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Жмурко І. В. Сутність пенсійної системи та її місце в системі соціального захисту населення
Мета статті полягає в науковому обґрунтуванні сутності, змісту, основних ознак, а також місця пенсійної системи в забезпеченні соціального 
захисту населення. Розглянуто основні підходи до визначення понять «пенсія», «пенсійна система», «пенсійне страхування» як складових соці-
ального захисту суспільства. Дослідження, аналіз та узагальнення наукових праць багатьох видатних вчених щодо визначень категорії «пенсій-
на система» дали можливість сформулювати особисте авторське бачення поняття «пенсійна система». У результаті дослідження сутності 
пенсійного страхування в системі соціального захисту були вирішені основні його завдання. На підставі результатів проведеного дослідження 
було визначено основне місце пенсійної системи в системі соціального забезпечення. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є 
визначення основних пріоритетів розвитку пенсійної системи в системі соціального захисту населення.
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Жмурко И. В. Суть пенсионной системы и ее место в системе  

социальной защиты населения
Цель статьи заключается в научном обосновании сути, содержания, 
основных признаков, а также места пенсионной системы в обеспече-
нии социальной защиты общества. Рассмотрены основные подходы к 
определению понятий «пенсия», «пенсионная система», «пенсионное 
страхование» как составляющих социальной защиты населения. Иссле-
дуя, анализируя и обобщая научные труды многих выдающихся ученых 
относительно определений категории «пенсионная система», ста-
ло возможным сформулировать личное авторское видение понятия 
«пенсионная система». В результате исследования сути пенсионного 
страхования в системе социальной защиты были решены основные ее 
задачи. На основании результатов проведенного исследования было 
определено основное место пенсионной системы в системе социаль-
ного обеспечения. Перспективой дальнейших исследований в данном 
направлении является определение основных приоритетов развития 
пенсионной системы в системе социальной защиты населения.
Ключевые слова: социальная защита, социальная справедливость, 
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of Social Protection of the Population
The article is aimed at scientific substantiation of content, substance, main 
features, as well as place of the pension system in ensuring of social pro-
tection of the society. The main approaches to the definition of the terms 
«pension», «pension system», «pension insurance» as components of social 
protection of the population are considered. Researching, analyzing and sum-
marizing the scientific works of many outstanding scientists on the definitions 
of category of «pension system» made it possible to formulate a personal 
author's vision of the term «pension system». As result of study of content 
of pension insurance in the system of social protection, its basic tasks were 
solved. Based on the results of the study the main place of the pension system 
in the social protection was determined. The prospect of further research in 
this area is to define the main priorities of the development of the pension 
system in the system within the social protection of the population.
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Основною складовою системи соціального захисту 
населення в кожній країні є пенсійна система, яка, з 
одного боку, визначає рівень життя непрацездатних 

громадян, тобто пенсіонерів, інвалідів та осіб, які втратили 
годувальника, а з іншого – фіскальне навантаження на еконо-
мічно активне населення. Стан і тенденції розвитку пенсійної 
системи тісно пов’язані із соціальними процесами, що відбу-
ваються в державі. Тому питання пенсійного забезпечення 
громадян належать до найскладніших, адже від ефективності 
цієї системи залежить рівень стабільності в суспільстві.

На сьогодні пенсійна система не виконує належним 
чином свого головного завдання, а саме: забезпечення гро-
мадян достойним, реальним, надійним, постійним доходом 
у старості, що не дає можливості державі вирішити актуаль-
ні проблеми забезпечення соціального захисту громадян. 

Аналізуючи сучасний стан пенсійної системи Украї-
ни, можна дійти висновку, що переважна частина негараз-

дів пов’язана передусім із соціальною сферою, насамперед, 
з недостатньою розробленістю теоретичних засад сутно-
сті понять «пенсійне забезпечення», «пенсійна система», 
«пенсійне страхування». 

