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ВСТУП 

 

Одними з головних питань в сфері соціально-економічної політики 

держави виступають питання пенсійного забезпечення. За своєю 

економічною суттю пенсійне забезпечення висловлює узгодження 

економічних інтересів непрацездатних членів суспільства з іншою його 

частиною, що створює матеріальні блага. 

Стан Пенсійного фонду у будь-якій країні можна вважати 

індикатором, що відображає спрямованість державної політики на соціальне 

забезпечення громадян пенсійного віку. Збалансованість Пенсійного фонду 

залежить від співвідношення обсягів доходів і витрат. На зростання доходів 

Пенсійного фонду прямий вплив має кількість зайнятих осіб та розмір 

заробітної плати, як джерела сплати страхових внесків роботодавцями. 

Зростання/зниження доходів працюючого населення прямо пов’язане із 

динамікою валового внутрішнього продукту (далі - ВВП). Тому до того часу, 

поки країна не забезпечить зростання ВВП, очікувати зростання заробітної 

плати і, відповідно, збільшення надходжень до Пенсійного фонду не 

доводиться. 

Система пенсійного забезпечення України має великі і складні 

проблеми. Це, в першу чергу, значне навантаження на працюючу частину 

населення і на бюджет країни, недостатні обсяги страхових внесків для 

пенсійного забезпечення, низький рівень пенсії, невідповідність розміру 

пенсії трудовому внеску протягом працездатного періоду, при однаковому 

рiвнi вiдрахувань на пенсiйне забезпечення, окремi категорiї працiвникiв 

мають значнi переваги та пiльги в пенсiйному забезпеченнi. Економiчне 

становище, яке склалося в країнi, фiнансовий стан пiдприємств обумовили 

несвоєчасну сплату внескiв на пенсiйне забезпечення, за рахунок страхових 

внескiв проводиться фiнансування окремих видiв виплат не пов'язаних з 

трудовою дiяльнiстю. В певній мірі ці проблеми обумовлюються недоліками 
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діючої системи пенсійного забезпечення, відсутністю організаційно-

економічного механізму реформування існуючої системи.  

Актуальність обраної теми полягає в тому, що сьогодні гостро 

постає проблема реформування сфери загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування і побудови нової системи пенсійного забезпечення, 

яка б найповніше відповідала конкретним потребам суспільства України на 

сучасному етапі побудови ринкових відносин. Пенсійна система не в змозі 

забезпечити громадянам достойні виплати, що зумовлено фінансовою 

нестабільністю, демографічними тенденціями, соціально-політичними 

змінами та проблемами законодавчої бази тощо. Тому ці питання потребують 

негайного перегляду. 

Проблеми пенсійного забезпечення опосередковано знайшли 

висвітлення у працях із загальних проблем теорії та практики державного 

управління, фінансової та соціальної політики відомих вітчизняних учених 

(В. Бакуменка, В. Єлагіна, Е. Лібанової, О. Палій, В. Скуратівського, В. 

Федосов, В. Опарін, С. Кондратюк, Т. Паєнтко та інші), і безпосередньо в 

дослідженнях з питань: державного пенсійного страхування в Україні (Б. 

Зайчука, О. Зарудного), формуванням коштів Пенсійного фонду України (Н. 

Нарожної, М. Оробчука), трансформації фінансових механізмів державного 

управління пенсійною системою (В. Толуб’яка), історичного розвитку 

пенсійних систем (Б.Надточія, І. Загорулька, В. Юраха), досвіду розвитку 

пенсійних систем (О. Мелешка, В. Романченка, А. Якиміва), впливу процесу 

“тінізації” економіки на пенсійну систему (Д. Водолажченка), ін. Вивченню 

теорії пенсійних систем присвячені праці таких зарубіжних учених, як П. 

Маріоні, Г. Мак Таггарт , П. Пестье, Р. Хинц, Э. Уайтхауз та ін.  

Проблеми управління пенсійною системою знаходять теоретичне 

обґрунтування в публікаціях міжнародних організацій: ООН, МОП, Рада 

Європи, Світовий банк.  

