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ВСТУП
Становлення та розвиток системи пенсійного забезпе-

чення України у контексті історичного розвитку її економі-
ки має свої особливості, на відміну від інших країн.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Основною метою статті є дослідження еволюції та особ-

ливостей становлення, розвитку системи пенсійного забез-
печення в Україні.

РЕЗУЛЬТАТИ
Формування системи пенсійного забезпечення в Україні,

більша частина якої до 1917 року входила до складу Російсь-
кої імперії, незважаючи на те, що її прообраз можна угледіти
ще в епоху розвитку феодальних стосунків (Судебник Івана
IV — 1589 р., Соборне укладення -1649 р.), починається з
видання 6 грудня 1827 р. Царського указу про пенсії. Оскіль-
ки ці пенсії були досить скромними, тому тодішній уряд запо-
чаткував утворення емеритальних (слово "емеритура" озна-
чає вислуга років) пенсійних кас різними відомствами, кошти
яких створювалися за рахунок обов'язкових відрахувань з
платні державних службовців. З цих кас здійснювалося пен-
сіонування державних службовців, звільнених у відставку, а
також виплачувалась допомога вдовам і сиротам. Про це
свідчить, зокрема, затверджений у 1886 році російським імпе-
ратором Олександром ІІІ "Устав эмеритальных касс служа-
щихъ гражданскаго ведомства". Таким чином, державні служ-
бовці, які виходили на пенсію і проживали в Україні, почали
отримувати дві пенсії — державну і емеритальну [5].

Через "емеритальні" каси, які створювалися за рахунок
внесків чиновників, здійснювалося соціальне забезпечення ниж-
чих служивих людей, а повним інвалідам, звільненим із служби,
і таким, що не мали коштів для існування (у разі їх смерті —
членам їх сімей), призначалася пенсія у розмірі 3 крб. в місяць.

Перші каси військово-сухопутного відомства з'явилися
після Кримської війни, статути яких було затверджено 25 чер-
вня 1859 р. Досить красномовним є той факт, що державна
пенсія полковника, яка виплачувалась зі скарбниці, станови-
ла наприкінці ХІХ ст. 575 руб. на рік, у той час як пенсія з
пенсійної каси, куди він щомісяця відраховував впродовж 35
років служби 6% від платні (жалування) — 863 руб.

 Вчителі, лікарі та інші категорії службовців, які служи-
ли в земствах, не мали до середини 60-х років ХІХ століття
ніяких привілеїв, в тому числі пенсій. Щоб утримати їх на
службі, земства вирішили взяти на себе зобов'язання щодо
пенсійного забезпечення таких працівників за умови, що
останні вислужать встановлений мінімум років, як це роби-
лось по відношенню до державних службовців.

Відповідно до Закону Російської імперії від 8 березня
1861 р. на гірських казенних заводах стали створюватися
гірничозаводські товариства забезпечення (каси взаємодо-
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помоги), із засобів яких здійснювалося забезпечення робі-
тників у разі отримання ними каліцтва на виробництві, а та-
кож забезпечувалися сім'ї загиблих робітників.

З розвитком машинного виробництва у всьому світі (у
тому числі і в Україні) почастішали нещасні випадки на ви-
робництві, що призводило до збільшення числа інвалідів.

Зведення Законів Російської імперії містило норми про
відповідальність працедавця за каліцтво, яке було заподіяне
працівникові. Проте і в цьому документі, а також в прийнято-
му в 1903 р. Законі "Про винагороду потерпілих робітників
внаслідок нещасних випадків" йшлося не про страхування, а
про цивільно-правову відповідальність підприємця. Більше
того, поняття нещасного випадку трактувалося дуже вузько
(в нього не включалося професійне захворювання або каліц-
тво, яке отримане не на виробництві; підприємець звільнявся
від відшкодування збитку, якщо працівник отримав каліцтво
внаслідок наміру або грубої необережності) [2].

