
Праця і Закон № 1 (109) 2009Актуальна тема 

8

Н
ова пенсійна система

базується на трьох не�

залежних один від од�

ного рівнях.

Перший – оновлена (рефор�

мована) солідарна система за�

гальнообов’язкового державно�

го пенсійного страхування.

Другий – накопичувальна

система загальнообов’язково�

го державного пенсійного стра�

хування, яка ще не працює.

Третій – система добровіль�

ного недержавного пенсійного

забезпечення, яка фактично діє

з 2005 р.

Перший рівень пенсійної

системи базується на принци�

пі солідарності поколінь – насе�

лення, що працює, забезпечує

тих, хто перебуває на пенсії.

Запроваджена ще за радянсь�

ких часів, солідарна система

давно вже не виконує своїх за�

вдань, головним чином – через

несприятливі демографічні

процеси у країні (старіння на�

селення та зменшення кількос�

ті працездатних осіб), наслід�

ками яких є збільшення чи�

сельності пенсіонерів та змен�

шення кількості платників

страхових внесків.

Сьогодні пенсіонери станов�

лять майже третину населен�

ня України – 13,6 млн осіб. І як�

що у Західній Європі утриман�

ня одного пенсіонера забезпе�

чують своєю працею 3,8 осо�

би, то у нашій країні нещодав�

но ця цифра становила 1,15, а

викликане кризою скорочення

кількості зайнятого населення

ще більше погіршило цей по�

казник.

Фінансування солідарної сис�

теми здійснюється за рахунок

обов’язкових внесків робото�

давців та працівників до Пен�

сійного фонду України (ПФУ), і

це навантаження є надзвичай�

но високим. Так, у 2008 р. на�

рахування на фонд оплати пра�

ці становили для роботодавців

33,2 %, а ще 2 % утримувалися

із заробітної плати кожного

працівника.

Попри високі ставки відраху�

вань до Пенсійного фонду, його

доходів катастрофічно не ви�

стачає, і обсяги фінансової

«підтримки» ПФУ з державно�

го бюджету на покриття дефі�

циту щороку зростають. Водно�

час, розмір середньої пенсії за�

галом по країні залишається

дуже низьким. Так, у грудні

2008 р. середній розмір пенсії

становив лише 896 грн, причо�

му велика кількість людей по�

хилого віку отримують міні�

мальну пенсію – на рівні про�

житкового мінімуму для осіб,

які втратили працездатність.

Покращити ситуацію у дов�

гостроковій перспективі част�

ково могло б поступове збіль�

шення пенсійного віку, принай�

мні жінок, для зрівняння його з

віком виходу на пенсію чолові�

ків (60 років). Однак Україна

майже постійно перебуває у

передвиборчому та виборчому

станах, що підштовхує політи�

ків робити лише популярні се�

ред населення кроки, а саме –
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збільшувати розміри пенсій та

не підвищувати пенсійний вік.

Тому більшості «непривіле�

йованих» громадян, які не ма�

ють права на отримання пенсії

згідно із спеціальними закона�

ми (народні депутати, судді,

прокурори, наукові працівники,

державні службовці тощо) не

варто покладати надії на дер�

жавну пенсію. Натомість слід

звернути увагу на ті можливос�

ті, які створила пенсійна рефор�

ма і скористатися ними не ли�

ше за рахунок власних коштів,

але й за допомогою своїх робо�

тодавців. Саме для цього і при�

значався третій рівень пенсій�

ної системи – недержавне пен�

сійне забезпечення. Так стало�

ся, що він почав працювати в

Україні раніше, ніж другий. Ра�

зом вони становлять систему

накопичувального пенсійного

забезпечення, але, на відміну

від другого (обов’язкового), тре�

тій рівень передбачає добро�

вільну участь громадян, робо�

тодавців та їх об’єднань у фор�

муванні пенсійних накопичень.

