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ВСТУП
В Україні з 1 жовтня 2011 року набрав чинності Закон

"Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформу)
вання пенсійної системи", в якому викладені зміни у со)
лідарній пенсійній системі України [1]. Більшість змін до
чинного законодавства мають суто параметричний харак)
тер, не торкаючись концептуальних засад функціонування
вітчизняної пенсійної системи. Неясною залишається ситу)
ація з введенням загальнообов'язкової накопичувальної
складової.

Разом з тим, кожна реформа, особливо в такій соці)
ально болючій галузі, як пенсійне забезпечення, повинна
підпорядковуватись чітко визначеним цілям та критеріям.
Відсутність або принаймні нечіткість цілей здатні завести
будь)яку реформу у глухий кут, а у контексті пенсійного за)
безпечення громадян ще більше погіршити соціальний стан
людей літнього віку.

Іншими словами, чіткість й зрозумілість цілей пенсійної
реформи є запорукою її успішного проведення. Натомість
наразі відчувається гостра нестача наукових думок з цього
приводу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
ПУБЛІКАЦІЙ

Найбільш повно тему цілей пенсійної системи та кри)
теріїв їх досягнення розкрито у доробку Р. Хольцмана та
Р. Хінца [2]. Певну увагу цьому питанню приділено в аналі)
тичних доповідях Національного інституту стратегічних дос)
ліджень [3] та [4]. Позицію уряду щодо цілей пенсійної ре)
форми викладено у [5]. Думку голови Пенсійного фонду
України викладено у [6].

Метою статті є проаналізувати майбутні наслідки пен)
сійної реформи в Україні на відповідність цілям та критері)
ям ідеальної пенсійної системи.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На думку спеціалістів Світового банку, з точки зору іде)

ології соціального забезпечення пенсійні системи незалеж)
но від їх побудови мають забезпечувати досягнення чоти)
рьох основоположних цілей (рис. 1) [2]. З точки зору окре)
мої людини вирівнювання споживання протягом усього жит)
тєвого циклу стосується, насамперед питань накопичення та
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розподілу заощаджень, тобто переведення коштів з періо)
ду економічної активності та отримання заробітної плати до
пенсійного періоду.

Страхування від ризиків невизначеності тривалості жит)
тя означає об'єднання коштів у межах вікової когорти та/
або між віковими когортами.

На долю держави припадає забезпечення скорочення
бідності, тобто гарантування усім незалежно від рівня або
виду економічної діяльності можливості уникнути злиден)
ності в старості.

Іншою ціллю держави є переспрямування грошових по)
токів з використанням відповідних механізмів, спрямоване
на більш рівномірний розподіл доходів громадян шляхом
переведення коштів від багатих до бідних.

На думку спеціалістів Світового банку, ідеальна пенсій)
на система повинна відповідати наступним критеріям: дос)
татнє, прийнятне по витратах, стійке та надійне пенсійне за)
безпечення громадян.

Під "достатністю" мається на увазі як абсолютний (та)
кий, що запобігає бідності серед людей похилого віку), так
і відносний (такий, що достатньою мірою забезпечує обся)
ги споживання після втрати трудового доходу) розмір пенсії.

При цьому слід пам'ятати, що рівень достатності є до)
волі невизначеним відносним показником, який залежить від
ряду чинників. До них можна віднести забезпеченість жит)
лом, доступ до послуг охорони здоров'я, інших базових по)
слуг тощо. При цьому Світовий банк дотримується точки
зору, що для працівників з нижчим рівнем доходу необхідні
більш високі норми заміщення, тоді як для осіб з більш ви)
соким доходом вони повинні бути нижчі.

Під "доступністю по витратах" слід мати на увазі фінан)
сові можливості окремих громадян та суспільства в цілому.
Незважаючи на те, що більш високий коефіцієнт заміщення
є більш бажаним, його забезпечення потребує додаткового
фінансового навантаження на роботодавця та/або праців)
ника. Досвід того ж Світового банку вказує на те, що обо)
в'язкові ставки відрахувань, що перевищують 20 %, скорі)
ше за все стають дестимулюючими для країн з середнім та
низьким рівнем доходів та відповідно розвинутою системою
податків та зборів.

Під "стійкістю" слід мати на увазі фінансову стабільність
системи. Система повинна бути побудована таким чином,



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

5

щоб у майбутньому уникати ситуацій, що потре)
бують невідкладної параметричної корекції
(підвищення ставок пенсійного внеску, пенсійно)
го віку тощо).

