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Україні прийдеться підвищувати пенсійний вік і надалі, орієнтуючись на те, що на
фінансування пенсійного Фонду виділяється занадто багато фінансів із державного
бюджету. Згідно із діючим законодавством (ст.26 Закону про державне пенсійне
страхування) для жінок та чоловіків передбачений загальний вік виходу на пенсію – 60
років. Даним правом можуть скористатися громадяни України у яких страховий стаж
складає 15 і більше років. В такому разі їм нараховуватиметься вікова пенсія.

Законне право на соціальне пенсійне забезпечення мають жінки, котрі народились в
1961 році і раніше. У випадках, коли жінка, народжена до кінця 1961 року виявить
бажання скористатися правом на державне пенсійне забезпечення пізніше, передбачена
фінансова надбавка розміром 2.5% із розрахунку за кожні 0.5 року додаткової роботи,
але лише в проміжку від 55 до 60 років.

Що стосується жінок, які станом на 1 січня 2015 року досягли 55-річного віку і були
звільнені з роботи, можуть претендувати на обов’язкове соціальне пенсійне
забезпечення
, за умови, що с
траховий стаж
становить 30 і більше років. Слід зазначити, що за завчасний вихід на пенсію розмір
державного фінансового забезпечення буде зменшений в розмірі 0.5% за кожні
дострокові 0.5 року.

До 60-річного віку може призначатися:
1.
пенсія, передбачена вислугою років;
2.
багатодітним матерям, а також тим із них, хто виховує дитину інваліда –
можливо вийти на пенсію в 50-річному віці при умові наявності трудового стажу в 15 і
більше років;
3.
вікова пенсія інвалідам (для жінок це 40 років, а для чоловіків – 50);
4.
пільгові умови по отриманню державного пенсійного забезпечення.

Невтішні прогнози
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Нещодавно представники МВФ приїхали до України для знайомства з новим урядом
Гройсмана, а також для затвердження програми двосторонньої співпраці. Фактично це
означає, що існує висока вірогідність отримання додаткового фінансового траншу від
Європи. На які непопулярні реформи доведеться піти новій-старій владі?

Одна з головних умов – пенсійна реформа. Якщо проаналізувати період виходу
європейцями на пенсію, то стає очевидним, що громадяни України лідирують по
пенсійному віку. Яскравий приклад – Німеччина, де прийдеться працювати до 65-річного
віку. Що стосується українців, то таку рекомендацію виконають без жодних вагань. Ось
тільки головна відмінність наших сусідів полягає в тому, що вони не залежать від
державної пенсійної програми, а тому можуть сміливо порушувати ці рекомендації.

Наразі українській владі потрібно вирішити нагальне питання: зменшити кількість нових
пенсіонерів. Реалізувати це можливо декількома шляхами – нівелювати можливість
завчасного виходу на державну пенсію, або підвищити вікові критерії (по аналогії з
більшістю світових країн). Актуальність рішень обумовлена занадто великою кількістю
громадян пенсійного віку із розрахунку на реального праціника.

По аналогії з сусідами

Більшість експертів констатують, що існує висока вірогідність підняття пенсійного віку
до 63 років по аналогією з сусідньою Білорусією. Втім, на даний момент в цьому питанні
повна темрява і суцільна невизначеність. Пенсійний вік підвищуватимуть, але робитимуть
це в декілька етапів і по факту остаточного підвищення пенсійного віку для
представниць слабкої статі.
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