Третій рівень та недержав�

ні пенсійні фонди

Для забезпечення функціону�

вання третього рівня пенсійної

системи Закон «Про недержав�

не пенсійне забезпечення» пе�

редбачив створення нових уста�

нов – недержавних пенсійних

фондів (НПФ), які займаються

виключно накопиченням пенсій�

них внесків, що надходять від

вкладників, подальшим їх інвес�

туванням та здійсненням пенсій�

них виплат учасникам.

Недержавні пенсійні фонди

почали активно створюватися

в Україні більше чотирьох років

тому. На 1 жовтня 2008 р.

Державною комісією з регулю�

вання ринків фінансових по�

слуг України було зареєстрова�

но 104 НПФ. Обсяги зібраних

пенсійних внесків перевищили

520 млн грн, а кількість учасни�

ків – майбутніх пенсіонерів –

становила понад 456 тис. осіб.

Ця статистика свідчить про те,

що, незважаючи на відсутність

широкої роз’яснювальної робо�

ти з боку держави, послуги цих

фінансових установ користу�

ються попитом у суспільстві,

оскільки питання матеріального

достатку у похилому віці для

себе та своїх близьких не зали�

шає наших співгромадян бай�

дужими. Довіру до НПФ вже

продемонстрували потужні під�

приємства та фінансові устано�

ви, серед яких ВАТ «Укртеле�

ком» та Національний банк

України, які стали вкладниками

недержавних пенсійних фондів

на користь своїх працівників.

Динаміка основних показників

діяльності недержавних пенсій�

них фондів за даними Держав�

Недержавні пенсійні фонди 2006 2007
9 місяців

2008

Темпи приросту, %

2007/2006 
9 місяців

2008/2007

Загальна кількість укладених пенсій�

них контрактів (тис. шт.) 
41,5 55,9 63,0 33,5 12,7

Кількість учасників за укладеними

пенсійними контрактами (тис. осіб) 
193 279 456,9 44,6 63,7

Загальні активи НПФ (млн грн) 137 281 552,1 105,1 85,8

Пенсійні внески (млн грн), у т.ч. 119,7 234,4 521,0 95,8 122,3

– від фізичних осіб 5,3 14,0 23,4 164,2 67,1

– від юридичних осіб 108,2 220,4 497,5 103,7 125,7

– від фізичних осіб$підприємців 0,02 0,04 0,08 100,0 100,0

Пенсійні виплати (млн грн) 4,0 9,1 19,6 127,5 115,4

Кількість осіб, що отримали/отриму�

ють пенсійні виплати (тис. осіб)
3,9 5,5 8,9 41,0 61,8

Сума інвестиційного доходу (млн грн) 23,4 68,1 74,8 191,0 9,7

Сума витрат, що відшкодовуються за

рахунок пенсійних активів (млн грн)
6,1 16,6 27,2 172,1 63,9

Таблиця. Динаміка основних показників діяльності недержавних пенсійних фондів 
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ної комісії з регулювання рин�

ків фінансових послуг України

наведена у таблиці.

В Україні існує три види не�

державних пенсійних фондів –

корпоративні, професійні та від�

криті. Корпоративні НПФ ство�

рюються юридичними особами�

роботодавцями виключно для

пенсійного забезпечення своїх

співробітників та працівників

підприємств, які пізніше приєд�

нуються до цього фонду. Про$

фесійні пенсійні фонди спрямо�

вані на осіб, пов’язаних за ро�

дом професійної діяльності (за�

нять), визначеної у статуті НПФ.

Відкриті пенсійні фонди не

мають обмежень щодо учасни�

ків, якими можуть стати будь�

які фізичні особи, незалежно

від місця роботи, професії то�

що. Вкладниками відкритих

фондів можуть бути учасники,

їх роботодавці або близькі ро�

дичі. Саме відкриті фонди на�

були найбільшого поширення

в Україні, як за своєю кількіс�

тю, так і за численністю своїх

майбутніх пенсіонерів – вони

об’єднують майже 90 % за�

гальної кількості учасників всіх

НПФ. Крім того, співробітницт�

во саме з відкритими пенсійни�

ми фондами дає роботодавце�

ві�вкладнику максимальну сво�

боду у виборі кола працівників,

за яких сплачуються пенсійні

внески, встановленні їх розміру

та періодичності сплати.

