
Інвестиції: практика та досвід № 4/201046

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ

ВСТУП
В основі будь-якої соціально-економічної політики

суспільства лежить питання соціального захисту та пен-
сійного забезпечення населення.

З давніх давен до теперішнього часу на цю пробле-
му звертали увагу в своїх працях вчені різних економіч-
них шкіл і напрямів, зокрема: Платон, Аристотель, Т.
Мор, Т. Кампанелла, В. Петті, А. Сміт, Д. Рикардо, К.
Маркс, А. Маршалл та багато інших [2; 5; 11; 14; 15; 17;
18 ].

Паралельно з науковими дослідженнями проблеми
пенсійного забезпечення та соціальної справедливості
в суспільстві йшов еволюційний процес розвитку форм,
методів, механізмів і систем пенсійного забезпечення
та соціального захисту. Особливо швидкими темпами
це відбувалося, починаючи з XIX століття.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧI
Серед дослідників існують різні підходи щодо пер-

іодизації становлення західних національних систем
соціального захисту та пенсійного забезпечення. Це
зумовлює необхідність проведення подальших дослід-
жень еволюції, тенденцій і специфіки розвитку  захід-
них систем пенсійного забезпечення з метою чіткого
визначення етапів їх становлення.

РЕЗУЛЬТАТИ
Відомий французький учений Н. Рише [12] прово-

дить поділ за ознакою охоплення населення системами
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соціального захисту та пенсійного забезпечення і виді-
ляє наступні три етапи:

1 етап — охоплює всю епоху капіталістичних відно-
син до кінця другої світової війни. На цьому етапі з’яв-
ляються соціальні гарантії. Він характеризується непов-
ним охопленням непрацюючих і працюючих членів сус-
пільства основними формами соціальних гарантій. Ха-
рактерним для цього етапу були добродійність та взає-
модопомога.

2 етап —  охоплює період 50—80-х років XX сто-
ліття. Цей етап  характеризується розповсюдженням
різних форм соціального захисту усього населення про-
відних країн світу. Основними формами стають — соц-
іальне страхування і забезпечення, яке здійснюється у
рамках держави. Формування нової системи в основ-
ному припадає на час економічного підйому.

3 етап — перехідний (90-ті роки XX століття) —
відбувається в обстановці зниження темпів економічно-
го зростання, характеризується зближенням форм, ме-
тодів соціального захисту і допомоги в різних країнах.

До початку епохи індустріалізації і урбанізації ос-
новну підтримку  в країнах Європи літні люди отримува-
ли від своїх сімей. Але цей метод забезпечення старості
був підірваний масовою міграцією в міські центри, що
сталася у кінці позаминулого століття (а у Великобри-
танії істотно раніше), наслідком якої став розпад патрі-
архальних сімей. Крім того, економічні зміни, невизна-
ченість і відсутність належних фінансових інструментів
для здійснення накопичень знижували можливості пла-
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нування своєї старості та здійснення необхідних зао-
щаджень.

Промисловий робочий клас почав вимагати форму-
вання нових методів вирішення проблеми забезпеченої
старості. Одним з таких методів стало формування
спілок взаємодопомоги і фондів взаємної підтримки, в
які робітники вносили номінальну суму, а потім могли
отримати з них необхідну допомогу в разі травми, смерті
годувальника сім’ї або зниження  працездатності при
настанні старості. Проте ці фонди часто страждали від
некваліфікованого управління. Крім того, відсоток охоп-
лення ними робітників був дуже незначним. У 1889 році
канцлер Отто фон Бісмарк створив першу в світі загаль-
нонаціональну і засновану на власній системі акумуляції
платежів систему страхування старості, частково
відвівши тим самим робітників з-під впливу соціалістів.
На межі віків у європейських країнах серйозно дебату-
валося питання, чи створювати загальнонаціональні си-
стеми пенсійного страхування за прикладом німецької,
або ж вужчу систему, яка б доповнювала заходи, що
здійснюються у рамках допомоги біднякам. На користь
німецького підходу було те, що така система розв’яза-
ла проблему забезпечення усіх літніх людей, мала влас-
ну фінансову базу і не підривала стимулів до праці й на-
копичення у населення. Протилежний же підхід мав той
плюс, що обходився набагато дешевше, оскільки вва-
жалося, що не всі літні люди потребують державного
забезпечення.

У 1891 році Данія прийняла вузьку схему пенсійно-
го забезпечення і незабаром такого ж роду схеми з’я-
вилися в Австралії, Ірландії, Ісландії, Франції, Великоб-
ританії і Новій Зеландії. Проте поступово ситуація зміню-
валася, і на початок Другої Світової Війни національні
системи пенсійного забезпечення вже були створені в
Австрії, Бельгії, Болгарії, Угорщині, Великобританії,
Греції, Іспанії, Італії, Люксембурзі, Нідерландах, Польщі,
Португалії, Румунії, США, Франції, Чехословаччині і
Швеції. Але пенсії забезпечували лише близько 15-20%
від суми заробітної плати, оскільки головною метою
системи в той період була, перш за все, боротьба з
бідністю.