Основними дослідженнями, пов’язаними з пробле-
мами розвитку пенсійної системи та визначенням її місця 
в системі соціального захисту населення, є праці таких ві-
домих вчених: В. Андрєєва, В. Базилевича [2], Н. Бахмача, 
В. Безугла, М. Бойка [3], В. Вінера, І. Гнибіденка, В. Груш-
ка, І. Загорулька [7], Б. Зайчука, О. Залєтова, С. Лаптєвої,  
Е. Лібанової, С. Лондара, Б. Надточія, С. Онишка, В. Опа-
ріна, О. Палія, М. Ріппи [9], В. Роїка, В. Рудика, І. Сироти 
[10], Б. Сташківа [13], Л. Ткаченка, П. Щесова, С. Юрія [14],  
В. Яценка. Основними об’єктами їхніх досліджень є сут-
ність пенсійної системи та пенсійного страхування в соці-
альному забезпеченні суспільства.
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Незважаючи на наявність великої кількості науко-
вих праць, де ґрунтовно розглядаються різні підходи до 
визначення проблем соціального захисту населення, за-
лишаються недостатньо висвітленими теоретичні питання 
щодо пенсійної та соціальної проблематики, що обумовлює 
актуальність нашого дослідження. 

На сьогодні в науковій літературі недостатньо дослі-
джено сутність поняття «пенсійна система», а також міс-
це та роль пенсійного забезпечення в системі соціального 
захисту населення. Враховуючи світові тенденції розвит-
ку пенсійного страхування, необхідно приділити більше 
уваги вивченню теоретико-методологічних засад щодо 
соціально-економічної сутності, ролі пенсійної системи як 
складової соціального захисту населення. Саме з цих по-
зицій доцільно розглянути актуальність дослідження, яке 
наведено в статті.

Мета статті полягає в науковому обґрунтуванні сут-
ності, змісті, основних ознак та місця пенсійної системи в 
забезпеченні соціального захисту суспільства; визначенні 
основних завдань системи пенсійного страхування, а також 
розгляді основних підходів до визначення понять «пенсія», 
«пенсійна система», «пенсійне страхування» як одних із 
складових соціального захисту населення. Виходячи із цьо-
го, ще однією метою є формулювання особистого бачення 
поняття «пенсійна система».

Сьогодні кожна держава значну увагу приділяє со-
ціальному захисту населення, оскільки це система 
державних заходів щодо забезпечення достойного 

матеріального і соціального становища громадян. 
Соціальний захист – це передусім проблема соціаль-

ної справедливості та забезпечення нормального розвитку 
економіки, який не зводиться до перерозподілу доходів,  
а вимагає проведення заходів, які запобігали б розвиткові 
негативних явищ в економіці, зниженню життєвого рівня 
та надмірній диференціації доходів [12, с. 16]. Як слушно 
зауважують вчені Баластрик І., Базилевич В., Кичко І.: «Со-
ціальний захист населення» – це законодавчо закріплена 
система державних гарантій та реалізації прав усіх полі-
тичних, соціально-демографічних груп громадян, окремих 
осіб щодо соціального забезпечення їх нормального існу-
вання та життєдіяльності. Ці гарантії здійснюються через 
соціально-економічні, правові та політичні чинники, які 
сприяють реалізації права громадян на працю, допомогу на 
час безробіття, у разі часткової чи повної втрати працез-
датності [2, с. 150; 8, с. 148].

Отже, суть соціального захисту полягає у стримуван-
ні падіння життєвого рівня населення, зокрема тих соці-
альних груп, рівень доходів яких знизився нижче від рівня 
бідності.

У системі соціального захисту населення важливе 
місце посідає пенсійне забезпечення, оскільки пенсійна 
система є однією з основних складових системи соціально-
го захисту суспільства. 