Під "надійністю" слід мати на увазі здатність
системи витримувати потрясіння та зберігати жит)
тєздатність під впливом надзвичайних подій. Го)
ловним показником у цьому відношенні є
здатність системи забезпечувати запланований
коефіцієнт заміщення у передбаченому порядку
протягом тривалого часу.

Якщо погодитись з вищенаведеною позицією
Світового банку (а у нас наразі нема підстав не
погоджуватись, оскільки вона знаходиться цілком
у руслі базової концепції соціальної держави,
якою Україну оголошує Конституція), виникає
необхідність перевірки майбутньої реформованої
пенсійної системи на відповідність наголошеним цілям та
критеріям (табл. 1).

Відносно першої цілі пенсійної системи слід зазначити
наступне.

Як не парадоксально, але за формальними показника)
ми вітчизняна пенсійна система виглядає на тлі інших країн
цілком пристойно (табл. 2).

Коефіцієнт заміщення у солідарній системі протягом ос)
танніх років коливається на рівні 50 %, що цілком відпові)
дає вимогам МОТ.

Як видно з таблиці, за коефіцієнтом Україна серед
більшості розвинених країн поступається лише Франції (61,5
%) та Нідерландам (60 %), випереджаючи при цьому ана)
логічний показник у таких країнах як, наприклад, Німеччи)
на (46 %), Польща (45 %), Росія (37,6 %), США (33,3 %),
Велика Британія (20 %), Данія (17,5 %) [7].

Проблема полягає в тому, що в Україні вкрай низький
рівень офіційних заробітних плат, тобто перекручена струк)
тура витрат на робочу силу та капітал. За твердженням спе)
ціалістів, неабияку роль при цьому відіграє великий процент
неформальної (тіньової) економіки, в якій пенсійні внески
не сплачуються.

Майбутня пенсійна система потенційно здатна ще більше
наблизити працівника до першої цілі, тобто підвищити вир)
івнювання споживання протягом усього життєвого циклу [8].
Але при цьому слід мати на увазі, що таке вирівнювання,
дійсно, відбудеться лише для осіб із середньою та високою
заробітними платами. Натомість пенсії працівників, які про)
тягом усього періоду трудової діяльності отримували низькі
заробітні плати, після реформи найймовірніше зменшать)
ся. Іншими словами, майбутня пенсійна система певним чи)
ном поставить під загрозу досяг)
нення третьої цілі — скорочення
бідності серед літнього населення
(ситуація загострюється тим, що
низькооплачувані верстви насе)
лення, як правило, не мають й
тіньових доходів).

Друга ціль — страхування від
ризику невизначеності тривалості
життя — в сучасній пенсійній сис)
темі досягається завдяки фак)
тичній відмові держави від актуар)
ного принципу визначення роз)
мірів пенсій (незважаючи на те, що
цей принцип де)юре закріплений в
чинному законодавстві). В умовах
зміни співвідношення платників
пенсійних внесків до кількості пен)
сіонерів на користь останніх дер)
жава, залишаючи пенсії незмінни)
ми й навіть час від часу підвищую)

чи їх, покриває дефіцит бюджету ПФУ за рахунок коштів
державного бюджету.

В обов'язковому накопичувальному компоненті трирів)
невої пенсійної системи законодавство передбачає отриман)
ня двох видів пенсій — довічної пенсії та одноразової вип)
лати. Зрозуміло, що остання ніяким чином не страхує пенс)
іонера від ризику невизначеності тривалості життя.

Довічна пенсія виплачуватиметься за рахунок придбан)
ня пенсіонером ануїтету у відповідного провайдера — стра)
хової компанії, що матиме ліцензію на цей вид діяльності. В
загальному випадку довічна пенсія (ануїтет) й є тим самим
страховочним чинником, який дозволить пенсіонеру отри)
мувати виплати протягом усього періоду дожиття. Але чин)
не законодавство замовчує природне запитання: що буде з
пенсійними виплатами у випадку невдалого управління гро)
шовими коштами пенсіонерів, не кажучи вже про банкрут)
ство страхової компанії? Звідси витікає необхідність для
науковців, пенсійних експертів та експертів страхового ринку
розробки концептуальних засад побудови конфігурації
відносин між усіма зацікавленими особами: державою, стра)
ховими компаніями та пенсіонерами. Причому головним
пріоритетом для таких засад повинні бути інтереси останніх.