Проте, надалі центр тяжіння був перенесений з бо-
ротьби проти бідності на створення держави загальної
благочинності. Це призвело до поступового підвищен-
ня загального рівня державного пенсійного забезпечен-
ня і розширення кола населення, охопленого розпод-
ільними схемами. Досягти такого результату дозволи-
ли високі темпи післявоєнного економічного зростання
і сприятлива демографічна ситуація.

Нові пенсійні системи були сформовані в Швейцарії
(1949 р.), Нідерландах (1957 р.), Швеції (1960 р.), Нор-
вегії (1966 р.) і Канаді (1966 р.). У інших країнах Євро-
пи, а також у США і в Японії відбувалося активне роз-
ширення застосування існуючих схем взагалі за раху-
нок додавання до вже охоплених малозабезпечених
верств населення нових, відносно краще заробляючих
громадян. Таким чином, на користь поколінь, що вихо-
дили на пенсію у 60—70-х роках XX століття відбував-
ся колосальний перерозподіл прибутків від працюючих
поколінь.

Істотне підвищення рівня державного пенсійного
забезпечення в розвинених країнах призвело до того,

що фінансове навантаження, пов’язане із утриманням
літнього покоління, істотно зросло. На прикінці XX сто-
ліття витрати держав на виплати державних пенсій скла-
дали дуже істотну долю ВВП, зокрема, в Італії вони скла-
дали 14,2% ВВП, у Франції — 13,3% у Німеччині —
12,3%, в Швеції — 11,3%, в США — 6,9%, у Великоб-
ританії — 6,4%, в Канаді — 6,0%, в Японії — 5,7%.

Досліджуючи питання періодизації становлення за-
хідних національних систем соціального захисту та пен-
сійного забезпечення, слід зазначити, що існують й інші
точки зору. Так, наприклад, В.Д. Роік [13] хоча і виді-
ляє три етапи розвитку західних національних систем
соціального захисту працівників, але встановлює їх в
дещо інших часових рамках, ніж інші дослідники [12]:

1 — становлення (з 80-х років XIX століття до кінця
20-х років XX століття);

2 — розвиток (кінець 20-х — початок 60-х років XX
століття);

3 — сучасний (з кінця 60-х років — до кінця XX сто-
ліття).

Кожен з цих етапів він відрізняє певним характером
громадських стосунків, рівнем розвитку виробництва,
станом економіки і рівнем розвитку теорії соціального
захисту та пенсійного забезпечення.

На першому етапі відбувалося становлення систем
соціального захисту та пенсійного забезпечення праці-
вників. На цьому етапі відбувалася розробка соціаль-
ного законодавства, формування систем соціального
страхування і охорони праці, обґрунтування принципів
фінансування і розподілу відповідальності між праців-
никами і працедавцями. До цього періоду відноситься
введення першої обов’язкової системи соціального
страхування в Німеччині за моделлю німецького канц-
лера О. Бісмарка, яка включала в себе: забезпечення у
разі хвороби (введено з 1883 р.), нещасних випадків на
виробництві (з 1884 р.) та по інвалідності і старості (з
1889 р.). Ця діяльність держави була викликана необх-
ідністю рішення соціальних проблем, викликаних кла-
совою боротьбою усередині країни.

На другому етапі, як зазначає автор, відбувався роз-
виток західних національних систем соціального захи-
сту та пенсійного забезпечення працівників. На цей про-
цес, як зазначає дослідник, вплинули як політичні, так і
економічні обставини цих років, зокрема:

— революція (1917 р.) в Росії і становлення радянсь-
кої системи соціальної підтримки та пенсійного забез-
печення населення;

— руйнівні наслідки Першої і Другої Світових Війн;
— економічна криза 1929-33 рр. і викликана нею

криза ліберальної   моделі економічного розвитку, а
також посилення тенденції до    державного регулюван-
ня економіки.

Ці чинники визначили усвідомлення необхідності
розширення сфери соціального   захисту,   охоплення
нею   усіх   груп   працівників, якісне підвищення рівня
соціального захисту населення, а також обґрунтували
втручання держави в соціально-економічні процеси.

У цей період відбувається виникнення теоретичних
основ ідей індустріалізму (Ф. Тейлор) та їх втілення на
практиці через потоково-конвеєрне виробництво.
Пізніше, на противагу ідеології індустріалізації, на За-
ході з’являються теорії гуманізації праці, підвищення
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рівня соціального захисту індивідів суспільства — ер-
гономічні теорії (Е. Мейо, М. Фоллет), теорії потреб
(А. Маслоу, Ф. Герцберг). Основною особливістю дру-
гого етапу В. Д. Роік називає «підвищення ролі держа-
ви у формуванні систем охорони праці, соціального
страхування і допомоги, охорони здоров’я і професій-
ної освіти» [13, 45].

Третій етап — сучасний етап. Він характеризується
змінами трудового процесу, викликаного постіндустрі-
альною модернізацією, підвищенням вимог промисло-
вого виробництва до працівника і відповідно працівни-
ка до умов і охорони праці, рівня медичного і реабіліта-
ційного обслуговування і, як наслідок, стійким зростан-
ням витрат на соціальні програми.

