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Анотація. В статті представлено результати 
опитування молоді щодо проведення пенсійної реформи в 
Україні. Висвітлено проблеми здійснення пенсійної реформи 
та шляхи їх вирішення очима молоді. Встановлено, що 
найбільш вагомими стримувальними факторами до участі 
молоді у накопичувальному пенсійному забезпеченні є 
низький рівень доходів та відсутність необхідних знань. 
Обґрунтовано потребу введення в навчальний процес для всіх 
спеціальностей галузі знань 07 Управління та 
адміністрування дисципліни «Пенсійна справа», яка може 
стати потужним джерелом інформації, що дасть 
мотиваційний поштовх молоді задуматися над 
забезпеченням власної старості, вміння аналізувати зміни в 
пенсійній сфері та розуміння наслідків, перелік 
альтернативних та ефективних інструментів для 
накопичення. 
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1. Постановка проблеми. 
 

Потреба у реформуванні системи пенсійного забезпечення України не викликає 
жодних сумнівів, що пов’язано з рядом об’єктивних факторів: економічних, 
демографічних, соціально-політичних. Сьогодні ця проблема актуальна і в багатьох 
країнах світу незалежно від рівня економічного розвитку через старіння населення, 
зміну його вікової структури, ускладнення економічної ситуації. Але розв’язувати її 
потрібно, ретельно зваживши усі фактори та можливості як держави, так і її громадян, 
врахувавши національні традиції та менталітет людей. 

Нова трирівнева пенсійна система, особливо її накопичувальна складова, 
вимагають виховання економічної самостійності та відповідальності громадян за стан 
особистого матеріального добробуту після виходу на пенсію. Це повинно змусити 
людей уже сьогодні замислитися над тим, що вони отримають після завершення своєї 
трудової діяльності.  

Пенсійна реформа розрахована на молоде покоління, тому про неї треба 
говорити насамперед з молоддю. Складність проблеми полягає в тому, що українці 
віком 20-30 років — це покоління, яке "живе сьогоднішнім днем". Воно росло під час 
фінансової кризи і не набуло довіри до фінансових інституцій. Це перше покоління 
людей, яке зовсім не накопичує. Частково через те, що витрачають більше часу на 
освіту, ніж їхні батьки, поєднують навчання з неофіційною роботою або не мають 
постійної роботи. Молодь схильна накопичувати на подорожі і бажаний спосіб життя, 
ніж на пенсію. 

 

2. Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
 

Одним із методів дослідження проблем реформування пенсійної системи та 
ставлення до нього громадян є соціологічне опитування. Серед таких досліджень, що 
стосувалися реформування пенсійної системи, насамперед треба відзначити 
загальнонаціональне опитування, проведене соціологічною службою Центру 
Разумкова у 2003 р. [1], Агентством фінансових ініціатив у 2007 р. [2], дослідження в 
рамках проекту USAID "Розвиток ринку капіталу", здійснені у 2005 та 2010 рр. [3] та в 
рамках проекту USAID "Трансформація фінансового сектору" в 2018 р. [4]. Метою цих 
опитувань було визначення ставлення громадян України до питань пенсійного 
забезпечення. З одного боку, це були широкомасштабні дослідження з кількістю 
опитаних понад 2 тис., які аналізували у розрізі регіональної, вікової та статевої 
структури населення. З іншого боку – опитування переважно стосувалися загальних 
аспектів здійснення пенсійної реформи. Разом з тим, поза увагою залишилося саме 
ставлення молоді до реформи системи пенсійного забезпечення. 

 

3. Невирішені раніше частини загальної проблеми. 
 

Тема реформування пенсійної системи в Україні розглядається в різних 
контекстах: досліджуються теоретичні і практичні аспекти, проблеми 
загальнодержавного рівня, імплементація зарубіжного досвіду, знаходження 
перспективних шляхів запровадження етапів реформування тощо. Але, не зважаючи на 
різнобічні підходи до дослідження щодо проведення реформи пенсійної системи в 
Україні, залишається значна кількість проблемних аспектів, які необхідно вирішувати 
разом з безпосередніми споживачами кінцевого продукту, в тому числі з молоддю. 