Третя ціль пенсійної системи — скорочення бідності
серед літнього населення — для переважної більшості пен)
сіонерів за нинішніх умов є недосяжною в принципі. Причи)
нами цього явища є демографічна ситуація, традиційно низь)
кий рівень заробітних плат, наявність тіньових виплат тощо.
Але при цьому нинішня пенсійна система має одну суттєву
рису, яка загалом є недоліком, але в цьому контексті її мож)
на вважати перевагою: завдяки відсутності прямого та про)
зорого зв'язку пенсії з обсягом внесків, сплачених праців)
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Таблиця 1. Аналіз відповідності реформованої пенсійної системи
України цілям пенсійної реформи та критеріям пенсійної системи

* — з доданням загальнообов'язкового накопичувального компоненту.

Рис. 1. Сукупність цілей пенсійної системи
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ником протягом періоду трудової активності, її розмір до)
реформеній системі може регулюватись а режимі "ручного
керування", тобто у разі необхідності збільшуватись за рі)
шенням органу законодавчої влади (зокрема йдеться про
різні види індексацій, коефіцієнти на кшталт коефіцієнту оцін)
ки одного року страхового стажу тощо). Причому такі рішен)
ня можуть торкатись як усього загалу пенсіонерів, так й ок)
ремих категорій.

Натомість реформована система зберігає цю рису, але
виключно для розподільчої складової. Накопичувальна ж
складова, як було зазначено вище, конвертуватиметься в
ануїтет, який теоретично залишатиметься постійним протя)
гом усього періоду дожиття пенсіонера. При цьому не пе)
редбачається жодних поправок на інфляцію, тобто рівень
споживання пенсіонера за рахунок накопичувальної скла)
дової, з року в рік зменшуватиметься. Звідси постає ще одне
логічне запитання (а ймовірніше й декілька): чи повинні ануї)
тети підлягати індексації? Якщо так, то яким чином та за
рахунок яких джерел?

Ці питання у прямій постановці досі не дискутувались у
професійному середовищі внаслідок того, що виникнення
вказаних проблем на практиці віддалене у часі щонаймен)
ше на 25 років. Звичні звернення до світового досвіду та)
кож виявляться марними внаслідок його відсутності.

Четверта ціль пенсійної системи — перерозподіл до)
ходів від багатих до бідних — при найближчому розгляді
здається такою, що найбільш важко реалізується на прак)
тиці. Наразі система забезпечує зворотний ефект, тобто пе)
рерозподіл доходів від бідних до багатих завдяки існуван)
ню численних категорій пільговиків, для яких пенсія нара)
ховується за особливими, відмінними від загального, алго)
ритмами. Причому навіть гіпотетична відміна усіх без винятку
пільг здатна забезпечити лише паритетний рівень доходів,
тобто відсутність всякого перерозподілу.

У цьому контексті логічним виглядає диференціація
пенсійних внесків залежно від рівня доходу, але такий
підхід суперечить економічній сутності пенсійної системи.
Пенсійний внесок не повинен бути диференційованим по
відношенню до категорій робітників з різним рівнем заро)
бітної плати або по будь)якій професійній ознаці. Іншими
словами, для пенсійного внеску неприпустимо встановлю)
вати прогресивну або регресивну шкалу сплати або пільги,
оскільки це прямо порушує принцип рівності прав застра)
хованих осіб та напряму відбивається при "недоборі" або
"переборі" прав на пенсійне забезпечення відносно інших
робітників.

Крім того, ризик втрати заробітку, який, власне, й стра)
хується в пенсійній системі, не може бути різним (меншим
або більшим) для різних частин заробітної плати. Тобто
рівень ризику жодним чином не залежить від розміру заро)
бітку, що отримує працівник (див. наприклад, [9]).

Реформована системи, якою вона бачиться сьогодні,
також не здатна наблизитись до досягнення четвертої цілі.
Але, принаймні, вона здатна зменшити зворотний ефект,
тобто хоча б частково припинити перерозподіл доходів від
бідних до багатих.

Тепер проаналізуймо відповідність нинішньої та майбутньої
пенсійних систем на відповідність критеріям Світового банку.

