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ВСТУП 

 

В Україні проблема побудови ефективної системи соціального захисту 

населення, що спроможна оперативно реагувати на сучасні економічні 

процеси, забезпечити громадянам гідне життя, гарантувати розмір пенсій та 

інших соціальних виплат на рівні ринкових реалій і державних соціальних 

стандартів, залишається однією з важливих складових цілей державної 

політики.  

На сьогоднішній день створилась унікальна ситуація, коли необхідність 

змін у пенсійній системі чітко усвідомлюється як державою, яка стає 

заручником соціально-демографічної та економічної ситуації, так і 

населенням України, самими пенсіонерами, яких не може влаштовувати 

нинішній рівень пенсійного забезпечення. 

Надзвичайно актуальним питанням є недосконалість пенсійної системи 

України, тому що так і не відбулося створення належної трирівневої системи 

пенсійного забезпечення. Демографічні прогнози продовжують залишатися 

невтішними: кількість працюючих продовжує скорочуватись, а кількість 

пенсіонерів – щорічно збільшується. 

Радикальне реформування пенсійної системи є актуальним завданням 

сьогоднішнього етапу соціально-економічних перетворень у нашій державі 

та має вагоме значення для соціального забезпечення пенсіонерів і сталого 

розвитку України. Не дивлячись на те, що до сьогоднішнього дня було 

проведено низку важливих для подальшого розвитку пенсійної системи 

перетворень, розпочата пенсійна реформа ще не завершена, адже досі 

Пенсійний фонд України не може обійтися без дотацій із бюджету, пенсія не 

убезпечує від бідності, не відбулося детінізації заробітків і доходів загалом, 

система залишається соціально несправедливою тощо. 

Різні аспекти пенсійного забезпечення були розглянуті у працях 

зарубіжних і вітчизняних економістів. Значний внесок у формування 



національної концепції пенсійного забезпечення зробили Базилевич В., Вітка 

Ю., Зайчук Б., Лібанова Е., Надточій Б., Сивак С. та інші.  

Метою магістерської дипломної роботи є проведення аналізу 

державного пенсійного забезпечення в Україні та обґрунтування шляхів його 

вдосконалення. Поставлена мета зумовила вирішення наступних завдань: 

– розкрити засади державного пенсійного забезпечення;   

– охарактеризувати інформаційне забезпечення системи пенсійного 

забезпечення; 

– провести критичний огляд наукових публікацій з питань пенсійного 

забезпечення;  

– розкрити завдання і функції Пенсійного фонду України; 

– дослідити рівень пенсійного забезпечення в Україні; 

– проаналізувати доходи і видатки Пенсійного фонду України; 

– розкрити проблеми державного пенсійного забезпечення в Україні; 

– дослідити зарубіжний досвід організації пенсійного забезпечення; 

– обґрунтувати напрями реформування державного пенсійного 

забезпечення в Україні. 

Об’єктом дослідження магістерської дипломної роботи є Пенсійний 

фонд України. 

Предметом дослідження є економічні відносини, які виникають у 

процесі формування та використання коштів Пенсійного фонду України. 

Методи дослідження. В основу магістерської роботи покладено 

систему філософсько-світоглядних, загальнонаукових та спеціально-

наукових методів, що забезпечили об’єктивний та всебічний аналіз предмета, 

що досліджується. Філософсько-світоглядні підходи надали змогу дослідити 

поняття пенсійного забезпечення. При визначенні ключових понять (пенсія, 

пенсійне забезпечення, пенсійний фонд) було використано категорії і 

прийоми формальної логіки (поняття, визначення, доказ і спростування, 

судження, синтез, аналогія, порівняння, узагальнення); спостереження; 

графічні та статистичні методи. 



Інформаційною базою дослідження були Закони України, дані 

Пенсійного фонду України, a також дані опубліковані в періодичних та 

спеціалізованих виданнях, матеріали експертних досліджень, а також праці 

провідних вітчизняних та зарубіжних вчених. 

Магістерська дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, 

висновків та списку використаної літератури.  

Перший розділ присвячено вивченню державного пенсійного 

страхування, як складової державного пенсійного забезпечення; розглянуто 

різні точки зору науковців щодо питання пенсійного страхування; 

досліджено якими законодавчими актами України регулюється пенсійне 

забезпечення; проведено критичний огляд наукових публікацій з питань 

щодо пенсійного забезпечення, розглянуті різні точки зору авторів. 

У другому розділі детально розкриті права, завдання і функції, 

покладені на Пенсійний фонд України; досліджена територіальна структура 

Пенсійного фонду; вивчено джерело доходів і напрями видатків бюджету 

Пенсійного фонду; проведено дослідження рівня пенсійного забезпечення в 

Україні на основі даних Пенсійного фонду; досліджено бюджет Пенсійного 

фонду та проаналізовано структуру доходів і видатків Пенсійного фонду 

України, проведено їх аналіз. 

Третій розділ присвячений вивченню проблем державного пенсійного 

забезпечення в Україні; досліджено досвід зарубіжних країн щодо організації 

пенсійного забезпечення; запропоновано та обґрунтовано шляхи 

реформування державного пенсійного забезпечення в Україні. 
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