На сучасному етапі розвитку національної економіки 
однією з найбільш складних і гострих проблем трансфор-
маційного процесу є пенсійне забезпечення. Для того, щоб 
краще зрозуміти основне місце пенсійного забезпечення в 
соціальному захисті суспільства, необхідно проаналізува-
ти сутність пенсійної системи та пенсійного страхування, 
основою яких є пенсії. 

Погляди науковців щодо дефініції «пенсій» були до-
сить близькими, але мали певні відмінності. Одним із пер-

ших, хто запропонував використовувати поняття «пенсія» 
в глибокому розумінні з позиції соціального захисту, був 
Є. І. Астрахан. Вчений вважав, що під пенсією слід розумі-
ти періодичні виплати, що проводяться за рахунок коштів 
соціального страхування з метою матеріального забезпе-
чення робітника, службовця чи його сім’ї у зв’язку з оста-
точним чи тривалим вибуттям його з числа повноцінних 
працівників [11, с. 364].

Так, на думку вченого Сташківа Б. І., «пенсія» визна-
чалась як щомісячна грошова виплата фізичним особам зі 
спеціально створених для цього пенсійних фондів на умо-
вах та в порядку, передбачених нормативними актами [13, 
с. 272].

Вбачається також цілком доречним звернути увагу, на 
одне з найбільш комплексних визначень «пенсії», ви-
кладено фахівцем з пенсійного права Бойком М. Д., 

автор пише: «В сучасних умовах пенсію можна розглядати 
як грошову виплату, яка призначається відповідно до вста-
новлених державою правил громадянам, що досягли вста-
новленого законом пенсійного віку, чи які набули спеціаль-
ного стажу або яким встановлена інвалідність, які втратили 
годувальника та за інших обставин, передбачених законом, 
за рахунок коштів Пенсійного фонду, Накопичувального пен-
сійного фонду, Фонду страхування від нещасних випадків, 
недержавних пенсійних фондів, а також коштів, асигнованих 
на ці цілі державою із Державного бюджету» [3, с. 84].

Більш обґрунтованими й такими, що відповідають 
реаліям сучасного законодавства, є визначення, надане 
видатним вітчизняним вченим І. Б. Загорулько. На його 
думку, пенсії мають подвійну природу: по-перше, пенсія – 
це грошова винагорода, яка забезпечує достойний рівень 
життя громадян пенсійного віку і є еквівалентною до по-
передніх заробітків, тобто до рівня доходів, які отримував 
громадянин протягом трудової діяльності. По-друге, пен-
сія – це грошова допомога в розмірі прожиткового міні-
муму за рахунок державного бюджету для непрацездатних 
громадян [7, с. 250].

На законодавчому рівні поняття «пенсія» закріплено 
статтею 1 Законом України «Про загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування» як щомісячна пенсійна ви-
плата в солідарній системі загальнообов’язкового держав-
ного пенсійного страхування, яку отримує застрахована 
особа в разі досягнення нею передбаченого цим Законом 
пенсійного віку чи визнання її інвалідом [1]. 

Щодо сутності пенсійної системи, досить вдало ана-
лізує дану категорію Н. А. Волгіна: «Пенсійна система – це 
сукупність правових, економічних і організаційних інсти-
тутів та норм, які мають за мету надання матеріального 
забезпечення у вигляді пенсій громадянам при досягненні 
ними встановленого законодавством віку, настанні інва-
лідності, втраті годувальника чи з інших підстав, визначе-
них законодавством» [5, с. 723].

Ріппа М. Б. вважає, що «пенсійна система» є складним 
комплексом трьох інститутів: економічного, соціального, 
правового, за допомогою яких здійснюється формування 
пенсійних фондів і створюються умови для пенсійного за-
безпечення непрацездатного населення [9, с. 19].

На думку інших наукових фахівців, пенсійна систе-
ма є основною складовою державної системи соціально-
го захисту населення і, безумовно, відображає характерні 
ознаки цієї більш високої системи, яка представляє со-
бою систему взаємопов’язаних грошових фондів, органів 
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та установ, суб’єктів забезпечення, видів забезпечення та 
правових актів.