 

4. Постановка завдання. 
 

Метою дослідження є з’ясування поінформованості та ставлення молодого 
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населення України, а саме здобувачів першого (бакалаврського) вищої освіти, до 
пенсійної реформи, визначення основної думки молоді щодо цього питання, їх бачення 
проблем та перспективних напрямів реформування вітчизняної пенсійної системи 
шляхом аналізу проведеного соціологічного опитування. 

 

5. Виклад основного матеріалу. 
 

Опитування проводилося серед здобувачів першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти Університету Державної фіскальної служби України Навчально-наукового 
інституту фінансів, банківської справи. Соціологічну інформацію було зібрано у період 
з вересня по листопад 2018 р. У ході дослідження було опитано 140 осіб 1-4 курсів 
(табл. 1). Вивчення думки респондентів відбувалося шляхом особистого інтерв'ю із 
заповненням анкети, що містила 10 запитань, які стосувалися поінформованості 
опитаних про пенсійну реформу, ставлення опитаних до накопичувальної та солідарної 
складових пенсійної системи, думки респондентів щодо позитивних та негативних 
аспектів пенсійної реформи тощо. 

 

Таблиця 1. Основні дані про респондентів 
Вік Стать 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Чол. Жін. 
К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % 

33 24 38 27 34 24 35 25 89 64 51 36 
 

Проведене дослідження виявило, що лише 16 % опитаних добре проінформовані 
щодо системи пенсійного забезпечення України, 72 % знайомі лише із загальними 
поняттями, а 12 % абсолютно не орієнтуються в даному питанні. При цьому найбільш 
добре поінформованими виявились здобувачі вищої освіти 4 курсу (61 %), а найменше 
– 1 курсу (7 %). 

Тому, на питання щодо необхідності додаткової кваліфікованої інформації 
70,41 % респондентів відповіли позитивно. Лише 14 % здобувачів постійно цікавляться 
змінами в пенсійній сфері, 33 % зовсім оминають дані новини. Досить вагомим 
виявився результат третьої групи (53 %), які цікавляться пенсійними новинами і 
постійно відслідковують інформацію. Левову частку першої та третьої групи, а саме 
89 %, становлять здобувачі 4 курсу, на якому в навчальні плани було введено 
дисципліну «Пенсійна справа». Позитивний момент від вивчення даного предмету 
ілюструє Рис. 1. 

 

 
 

Рис.1. Джерела, які є найбільш інформативними для здобувачів щодо пенсійної 
реформи 



ISSN 2223-3822 © Соціально-економічні проблеми і держава. — Вип. 2 (21). — 2019 

204 

На нашу думку, враховуючи новизну багатьох елементів пенсійної системи, 
постійні перманентні зміни, непослідовність пенсійної реформи та специфіку 
функціонування накопичувальної системи пенсійного забезпечення, введення в 
навчальний процес дисципліни «Пенсійна справа» на всі спеціальності галузі знань 07 
Управління та адміністрування може стати потужним та ефективним джерелом 
інформації, яке дасть мотиваційний поштовх молоді задуматися над забезпеченням 
власної старості, вміння аналізувати зміни в пенсійній сфері та розуміння наслідків, 
перелік альтернативних та ефективних інструментів для накопичення. Тим більше, 
саме молодь, спілкуючись з друзями та в колі сім’ї, може стати інформативною основою 
для інших верств населення. 