Віддаючи належне працям зазначених авторів, слід зауважити, що 

проблеми розвитку пенсійної системи на сьогодні до кінця не вирішені. 
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потребують поглибленого усестороннього вивчення та обґрунтування 

концептуальних підходів до реформування саме в контексті здійснюваних 

інституціональних трансформацій, з урахуванням зарубіжного досвіду і 

національних традицій. Це визначає актуальність дослідження проблем 

пенсійного забезпечення з акцентом на його організаційно-економічний 

механізм. 

Актуальність дослідження та наявність великої кількості 

нерозв’язаних теоретичних та практичних проблем, що стосуються 

удосконалення системи пенсійного забезпечення, обумовили вибір теми 

дипломної роботи, об’єкт, предмет, мету та завдання дослідження, його 

структуру, коло питань, які розглядаються. 

Об’єктом дослідження даної роботи є соціально-економічні 

відносини, що виникають у процесі функціонування пенсійного 

забезпечення в Україні.  

Предметом – є теоретико-методологічні та практичні аспекти 

функціонування системи пенсійного забезпечення в Україні.  

Мета даної роботи проаналізувати стан пенсійного забезпечення в 

Україні та обґрунтувати напрями його удосконалення. 

Для досягнення цієї мети у дипломній роботі поставлено такі завдання:  

- провести теоретичний аналіз структури системи пенсійного 

забезпечення України; 

- дати характеристику організаційним, правовим та економічним 

засадам функціонування Пенсійний фонд України; 

- провести критичний аналіз наукових публікацій з питань 

пенсійного забезпечення в Україні; 

-  охарактеризувати складові бюджету Пенсійного фонду України: 

джерела його формування та напрямки використання; 

- провести аналіз доходів та видатків бюджету Пенсійного фонду 

України;  

- дати характеристику систем пенсійного забезпечення країн 
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Західної Європи; 

- дослідити шляхи реформування системи пенсійного 

забезпечення в Україні; 

- запропонувати напрямки удосконалення системи пенсійного 

забезпечення в Україні. 

Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. 

У розділі І підтверджено актуальність даної роботи, досліджено 

теоретико-методологічні засади системи пенсійного забезпечення, зокрема: 

досліджено сутність, зміст та специфіку пенсійного забезпечення; визначено 

місце пенсійного забезпечення в системі пенсійного страхування; надана 

характеристика та аналіз нормативно-правового і організаційно-

інформаційного забезпечення Пенсійного фонду України; досліджено 

проблематику системи пенсійного забезпечення в працях науковців. Задля 

висвітлення проблематики системи пенсійного забезпечення проведено 

критичний огляд наукових публікацій. 

Розділ ІІ присвячено дослідженню особливостей вітчизняної 

системи пенсійного забезпечення, зокрема: досліджено джерела формування 

бюджету Пенсійного фонду України та напрями його використання; 

проведено аналіз та охарактеризовано структуру доходів та видатків бюджету 

Пенсійного фонду України за останні 4 роки; виявлено основні тенденції та 

запропоновано шляхи збільшення надходжень власних коштів Фонду та їх 

раціональне використання; 

У розділі ІІІ визначено та обґрунтовано перспективи розвитку 

пенсійного забезпечення. Досліджено зарубіжний досвід систем пенсійного 

забезпечення країн Західної Європи та можливості його використання в 

Україні. Досліджено шляхи реформування системи пенсійного забезпечення в 

Україні. Для усунення та мінімізації впливу існуючих проблем в системі 

пенсійного забезпечення України, запропоновано можливі напрямки його 

удосконалення. 
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Таким чином, у магістерській дипломній роботі здійснено теоретичне 

узагальнення розуміння системи пенсійного забезпечення і подано практичні 

заходи щодо вдосконалення її функціонування. 

При написанні роботи були використані законодавчі та 

інформаційно-статистичні матеріали, що стосуються пенсійних систем, як 

зарубіжних країн, так і України. В якості інформаційної бази 

використовувалися офіційні статистичні дані Міжнародного валютного 

фонду, Світового Банку, Організації Об'єднаних Націй, Організації 

економічного співробітництва та розвитку, Міжнародної організації праці, 

Українського статистичного порталу, Пенсійного фонду України, бюджети 

Пенсійного фонду України, а також наукові публікації українських та 

закордонних дослідників даної проблеми 

Список використаної літератури налічує 87 джерел. В роботі подано 

18 рисунків, 14 таблиць. 
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