права. Система накопи-

чувального пенсійного страхування в змозі 

забезпечувати національну економіку фі-

нансовими ресурсами. Прогнозні розрахун-

ки показують потужну фінансову базу нако-

пичувального рівня пенсійної системи ( 

табл.1). 

На думку Бурденюк С. В. в перспекти-

ві накопичувальне пенсійне страхування 

може забезпечувати національну економіку 

значними  фінансовими  ресурсами.  Нако-

пичу-вальна складова пенсійної системи 

дасть   можливість посилити зацікавленість 

громадян та їхніх роботодавців у сплаті пен-

сійних внесків, зменшити податковий тиск 

на роботодавців, втілити в життя потужне 

джерело інвестиційних ресурсів для зрос-

тання національної економіки, сприятиме 

ефективному управлінню системою пенсій-

ного забезпечення[1].  

Формування накопичувальної систе-

ми може стати ефективним засобом змен-

шення впливу старіння населення на пен-

сійну систему. Серед науковців існують різ-

ні позиції щодо участі працівників у нако-

пичувальному рівні: одні схиляються до 

віку 25 років, інші до 39  чи 40 років. При 

цьому, на їхню думку, необхідно враховува-

ти такі аспекти, як забезпечення фінансової 

стабільності Пенсійного фонду; наявність 

достатнього часу для накопичення, спромо-

жність фінансового ринку поглинути суму 

пенсійних надходжень [1]. Прем’єр-міністр 

Д. Шмигаль заявив, що українцям  будуть 

платити по дві  пенсії в результаті введення 

накопичувальної системи, яка утворюється 

як доповнення до солідарної. Економічний 

ефект від запровадження накопичувальної 

пенсії, за оцінками НКУПФР,  477 мрлд. грн 

до 2030 року. 

В цілому, формування накопичуваль-

ної системи може стати ефективним засобом 

зменшення впливу старіння населення на   

пенсійну систему, пенсійні накопичення 

можуть стати важливим інвестиційним ре-

сурсом для держави. Практичне  впрова-
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дження накопичувальної складової реформи 

сприятиме функціонуванню пенсійної сис-

теми загалом. 

 

Таблиця 1 

Прогноз впливу запровадження загальнообов’язкового накопичувального пенсійного 

забезпечення для учасників (макроекономічні показники)  
 

Показники  
  Рік    

2023  2030  2040  2050  

Чисельність платників внесків, тис. осіб  10,571  9,977  9,246  7,928  

Фінансові показники у цінах поточного року, млн грн          

Накопичувальні внески  48,534  105,301  261,506  448,192  

Накопичені активи працівників  49,135  616,442  2,738,283  6,959,192  

Активи пенсіонерів  х  26,439  408,333  1,936,000  

Фінансові показники у % до ВВП          

Накопичувальні внески  0,09  1,2  1,8  2,2  

Накопичені активи працівників  0,09  6,9  18,6   34,9   

Активи пенсіонерів  х  0,6  5,0  14,2   

Джерело [1] 

 

Оскільки загальнообов’язкове держав-

не пенсійне забезпечення, як солідарне так і 

накопичувальне, не може повністю виріши-

ти соціальні проблеми в Україні, одним із 

головних завдань реформування пенсійної 

системи країни є формування недержавного 

пенсійного страхування. Недержавні пен-

сійні фонди є третім рівнем пенсійної сис-

теми, що базується на засадах добровільної 

участі громадян, роботодавців та їх 

об’єднань у формуванні пенсійних накопи-

чень з метою отримання пенсійних виплат 

на умовах та в порядку, передбаченому за-

конодавством. Проведені дослідження свід-

чать, що найкращого розвитку  ця система 

досягла у Великобританії, де державна сере-

дня пенсія за віком є найменшою серед роз-

винутих країн, а коефіцієнт заміщення скла-

дає 21-87 %. Це спонукає населення, що 

працює, підвищувати свій рівень пенсійного 

забезпечення, накопичуючи кошти у прива-

тних пенсійних фондах та через індивідуа-

льні пенсійні програми [11]. 