Досить інформативним є гендерний розрив у відповідях здобувачів вищої освіти 
на питання щодо розміру майбутньої пенсії (Рис. 2). 
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Рис.2. Відсоткові розбіжності відповідей щодо розміру майбутньої пенсії за 
гендерним розподілом 

 

Враховуючи менталітет українців і роль жінки у суспільстві, саме їм присутня 
більша відповідальність за майбутнє своє і сім’ї. Це є позитивним моментом, адже 
гендерні відмінності в пенсійному законодавстві в поєднанні з нижчою заробітною 
платою жінок призводять до відмінностей в розмірі їх пенсій. За даними ПФУ середня 
пенсія жінок становить лише 72,4% середньої пенсії чоловіків. Прогнозні розрахунки 
показують, що за умови збереження наявного ґендерного розриву заробітної плати, 
слід очікувати подальше зростання ґендерної диференціації пенсій. Обізнаність з цією 
проблемою дасть змогу знайти молодим жінкам більш ефективний спосіб 
забезпечення себе у старості і підійти до цього більш відповідально. 

Респонденти негативно сприймають запропоноване підвищення пенсійного 
віку. Ні за яких умов не погодилися б з підвищенням пенсійного віку загалом 71% 
здобувачів вищої освіти. Незначний відсоток – 11% респондентів підтримали б 
підвищення пенсійного віку за умови збільшення розміру пенсії. 

Щодо обізнаності про обов’язкову накопичувальну пенсійну систему (другий 
рівень) дані опитування свідчать, що 27% респондентів нічого не знають про другий 
рівень пенсійної системи, у тому числі 34% з числа чоловіків та 66% – з числа жінок. 
38% опитаних мають загальне уявлення про концепцію, і 35% респондентів відповіли, 
що цілком обізнані з цією пропозицією. Найбільш обізнані про обов’язкову 
накопичувальну пенсійну систему респонденти з числа здобувачів вищої освіти 4 курсу 
(70% з них добре обізнані з такою системою, а 30% респондентів з числа таких осіб 
приблизно чули про цю систему). З числа респондентів - здобувачів вищої освіти 1-2 
курсу добре обізнані з цією системою лише 4%. Тому, введення накопичувальної 
складової системи пенсійного страхування респонденти підтримали наступним чином 
(Рис.3): 
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Рис.3. Доцільність запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної 
системи 

 

Думки респондентів щодо справедливості пенсійної системи, в якій розмір пенсії 
залежить від розміру сплачених внесків, є такими (Рис.4)  
 

 
 

Рис. 4. Оцінка справедливості солідарної (діючої) пенсійної системи 
 
Дані опитування свідчать, що біля 61 % респондентів вважають таку систему 

зовсім несправедливою (опитані поставили 1 та 2 бали із 5); 33,67 % респондентів 
поставили 3 бали, що також свідчить про незадоволеність даною системою; 
справедливість діючої пенсійної системи відзначили 3,06 % (4 бали); і лише 2,04 % 
здобувачів вважають системою цілком справедливою (90 % з них становлять здобувачі 
1-2 курсів). 

Дещо відрізняються результати опитування щодо справедливості 
накопичувальної системи пенсійного страхування (другий рівень), у якій розмір пенсії 
залежить від свідомості самої людини. Про необхідність введення і повну 
справедливість даної системи свідчило 9,18 % респондентів; 4 бали поставили 23,47 % 
респондентів; про побоювання щодо такого механізму забезпечення себе у старості 
свідчать відповіді 25,51 %; недовіру до такої системи (1та 2 бали) висловили 18,37 % та 
23,47 % респондентів відповідно (Рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Оцінка справедливості накопичувальної системи пенсійного страхування 
 

На питання щодо готовності брати участь у недержавному пенсійному 
страхуванні ствердно відповіли 25 % опитаних, (серед них – 23 % осіб жіночої статі та 
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27 % чоловічої), відповідь «так, але не маю фінансової можливості» дали 21 % 
респондентів (30 % жін. і 12 % чол.). На відповідь «так, але не знаю як це зробити» 
наголосило 36,5 % як чоловіків, так і жінок. Не бачать сенсу це робити – 11 % жінок і 
24 % чоловіків. Серед факторів, що приваблюють брати участь у НПЗ, респонденти 
найчастіше відзначають покращення рівня забезпеченості у літньому віці через 
накопичення (69), а найменше – податкові пільги (21 %). Розподіл респондентів за 
курсами навчання щодо бажання відкрити приватний пенсійний рахунок наведено на 
Рис. 6. 
 