Близькою до В.Д. Роіка є і позиція російського дос-
лідника  В.В. Басова [4].

Підсумовуючи даний аналіз існуючих точок зору,
щодо періодизації становлення системи пенсійного за-
безпечення, слід зазначити, що як вищезазначені нау-
ковці [12; 13], так й інші [4], на нашу думку, не досить
адекватно відображають етапи розвитку системи пенс-
ійного забезпечення західних країн.

Поділяючи, в цілому, вищезазначені підходи, необх-
ідно відмітити, що при поділі на етапи розвитку та ста-
новлення пенсійних систем західних країн, на наш по-
гляд, необхідно враховувати й інші чинники.

По-перше, хоча пенсійна система з’явилася в епоху
капіталістичних стосунків, її прототип з‘явився ще в епо-
ху феодальних стосунків (наприклад, Судебник Івана IV
(1589 р.), соборне укладання 1649 р. тощо).

По-друге, на процеси становлення західної систе-
ми пенсійного забезпечення вплинули не тільки рево-
люція (1917 р.) в Росії, наслідки Першої та Другої Світо-
вих Війн та економічна криза 1929—1933 рр., як зазна-
чають дослідники [13, 45], але й розпад СРСР (1991 р.),
наслідки економічних криз 1989 р. та 2004 р. і світової
фінансової кризи, яка почалась у 2007—2008 рр., які, в
свою чергу, призвели до скорочення обсягів промисло-
вого виробництва, зменшення обсягів реальних коштів
державних бюджетів, що виділялися на соціальний за-
хист та пенсійне забезпечення населення тощо.

По-третє, в періоди економічних та фінансових криз,
скорочення чисельності зайнятого населення при одно-
часному збільшенні обсягів відкритого і прихованого
безробіття у роботодавців та найманих працівників
зменшується зацікавленість у якості робочої сили, що
також негативно впливає на обсяги відрахувань до дер-
жавних бюджетів та зменшення зацікавленості в цьому
з точки зору соціальних партнерів.

По-четверте, суттєву роль у скороченні обсягів
відрахувань на соціальний захист та пенсійне забезпе-
чення населення в період економічних криз, поряд з
об’єктивними причинами, відіграють й суб’єктивні чин-
ники. Вони знаходять своє відображення в недостатньо
високому рівні пенсійного забезпечення та організації
державного регулювання зайнятості населення з боку
відомств, що піклуються питаннями праці, соціальної
політики та зайнятості населення, і, як наслідок, наданні
переваги у фінансуванні заходів пасивної політики у
сфері зайнятості, і пенсійного забезпечення та недооц-
інки фінансування заходів активного соціального та пен-
сійного забезпечення.

ВИСНОВКИ
Тому, враховуючи вищевикладене, з нашої точки

зору, доцільно виділити наступні періоди становлення
пенсійної системи західних країн:

1 етап — епоха феодальних та початку капіталістич-
них стосунків, поява “прототипу” пенсійної системи та
соціального забезпечення.

2 етап — кінець XIX століття –20 роки XX століття
— становлення західних систем пенсійного забезпечен-
ня, розробка соціального законодавства, формування
перших систем соціального страхування і охорони праці.

3 етап — початок 30-х років — середина 40-х років
XX століття — негативні наслідки економічної кризи та
Другої Світової Війни, неповне охоплення непрацюю-
чих членів суспільства і працюючих основними форма-
ми соціальних гарантій.

4 етап — охоплює кінець 40-х–70-і роки ХХ століття
— розповсюдження різних форм соціального захисту
всього населення провідних країн світу. Економічний
підйом, соціальне страхування і пенсійне забезпечення
стають основними формами державної підтримки.

5 етап — 80-ті роки — кінець 90-х років ХХ століття
— зниження темпів економічного зростання та, як на-
слідок, — соціального захисту та пенсійного забезпе-
чення, а також збільшення форм, методів соціального
захисту і пенсійного забезпечення в різних країнах. Роз-
пад соціалістичного табору (1991 р.). Економічна криза
1998 р.

6 етап — початок ХХІ століття — 2008 рік — підви-
щення темпів економічного зростання різних країн, а
також розвиток форм і методів соціального захисту і
пенсійного забезпечення населення. Підвищення вимог
промислового виробництва до працівників і відповідно
працівників до умов і охорони праці, рівня методичного
і реабілітаційного обслуговування, і, як наслідок, стійке
зростання витрат на соціальні програми. Істотне вдос-
коналення пенсійного законодавства та підвищення
рівня державного пенсійного забезпечення.

7 етап — з 2007 року по теперішній час — зниження
темпів економічного зростання, скорочення реальних
витрат на соціальну допомогу та пенсійне забезпечен-
ня населення.

Не претендуючи на остаточний варіант виділення
етапів становлення системи пенсійного забезпечення в
західних країнах, слід зазначити, що, з нашої точки зору,
продовження досліджень досвіду, етапів та тенденцій
кожного історичного періоду в контексті економічного
розвитку провідних країн світу дає можливість засто-
совувати цей багаторічний досвід з його проблемами та
здобутками як в Україні, так і в інших країнах світу.
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