На підставі вищенаведених наукових визначень по-
няття «пенсія», «пенсійна система», зокрема, Є. І. Астраха-
на, Б. І. Сташківа, М. Д. Бойка, І. Б. Загорулька, Н. А. Вол-
гіна, М. Б. Ріппи та інших науковців ми пропонуємо таке 
визначення: «Пенсійна система – це складний інститут, 
який об’єднує сукупність створених у державі правових, 
економічних, організаційних та соціальних інститутів, ме-
тою яких є надання громадянам похилого віку матеріаль-
ного забезпечення у вигляді пенсії».

Отже, найважливішою складовою соціального за-
хисту населення є пенсійне забезпечення, основ-
ними завданнями та цілями якого є захист від 

бідності громадян після настання пенсійного віку, підви-
щення рівня життя пенсіонерів, встановлення залежності 
розмірів пенсій від величини заробітку і трудового стажу, 
забезпечення фінансової стабільності пенсійної системи та 
заохочення громадян до заощадження коштів на старість.

До основних інститутів соціального захисту осіб, які 
втратили працездатність, належить пенсійне страхування. 
Як об’єктивна основа соціального страхування пенсійне 
страхування виступає однією з основних форм соціаль-
ного захисту, в основу якого покладено страховий метод, 
тобто внесення в особливі фонди обов'язкових платежів 
суб'єктами підприємницької діяльності незалежно від 
форм власності чи видів господарської діяльності та осо-
бами найманої праці, які працюють на умовах трудового 
договору, і використання державою цих коштів для мате-
ріального забезпечення громадян.

У Законі України «Про загальнообов’язкове держав-
не пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р. № 1058-IV 
у статті 25 і статті 1 Основ законодавства України «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 
14 січня 1998 р. № 23 чітко зазначено, що «пенсійне стра-
хування» – це система матеріального забезпечення не-
працездатних громадян пенсіями, допомогами та іншими 
видами забезпечення, передбачені законодавством, у разі 
хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати праце-
здатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних 
від них обставин, а також у старості та в інших випадках, за 
рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати 
страхових внесків власником або уповноваженим ним ор-
ганом, громадянами, а також бюджетних та інших джерел, 
передбачених законом [1].

Досить вдало аналізує сутність пенсійного страху-
вання Сирота І. М., який пропонує враховувати певні мо-
менти щодо змісту пенсійного страхування, а саме: по-
перше, не можна пов’язувати призначення пенсії з настан-
ням постійної або стійкої непрацездатності громадян, адже 
деякі пенсії призначаються незалежно від стану індивіду-
альної працездатності громадян, що звертаються за пенсі-
єю, а іноді і без урахування їх віку; по-друге, пенсії не є вина-
городою за попередню трудову діяльність, хоча б тому, що, 
як зазначає автор, їх розмір «само по собі невеликий, незна-
чний… явно не тягне на компенсацію за минулу працю»; по-
третє, незважаючи на те, що природа пенсій визначається 
обов’язком суспільства утримувати своїх непрацездатних 
громадян, пенсії в умовах ринку соціальних послуг посту-
пово втрачають аліментарний характер [10, с. 143 – 145]. 

Тотожне визначення висвітлено в роботі Бойка М. Д. 
Автор пише: «Пенсійне страхування – це система матері-

ального забезпечення непрацездатних громадян пенсіями, 
допомогами, іншими видами забезпечення, які надавати-
муться із настанням пенсійного віку, у зв’язку з втратою 
годувальника чи настанням інвалідності за рахунок коштів 
Пенсійного фонду України чи Фонду соціального страху-
вання» [4, с. 342].