 

Рис. 6. Розподіл респондентів за курсами навчання щодо бажання відкрити 
приватний пенсійний рахунок 

 
Одним із основних питань залишається ступінь довіри населення до пенсійних 

інститутів. 45 % респондентів, маючи особистий план забезпечення себе у літньому 
віці, виявляють високий ступінь недовіри до різних державних та недержавних 
фінансових інститутів (лише 31 % респондентів довіряють Пенсійному фонду України, 
5 % – страховим компаніям, 16 % –недержавним пенсійним фондам ) і покладаються 
лише на себе – 48 % опитаних. 

Отже, однією з найважливіших умов успіху пенсійної реформи стає 
роз'яснювальна робота. Молодь повинна зрозуміти пропоновані зміни, визнати їх 
необхідність і адаптуватися до них. Навіть у Чилі, яка на момент проведення пенсійної 
реформи не була демократичною країною, був використаний ряд політичних і 
соціально-економічних заходів для підтримки дій уряду. Одним із прикладів спроб 
досягнення консенсусу - створення спеціальних комісій з пенсійним реформам з 
широкою участю громадськості (Данія, Франція, Німеччина, Ірландія, Норвегія, 
Великобританія, США) [5, с. 181]. Угорський вчений Я. Корнаи свого часу запропонував 
наступний алгоритм соціальних реформ. Доцільно, пише він, «було б почати з 
публікації ретельного і виваженого дослідження, що представляє зацікавленим 
сторонам та громадськості широку і різноманітну картину зарубіжного досвіду, 
об'єктивний аналіз основних альтернативних рішень, їх переваг і недоліків. Після 
всього цього можна було б опублікувати власні пропозиції уряду, забезпечені доводами 
на користь їх прийняття. Після публікації дослідження і урядових пропозицій слід було 
б організувати громадське обговорення альтернатив ». В результаті, зазначає 
Я. Корнаи, «ми мали б проект, що базується на міцних підставах і користується 
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громадською підтримкою» [6, с. 29]. 
 

6. Висновки та перспективи подальших досліджень в даному напрямку. 
 

Результати проведеного дослідження свідчать про те, що більшість молодого 
покоління: 

- вважають, що за забезпечення гідного рівня життя після виходу на пенсію 
основну відповідальність несе сама особа; 

- не вірять, що будуть одержувати достатній дохід після виходу на пенсію; 
- категорично проти підвищення пенсійного віку; 
- мало знають про специфіку пенсійної системи, у тому числі про середній 

розмір пенсії, внески, добровільні або обов’язкові програми заощадження (другий та 
третій рівні); 

- не можуть (через відсутність достатнього доходу, або необхідних знань) 
заощаджувати на пенсію; 

- не довіряють суб’єктам пенсійного забезпечення або фінансовим установам. 
Так як підвищення пенсійної грамотності в Україні сьогодні має епізодичний 

характер, необхідно введення в навчальний процес дисципліни «Пенсійна справа» на 
всі спеціальності галузі знань 07 Управління та адміністрування. Практично всі 
програми підвищення пенсійної та фінансової грамотності в різних країнах світу 
насамперед приділяють увагу молоді, особливо студентам, оскільки зрозуміло, що саме 
студенти – це вже економічно активне населення, або стане таким через 2–5 років. Від 
рівня фінансової грамотності цього прошарку суспільства залежить майбутній 
добробут країни, саме на них розрахована і пенсійна реформа, а не на теперішніх 
пенсіонерів. Тому найважливішими групами виступають учні, студенти та викладачі. 
Тільки в рамках середньої та вищої школи можна досягти максимального результату 
розуміння і підтримки пенсійного реформування через охоплення різних прошарків 
населення 
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