Відповідність критерію "відносної" достатності фактич)
но є досягненням першої цілі системи — вирівнювання спо)
живання протягом усього життєвого циклу людини. Як було
зазначено вище, нинішня пенсійна система на тлі систем
інших країн виглядає досить пристойно. Ця теза на перший
погляд може здатись цинічною, але вона (система) дійсно
доволі ефективно вирівнює офіційний рівень споживання
людини протягом усього життя. Інша річ, що, власне, рівень
споживання у працездатному віці є занизьким.

Звідси виникає вітчизняний парадокс, який полягає в
тому, що, на відміну від "відносної", "абсолютна" достатність
нинішньої пенсійної системи не витримує жодної критики.
Переважна більшість нинішніх пенсіонерів перебувають на
межі злиденності. І коріння проблеми лежить за межами
пенсійної системи [3].

Яким буде рівень відповідності реформованої системи
критерію "достатності"? Наразі на це запитання відповісти
майже неможливо. Ймовірно, у випадку сталого зростання
національної економіки, відсутності або незначного впливу
системних криз, якісного та ефективного управління пенс)
ійними активами майбутня система здатна забезпечити
більший рівень "достатності", ніж нинішня. Вочевидь, спра)
ведлива й зворотна теза: при відсутності хоча б одного з
вказаних чинників "достатність" майбутньої пенсійної сис)
теми може зменшитись. В будь)якому випадку фактори, що
впливають на міру відповідності критерію, здебільшого зна)
ходяться поза межами системи.

Щодо відповідності критерію "доступність по витратах",
то ситуація виглядає значно простіше. Реформа не перед)
бачає зміни обсягу сумарного навантаження на роботодав)
ця та працівника, яке наразі у загальному випадку дорівнює
35,2 % ФОП (33,2 % нараховує роботодавець та 2 % відра)
ховується у працівника). Передбачено лише перерозподіл
навантаження від роботодавця до працівника, але таким
чином, щоб нетто)зарплата останнього не постраждала.

Апологети цього підходу вважають, що він буцімто спри)
ятиме підвищенню відповідальності працівника за власне
пенсійне майбутнє. На нашу думку, такі сподівання є без)
підставними. Переважна більшість працівників не знають й
не хочуть знати, яким чином формується їх заробітна плата,
цікавлячись лише кінцевою сумою, яку можна "покласти в
кишеню". Тонкощі перерозподілу нарахувань на зарплату
та відрахувань з неї не є предметом їх щоденного інтересу.

Але, як би там не було, реформа в її нинішньому виг)
ляді не передбачає зміни відповідності системи критерію
"достатності".

За критерієм "стійкості" нинішня система потребує по)
стійної параметричної корекції, що, власне, й відбулося з
прийняттям Закону № 3668. Ба більше, експерти одностай)
но цілком справедливо стверджують, що усі без винятку па)
раметричні корекції є нічим більшим, ніж тимчасовими "кос)
метичними" заходами, до яких, за незмінності економіко)
демографічної ситуації, доведеться звертатись дедалі част)
іше. Наразі світова експертна спільнота не в змозі запропо)
нувати більш)менш прийнятні підходи для вирішення цієї за)
дачі. Уся сукупність пропозицій врешті)решт зводиться до
вбудованих у пенсійну систему відповідних механізмів, які
замінюють дискретне коригування постійно)безперервним.

Реформована система через збереження солідарної
складової надалі також потребуватиме параметричних ко)
рекцій. Але частота та масштаби корегування будуть мен)
шими внаслідок того, що зменшиться роль солідарної скла)
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Таблиця 2.Середня пенсія у солідарній системі
(у процентному відношенні до середньої

зарплати)

Джерело: Матеріали USAID [7].
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дової. Але якщо такого зменшення не
відбудеться, реформовану систему на)
вряд чи можна буде вважати більш дос)
коналою за критерієм "стійкості". Зага)
лом зазначимо, що між роллю солідар)
ної складової та відповідністю критерію
"стійкості" існує зворотна залежність.

Насамкінець, прокоментуймо кри)
терій "надійність". Згідно з позицією Світового банку в якості
дестабілізуючих факторів зазвичай розглядають економічні,
демографічні та політичні ризики. На нашу думку, окремої
ваги набуває проблема ідентифікації та оцінки потенційно)
го впливу конкретних ризиків та обгрунтування механізмів
їх запобігання, а внаслідок неможливості такого — знеш)
кодження або принаймні мінімізації впливу.