У зв'язку із Законами "Про страхування робітників від
нещасних випадків" і "Про забезпечення робітників на випа-
док хвороби" від 23 червня 1912 р. були створені Ради у спра-
вах страхування робітників при Міністерстві торгівлі і промис-
ловості, а в найбільш великих містах — страхування присут-
ності, на великих підприємствах — лікарняні каси і страхові
товариства. Дрібні підприємства об'єднувалися для створен-
ня спільних страхових кас. Із коштів кас виплачувалась допо-
мога у зв'язку із хворобою, пологами, по інвалідності (у зв'яз-
ку з каліцтвом), а також з нагоди втрати годувальника.

Встановлювалося право робітників на лікарську допомо-
гу (амбулаторне лікування, допомога в зв'язку із пологами, ліку-
вання в стаціонарі (лікарні), включаючи забезпечення ліками).
Оплата перебування в лікарні вироблялася за рахунок засобів
лікарняної каси, що складалися з внесків її членів.

У 1863 р. царський уряд узаконив і земські пенсійні каси
емеритального типу, а вже десь через 20 років — пенсійні каси
страхового типу. Найбільш відомими в Україні були Чернігі-
вська (1888 р.) та Катеринославська (1896 р.) емеритальні каси.

На території Полтавської, Чернігівської, Харківської,
Катеринославської, Таврійської губерній з 1870 р. почала
діяти "Пенсійна каса народних вчителів і вчительок", чи-
сельність якої у 1911 р. складала майже 100 тис. учасників,
або 50% від загальної кількості вчителів Російської імперії,
а пенсійні активи дорівнювали 8,5 млн рублів. Участь у ба-
гатьох касах була добровільною, але в більшості з них на
той час превалював елемент обов'язковості. Їхніми учасни-
ками в обов'язковому порядку були державні службовці, у
тому числі офіцери, а також вчителі, які мали статус земсь-
ких (муніципальних) службовців. Статути цих кас затверд-
жувалися царськими указами, тоді як статути "корпоратив-
них" кас — відповідними міністрами. Кількість учасників пен-
сійних кас залізничників, які також мали статус державних
службовців, перевищувала 480 тис. осіб (приблизно така
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кількість сьогодні працівників "Укрзалізниці"), а їхній загаль-
ний бюджет сягав 245 млн руб. [7].

Математиком М. Остроградським було зроблено спец-
іальні актуарні розрахунки для пенсійних кас Російської
імперії. В 1908 р. вітчизняними фахівцями за методикою про-
фесора Київського університету А. Граббе було виконано
актуарні розрахунки для пенсійної каси інженерів шляхів спо-
лучення на період до 2062 року, яка практично без змін ви-
користовується сьогодні на Заході. До статутів кас додава-
лися детальні таблиці розрахунку пенсійних виплат, які базу-
валися на досить точній земській та галузевій статистиці.

Слід зазначити, що емеритальні каси не в змозі були забез-
печити своїм учасникам достатню пенсію. До того ж виявилось,
що каси емеритального типу є фінансово нестійкими. Щоб вип-
лачувати гідну пенсію і запобігти дефіциту коштів в умовах зро-
стання кількості пенсіонерів необхідно було або збільшити відра-
хування з учасників каси, або змусити земства платити за своїх
службовців. І якщо по відношенню до офіцерських емериталь-
них кас уряд змушений був покривати цей дефіцит за рахунок
емісії державних цінних паперів, то збільшувати відрахування зі
свого невеликого жалування учасники кас були не в змозі, а зем-
ства не бажали переобтяжувати свої бюджети.

Враховуючи викладене, в цих умовах було здійснено пе-
рехід до інших принципів фінансування і виплат пенсій. Беру-
чи до уваги неможливість земств покривати дефіцит емери-
тальних кас, Міністерство внутрішніх справ в травні 1897 р.
розробило проект нового "Положение о пенсионныхъ кас-
сахъ для служащих въ земскихъ и городскихъ учреждениях
общественного управления" (подано мовою оригіналу). Це
положення було затверджене 12 червня 1900 р., і всі пенсійні
каси були підпорядковані страховому комітету при
Міністерстві внутрішніх справ. Відповідно до цього положен-
ня існуючі емеритальні каси перетворювались в пенсійні каси
страхового типу. Однією з перших таких кас було утворено в
Таврійській губернії. В основу пенсійної каси нового типу було
покладено принцип: "Не сплачувати пенсіонеру більше від тієї
суми, що обліковується на його пенсійному рахунку". До речі,
саме за таким принципом діють недержавні пенсійні фонди,
що створюються в Україні з 2004 р. відповідно до Закону
України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