Відповідно до Закону України «Про 

недержавне пенсійне забезпечення» воно  

здійснюється недержавними пенсійними 

фондами, компаніями  зі страхування життя 

та банківськими установами, які мають пра-

во на відкриття   пенсійних депозитних ра-

хунків для  здійснення індивідуальних пен-

сійних запозичень [11]. Така система є поді-

бною до пенсійних систем Німеччини, Шве-

ції, Великобританії, де починаючи з 30-

річного віку молодь починає відраховувати 

частку заробітку до недержаного пенсійного 

фонду. Недержавне пенсійне забезпечення 

здійснюється шляхом укладання контракту 

між пенсійним фондом і його власником. 

Гроші накопичуються на рахунку недержав-

ного пенсійного фонду, інвестуються і з ча-

сом виплачуються у вигляді додаткових пе-

нсій. Таким чином, всі учасники фонду за-

безпечують собі гідні умови життя на пенсії, 

що заохочує працююче населення до участі 

у недержавних пенсійних фондах. Станом 

на 31.12.20 р. в державному реєстрі фінан-

сових установ  України містилась  інформа-

ція про  63 недер-жавні пенсійні фонди та 20 

адміністраторів НПФ,  якими було укладено 

87,8 тис. пенсійних контрактів. Загальна 

кількість  учасників НПФ становила 883 тис. 

осіб, з яких отримали (отримують) пенсійні 

виплати 87,0 тис., що складає 9,9% від  зага-

льної кількості учасників. Переважною бі-

льшістю серед них  є особи віком 25–50 ро-

ків. Середній розмір одноразової пенсійної 

виплати на одного учасника НПФ становив 

станом на 31.12.20 року 7,9 тис. грн. Недер-

жавний пенсійний фонд – це такий собі 

«мішок» із грошима, якими розпоряджаєть-

ся компанія із управління активами. Її за-

вдання – зробити так, щоб гроші «заробля-
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ли» відсотки, наприклад, через  депозити, 

нерухомість, облігації, акції. Якщо не має 

довіри українським компаніям – можна до-

вірити гроші недержавному пенсійному фо-

нду в інших країнах, оскільки в Україні діє 

декілька пенсійних брокерів, що співпра-

цюють із закордонними фондами. Як свід-

чать  результати  досліджень, розвиток рин-

ку недержавного пенсійного забезпечення в 

умовах нестабільного економічного розвит-

ку є проблематичним саме через недовіру 

громадян до банківських установ та страхо-

вих компаній. Немалий вплив на цей процес 

має низький рівень фінансової грамотності 

населення . Як стверджує  Зеленко М., для 

популяризації та розвитку  недержавного 

пенсійного страхування слід робити акценти 

на залученні працедавців через програми 

корпоративного страхування життя та неде-

ржавного пенсійного забезпечення [4]. Вод-

ночас держава повинна докладати зусилля 

для розвитку недержавного пенсійного за-

безпечення, оскільки акумульовані на три-

валий період часу пенсійні кошти є інвести-

ційними ресурсами для української еконо-

міки. 

Висновки. Сучасний стан пенсійної  

системи України не задовольняє потреби 

пенсіонерів. Солідарна пенсійна система не 

може гарантувати громадянам забезпечення 

навіть поточних потреб. Тому у запрова-

джені накопичувального рівня зацікавлені і 

держава, і громадяни. Крім цього, нагрома-

дження можуть стати тими інвестиційними 

ресурсами, яких бракує економіці країни. 

Водночас, система недержавного пенсійного 

забезпечення, як третій рівень реформи, ро-

звивається надзвичайно повільно. І основ-

ними причинами цього є низький рівень 

доходності пенсійних активів, законодавча 

неврегульованість, низький рівень довіри  

населення до банківської системи та недер-

жавного пенсійного забезпечення, низький 

рівень фінансової можливості громадян  для 

участі у фінансуванні недержавних пенсій-

них програм. 

На сьогодні пенсійна система України 

є непривабливою для своїх користувачів. 

Людина отримує з неї менше, ніж вклала. 

Тому не існує навіть  найменшої ймовірнос-

ті того, що така система може існувати три-

валий час і забезпечувати достатні пенсії. За 

прогнозами економістів ситуація буде погі-

ршуватися. Однак, є й більш оптимістичний 

сценарій, прописаний в угоді про асоціацію 

України з ЄС. Україна приєднається до єв-

ропейської системи пенсійного забезпечен-

ня, що  продовжить пенсійну реформу. Вод-

ночас, для  повноцінного її запуску потрібен 

економічний розвиток, який би наповнив 

бюджет без підвищення податків, сприяв 

розвитку ринку акцій та інших подібних 

інструментів вкладення пенсійних коштів. 