Об'єктивності заради зазначимо, що в цілому розподільчі
системи є більш надійними, тобто стійкими до впливу різно)
манітних ризиків. Але вони одночасно є й більш інерційними.
Це означає, що вони знаходяться здебільшого під впливом
довготривалих процесів, а сам вплив характеризується, се)
ред іншого, певним лагом у часі. Цей лаг може вимірюватись
кварталами чи роками (макроекономічні, політичні негараз)
ди), а інколи й десятиліттями (демографічний спад). Можна
стверджувати, що розподільчі системи залежать від процесів.

Натомість накопичувальні системи можна охарактери)
зувати як більш волатильні, оскільки вони прямо залежать
від ситуації на фінансових ринках. Саме тому вони вважа)
ються більш вразливими перед фінансовими кризами.
Пенсійні активи можуть різко скоротитись протягом тижнів
й навіть днів, але можуть так само швидко й відновитись. На
відміну від розподільчих, накопичувальні системи більшою
мірою залежать від подій.

Отже, питання відповідності майбутньої системи крите)
рію "надійності", на нашу думку, досі не має однозначної
відповіді та підлягає подальшому осмисленню.

Приймаючи вищенаведені цілі пенсійної системи, ми
повинні погодитись з тим, що 100)відсоткова відповідність
запропонованим критеріям є ознакою ідеальної системи.
Але ця теза буде справедливою лише за умови, що пенсій)
на система є автономною (ізольованою), а її побудова не
тягне за собою виникнення загроз іншим сферам соціаль)
но)економічного устрою, зокрема фінансовій системі та
державі в цілому. Це пов'язано з тим (переважно, але не
тільки), що пенсійна система є, в тому числі й складовою
фінансової системи, тобто чинником національної безпеки.

Навмисно загрублюючи приклад, уявімо собі, що джере)
лом наповнення гіпотетичної пенсійної системи є необмеже)
ний розпродаж природних ресурсів гіпотетичної держави. В
цьому випадку система стає ідеальною, оскільки певний час на
100 % відповідає наведеним критеріям та досягаються усі її
цілі (коефіцієнт заміщення сягає 100 %, тобто вирівнюється
споживання, ліквідується бідність серед пенсіонерів, зводить)
ся до нуля ризик невизначеності тривалості життя). Єдина про)
блема полягає в тому, що такий стан справ не може тривати
вічно. В умовах обмеженості ресурсів рано чи пізно система
потребуватиме інших джерел доходу, а за їх відсутності при)
зведе до негативних наслідків у соціально)економічній сфері.

Пенсійна система як складова фінансової системи дер)
жави не тільки знаходиться під впливом певних, зовнішніх
по відношенню до неї ризиків та загроз, але й сама може
бути їх джерелом, в першу чергу, для соціальної, економіч)
ної та політичної складових безпеки держави, що, власне, й
відбувається в Україні (рис. 2).

Отже, побудова ідеальної пенсійної системи (в практично)
му плані — наближення до неї) не може бути відокремлені від
проблеми безпеки держави. Тому окремою задачею для екс)
пертів з пенсійного забезпечення є ідентифікація та моніторинг
ризиків для пенсійної системи з метою або їх запобіганню (ней)
тралізації) або регулювання параметрів (а за необхідності й кон)

цептуальних засад) пенсійної системи з метою недопущення
(мінімізації) негативного впливу на безпеку держави.

ВИСНОВКИ
1. Майбутня реформована пенсійна система не буде іде)

альною. Разом з тим, слід пам'ятати, що у світі нема двох
однакових пенсійних систем, й жодна з цього розмаїття не
може вважатись ідеальною.

2. Майбутня реформована пенсійна система потенцій)
но здатна більше наблизитись до відповідності цілям та кри)
теріям ідеальної пенсійної системи, ніж існуюча.

3. Таке наближення (чи, навпаки, віддалення) великою
мірою залежить від концепції подальшого розвитку майбут)
ньої системи.

4. Розробка вказаної концепція повинна враховувати
ризики та загрози для пенсійної системи та мати на меті
мінімізацію ризиків та загроз пенсійної системи для безпе)
ки (соціальної, економічної, політичної тощо) держави.
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       Рис. 2. Ризики та загрози пенсійної системи:
взаємозв'язок категорій


