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ПЕНСІЙНА СИСТЕМА УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

Актуальність теми  полягає в необхідності дослідження проблем 

пенсійного забезпечення населення, оскільки світова практика ринкових 

відносин свідчить про те, що значення пенсійної системи країни є одним із 

чинників нормального функціонування економіки та життя населення.  

Об’єктом дослідження є пенсійна система України. 

Предметом є особливості складових системи пенсійного 

страхування. 

Метою  дослідження є аналіз сучасної структури і стану пенсійної 

системи, та розробка методів її вдосконалення. 

Для досягнення визначеної мети в роботі ставились наступні 

завдання: 

- аналіз сучасних інформаційних  джерел щодо структури і стану 

системи пенсійного забезпечення. 

- аналіз сучасного стану пенсійної системи України. 

- розробка перспектив розвитку вітчизняної пенсійної системи. 

Деяким аспектам пенсійної системи нашої держави присвятили свої 

праці вітчизняні вчені та фахівці, зокрема  А. Александрова, А.Базилюк, 

Н.Борецька, Л. Вернигора, В. Волик, Д. Галлагер, О. Гаряча, Н. Гринчук, 

Ю. Дехтяренко, Б. Зайчук, І. Калачова, В. Кириленко, Е.Лібанова, М. 

Ліборакіна, Б. Надточій, Л. Ніконова, Скулиш Ю.І.Ці науковці 
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досліджували проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення, 

яке є найвагомішою частиною регулювання соціального забезпечення. 

Зарубіжні вчені та фахівці, зокрема  В.Новіков, Б. Річман, В. 

Скуратівський, М. Ганслі Теренс, Й. Хендшель, П. Таундсен, Ю. 

Шклярський та багато інших. 

У роботі використали такі методи дослідження: метод аналізу – у 

більш детальному дослідженні пенсійної системи України; метод 

абстрагування – у виділенні найбільш суттєвих сторін вітчизняної 

пенсійної системи. 

Було досліджено існуючу нормативно-правову базу пенсійної 

системи України. Встановлено, що основними складовими нормативно 

правової бази є наступні законодавчі акти: Закон України «Про пенсійне 

забезпечення»; Законі України «Про загально-обов’язкове державне 

пенсійне страхування»; Закон України «Про державну соціальну допомогу 

особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам». 

 Було здійснено аналіз та оцінку сучасної пенсійної систем и України. 

Розроблено заходи щодо удосконалення вітчизняної пенсійної системи. До 

основних заходів слід віднести: створення умов для подальшого 

удосконалення системи пенсійного забезпечення пенсіонерів; забезпечення 

збалансованості Пенсійного фонду та повноцінного впровадження 

багаторівневої пенсійної системи в України. 

Таким чином, пенсійне забезпечення є основною складовою 

частиною системи соціального захисту населення. Пенсійна реформа 

передбачає суттєве збільшення рівня доходів осіб пенсійного віку, 

забезпечення максимальної залежності пенсійних виплат від 

персоніфікованих страхових внесків застрахованих осіб, посилення 

стимулів до праці та детінізації заробітної плати і зайнятості, а також 

заохочення застрахованих осіб до заощаджень на старість, диверсифікацію 
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джерел фінансування пенсій шляхом поєднання внесків на соціальне 

страхування та обов’язкових і добровільних накопичень. 
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