Ольга Димніч
Сучасний стан пенсійної реформи України
Нинішній етап розвитку України характеризується складним комплексом зовнішніх і внутрішніх викликів, які
спровокували в країні глибоку економічну кризу, призвели до серйозного погіршення рівня життя населення,
загострили соціальну напруженість.
Шлях до подолання економічної кризи лежить в площині проведення складних і довготривалих економічних реформ,
які вимагають підтримки всього суспільства на основі загальнонаціональної згуртованості, єдності, довіри до влади.
В такому контексті надійний соціальний захист населення перетворюється в Україні на один з головних чинників
національної безпеки, що вимагає від уряду переосмислення засад, ідеології, стратегії і тактики фінансової політики
у сфері управління соціальними ризиками та кардинальних практичних дій щодо підвищення в нашій країні ролі і
значення базового інституту соціального захисту працездатного населення в країнах з ринковою економікою –
системи соціального страхування.
Збалансованість усієї системи державного соціального страхування залежить від фінансової рівноваги Пенсійного
фонду України, в якому зосереджено близько 90% її фінансових ресурсів. Шлях до такої рівноваги лежить в площині
переходу до трирівневої системи пенсійного забезпечення. Проте це можливе лише за умови досягнення в країні
економічної стабільності. Передчасне примусове запровадження обов’язкового державного обов’язкового
накопичувального страхування (другого рівня пенсійної системи) в умовах кризи створить загрозу загострення в
суспільстві соціальної напруги. Таким чином, за сучасних економічних умов, запровадження другого рівня пенсійної
системи хоча і є об’єктивною необхідністю, проте воно потребує чітких економічних передумов, головними з яких є:
відновлення росту ВВП на основі подолання кризи в реальному секторі економіки; стабілізація курсу гривні;
зростання в країні розміру середньомісячної заробітної плати тощо.
Актуальність, практична значимість та недостатня опрацьованість зазначеної проблематики обумовили вибір теми
статті, визначили її мету, завдання, логіку та зміст.
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