Накопичувальну пенсійну систему держава 

має запропонувати кожному, однак, украї-

нець повинен мати право відмовитись від 

неї та самостійно збирати кошти на старість 

через пенсійні чи страхові фонди в Україні 

або за кордоном.  
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Методология исследования. При написании статьи использованы следующие методы: 

абстрагирование –  при определении сути пенсионной реформы, раскрытии содержания ее 

основных этапов, анализа и синтеза – для углубленного изучения механизма проведения 

пенсионной реформы, анализа современного состояния пенсионной системы, разработки 

мероприятий по совершенствованию пенсионного обеспечения и пенсионного страхования, 

аналогии – при сопоставлении и сравнении пенсионных реформ в Украине и в других стра-

нах, обобщения –  для поиска оптимальных механизмов внедрения отдельных элементов за-

рубежных пенсионных реформ в Украине с целью повышения благосостояния социально 

незащищенных слоев населения и, в первую очередь, пенсионеров. 

Результаты. В статье представлена общая характеристика современного состояния 

пенсионной системы Украины и освещены основные направления ее реформирования. Осо-

бое внимание уделяется анализу функционирующей солидарной пенсионной системы, ана-

лизируются размеры пенсионных выплат по видам пенсий, освещаются недостатки солидар-

ной пенсионной системы. Раскрыта суть накопительного пенсионного обеспечения как вто-

рого этапа пенсионной реформы, охарактеризованы механизм накопления и показана его 
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эффективность. Значительное внимание уделяется необходимости внедрения негосудар-

ственного пенсионного страхования и его положительным сторонам. На примере зарубеж-

ных стран показана его целесообразность и эффективность. Проведен сравнительный анализ 

пенсионной системы Украины и зарубежных стран и на этой основе разработаны предложе-

ния по повышению эффективности пенсионной реформы в Украине. 

 Новизна. Разработаны предложения по внедрению накопительного пенсионного 

обеспечения и негосударственного пенсионного страхования, которые будут способствовать 

улучшению благосостояния населения и состояния экономики страны в целом. 

Практическая значимость. Проведенный анализ пенсионного обеспечения позволит 

ускорить проведение пенсионной реформы в направлении внедрения негосударственного 

пенсионного страхования. Результаты исследования могут быть использованы для повыше-

ния финансовой грамотности граждан Украины. 

Ключевые слова: пенсионная реформа, солидарная система, накопительное пенсионное 

обеспечение, негосударственное пенсионное страхование, пенсионная система, пенсионный 

фонд, страховой стаж. 
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Methods The following methods were used: abstraction – in determining the essence of pen-

sion reform, disclosing the essence of its main stages; analysis and synthesis – for in-depth study of 

the mechanism of pension reform, analysis of the current pension system, development of measures 

to improve pensions and pension insurance; analogies – when comparing and comparing pension 

reforms carried out in other countries with the reform in our country; generalization – to find opti-

mal mechanisms for implementing certain elements of foreign pension reforms in Ukraine to im-

prove the welfare of vulnerable groups, especially retirees. 

Results. The article presents a general description of the current state of the pension system of 

Ukraine and highlights the main directions of its reform. Particular attention is paid to the analysis 

of the functioning solidary pension system, the size of pension benefits by type of pension is ana-

lyzed, the shortcomings of the solidary pension system are highlighted. The essence of accumula-

tive pension provision as the second stage of pension reform is revealed, the mechanism of accumu-

lation is characterized and its efficiency is shown. Considerable attention is paid to the need to in-

troduce private pension insurance and its positive aspects, the example of foreign countries shows 

its feasibility and effectiveness. A comparative analysis of the pension system of Ukraine and for-

eign countries was conducted, and on this basis, proposals were made to increase the effectiveness 

of pension reform in Ukraine. 

Novelty. Proposals for the introduction of funded pension provision and private pension in-

surance will help improve the welfare of the population and the state of the country’s economy as a 

whole. 

Practical value. The analysis of the state of pension provision will provide an opportunity to 

accelerate the implementation of pension reform in the direction of the introduction of private pen-

sion insurance. The results of the study can be used to increase the financial literacy of Ukrainian 

citizens. 

Keywords: pension reform, solidarity system, accumulative pension provision, private pen-

sion insurance, pension system, pension fund, insurance length of service. 
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