Зокрема, цікавим є визначення вченого Юрія С. І., 
який вважає, що пенсійне страхування – це гарантована 
державою система заходів щодо забезпечення громадян у 
старості, на випадок хвороби, втрати працездатності; одна 
з найважливіших основних форм соціального захисту,  
в основу якої покладено страховий метод, тобто внесення 
в особливі фонди обов’язкових платежів суб’єктами під-
приємницької діяльності незалежно від форм власності та 
видів господарської діяльності та особами найманої праці, 
які працюють на умовах трудового договору, і використан-
ня державою цих коштів для матеріального забезпечення 
громадян [14, с. 58].

У більш широкому розумінні пенсійне страхування ін-
терпретує «Енциклопедія страхування» за редакцією проф. 
Фещенка В. В.: «Пенсійне страхування – вид особистого 
страхування, за яким страхувальник одноразово або пері-
одично сплачує страховий внесок, а страховик бере на себе 
зобов’язання періодично виплачувати застраховану пенсію 
протягом обумовленого строку або довічно» [6, с. 452].

Узагальнюючи вищенаведені визначення поняття 
«пенсійне страхування», за нашим переконанням, 
можна виокремити таку його узагальнену характе-

ристику: поперше, це регулярні грошові виплати; подруге, 
це кошти на виплату, які виділяються із спеціальних фон-
дів; потретє, розмір пенсії визначається індивідуально; 
почетверте, пенсії призначаються з настанням пенсійно-
го віку, досягненням трудового стажу та із настанням інва-
лідності чи втратою годувальника.

Таким чином, основними завданнями системи пен-
сійного страхування є:
 створити та забезпечити ефективне функціону-

вання страхових компаній;
 акумулювати в страхових фондах необхідні фінан-

сові ресурси через цільові платежі страхувальників;
 забезпечити цільове використання та розподіл 

кош тів страхових фондів;
 врегулювати відносини між учасниками страхової 

системи. 
При цьому слід акцентувати увагу на тому, що пенсій-

на система відіграє велику роль у соціальному і суспільно-
політичному житті держави, у фінансово-бюджетній сис-
темі країни. Під успішністю її функціонування доцільно 
розуміти надання інститутом пенсійного забезпечення ви-
сокого рівня виплат пенсіонерам.

Підсумовуючи, слід сказати, що пенсійне забезпе-
чення є одним із основних видів соціального забезпечення 
непрацездатних громадян, єдиним джерелом засобів для їх 
існування, а також одним із видів соціального забезпечен-
ня населення, який пов’язаний з виплатою щомісячних, і як 
правило, довічних грошових виплат – пенсій – непрацез-
датним громадянам у зв’язку з настанням певних найбільш 
несприятливих соціальних обставин – старості, інвалід-
ності, втрати годувальника та інших, передбачених чинним 
законодавством. 
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ВИСНОВКИ
Отже, проведенні дослідження показали, що пен-

сійна система відіграє основну роль в системі соціального 
захисту населення. Його динамічний розвиток пов’язаний 
з проведенням пенсійної реформи в нашій державі. До-
слідження сутності пенсійної системи та визначення його 
місця в системі соціального захисту населення в умовах 
розвитку трансформаційної економіки виходить за рамки 
лише теоретичних міркувань.

Успіх розпочатих реформ в Україні залежить знач-
ною мірою від глибини розуміння предмета реформ, адже 
неможливо вдосконалити те, що не має узгодженого по-
нятійного відображення в нормативних актах, наукових 
дослідженнях, практичній роботі суб’єктів пенсійного за-
безпечення. 

Для того, щоб здійснити ефективну політику пен-
сійного захисту населення в державі, потрібно й надалі 
вивчати сутність понять «пенсійна система», «пенсійне 
страхування», а також важливим та актуальним є пошук 
шляхів підвищення надійності та ефективності механізмів 
забезпечення реалізації соціальних гарантій у системі пен-
сійного страхування.

На завершення слід зазначити, що дослідження різ-
них аспектів пенсійної системи слід продовжувати й у по-
дальшому. Адже поставлені питання потребують деталь-
ного осмислення, а проблеми в цій сфері – розгляду й ви-
рішення.                        
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