Таким чином, в період розвитку капіталізму на території
України як частини колишньої Російської імперії склалися і
функціонували наступні види соціального забезпечення:

1 — допомога в зв'язку із вагітністю та пологами;
2 — по тимчасовій непрацездатності;
3 — пенсії по інвалідності (від трудового каліцтва);
4 — з нагоди втрати годувальника.
Крім того, у цей період побудовано і три рівні пенсійної

системи (досить подібні до сьогоднішніх):
1 — державна (пенсії військовим та іншим окремим ка-

тегоріям осіб);
2 — емеритальна (подібна до солідарної);
3 — накопичувальна (подібна до сучасних НПФ).
На початку ХХ століття в Україні склалися і два підходи

до пенсійного забезпечення:
1 — розподільчий (емеритальні каси);
2 — накопичувальний (пенсійні каси страхового типу).
Джерелами фінансування пенсійної каси були:
— обов'язкові внески (відрахування) учасників;
— внески за рахунок казни (державного бюджету);
— доход з капіталу та майна каси;
— добровільні пожертви;
— випадкові надходження.
Учасникам каси відкривались індивідуальні пенсійні рахун-

ки, на які поступали внески від жалування, внески від казни (зем-
ства, установи), щорічний прибуток від операцій каси (інвести-
ційний дохід), який в середньому складав 3—4 %. Ці кошти і
були фінансовою основою пенсійних виплат, як це і має місце в
НПФ зразка 2004 р. Всі учасники каси поділялись на обов'язко-

вих і добровільних членів. Обов'язкові члени сплачували 6 %
жалування, а ще 6 % за них сплачувала казна (державний бюд-
жет) або земство (місцевий бюджет), або приватні особи (спон-
сори). В школах, що фінансувались за рахунок казни, членство
вчителів у пенсійній касі було обов'язковим. Добровільні учас-
ники каси мали робити внесок 12 % жалування, але членство
для них не було обов'язковим. Це стосувалось, головним чи-
ном, осіб, які викладали в приватних навчальних закладах. На-
приклад, вчителеві, який у 1911 р. мав вислугу 36 років та отри-
мував жалування у 760 руб., призначалася посилена пенсія 668
руб. При цьому була чітка диференціація розміру пенсії від віку
вступу на службу та стажу (вислуги років). Маючи вислугу 15
років і жалування в 360 руб., вчитель, який поступив на службу в
20 років, мав право отримувати пенсію 65 руб., якщо ж вислуга
була 20 років — 106 руб., а за умови 25 років вислуги — 167
руб. Отже, коефіцієнт заміщення зарплати пенсією, якщо пе-
рейти на сучасну термінологію, складав для тодішнього вчите-
ля 46 %. Це перевищує навіть сьогоднішні стандарти Міжнарод-
ної організації праці (40 %).

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз показав, що формування системи

пенсійного забезпечення України, подібної до сьогодніш-
ньої, почалося в період розвитку капіталізму на її території.
Зокрема, наприкінці ХІХ століття в Україні було побудова-
но три рівні пенсійної системи:

1 — державна (пенсії військовим та іншим окремим ка-
тегоріям осіб);

2 — емеритальна (подібна до солідарної);
3 — накопичувальна (подібна до сучасних НПФ).
Крім того, у цей період склалися два підходи до пенсійно-

го забезпечення (розподільчий і накопичувальний), а також
різні види соціального забезпечення (в зв'язку із вагітністю,
непрацездатністю, інвалідністю та втратою годувальника).

За радянських часів з'явилося пенсійне забезпечення че-
рез старість (середина 20-х років ХХ століття), законодавчо (у
1932 р.) було введено пенсійний вік для чоловіків та жінок
(відповідно 55 та 60 років), стало загальним пенсійне забезпе-
чення для робітників і службовців (1936 р.), ухвалено закон
про державні пенсії, регулюючий розмір пенсії через старість.
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