Як вже зазначалося, діяль�

ність НПФ докладно регла�

ментує Закон «Про недержав�

не пенсійне забезпечення»,

який набрав чинності з 1 січ�

ня 2004 р., та прийняті на йо�

го розвиток нормативні акти.

Відповідно до цього законо�

давства, система діяльно�

сті недержавного пенсійного

фонду представлена його за�

сновниками, радою, вкладни�

ками і учасниками, адміністра�

тором фонду, компанією з уп�

равління активами (КУА) та

банком�зберігачем. Саме від

професіоналізму й досвіду ро�

боти трьох останніх вирішаль�

ним чином залежить успіш�

ність та надійність функціону�

вання фонду. Розгалужена

структура установ, що обслу�

говують НПФ, забезпечує про�

зорість діяльності, створює

умови для взаємного контро�

лю між компаніями і запобігає

зловживанням. За кожним із

суб’єктів закріплена своя «ді�

лянка» роботи та відповідаль�

ності. Крім того, суворий на�

гляд за діяльністю фонду та

осіб, що його обслуговують,

здійснюють і відповідні держ�

авні органи – Державна комі�

сія з регулювання ринків фі�

нансових послуг України,

Державна комісія з цінних па�

перів та фондового ринку та

Національний банк України.

Для вирішення основних пи�

тань діяльності фонду та кон�

тролю за цільовим викорис�

танням його активів заснов�

ники формують Раду НПФ у

кількості не менше п’яти осіб.

Остання розробляє пенсійні

схеми, затверджує інвестицій�

ну декларацію фонду та укла�

дає договори на обслугову�

вання НПФ, вкладники якого

сплачують внески на індивіду�

альні пенсійні рахунки учасни�

ків. Вкладником може бути як

фізична особа, так і юридична

особа�роботодавець, а учас�

ником – лише фізична особа,

на ім’я якої відкрито пенсійний

рахунок і яка у майбутньому

одержуватиме з НПФ недер�

жавну пенсію. Адміністратор

фонду веде індивідуальні пен�

сійні рахунки учасників, ви�

конує облік внесків, що надхо�

дять на їх користь, від імені

фонду укладає пенсійні конт�

ракти з вкладниками та забез�

печує здійснення пенсійних

виплат. Банк�зберігач веде

облік і забезпечує збережен�

ня та контроль за цільовим ви�

користанням активів НПФ.

З метою захисту від інфляції

та примноження пенсійних ко�

штів Закон вимагає їх інвесту�

вання у певні фінансові інстру�

менти – акції, облігації, нерухо�

мість, розміщення на банківсь�

ких депозитах тощо і це здійс�

нює КУА. Закон визначає не

лише дозволені напрямки ін�

вестування, але й їх межі, що

допомагає мінімізувати ризики.

Крім того, Рада НПФ може

встановити додаткові обмежен�

ня щодо напрямків та лімітів ін�

вестування пенсійних коштів,

включивши їх до інвестиційної

декларації фонду.

Отриманий від інвестування

пенсійних активів дохід розпо�

діляється між учасниками

фонду пропорційно накопиче�

них сум на їхніх індивідуальних

рахунках.

З метою максимального за�

хисту інтересів учасників фонду

законодавство не лише вста�

новлює обмеження щодо інвес�

тування пенсійних активів, але

й чітко визначає напрями іншого

їх використання. Так, крім ви�

плати пенсій, зазначені кошти

можуть використовуватися для

оплати послуг адміністратора,

компанії з управління активами

та банку�зберігача, знов�таки у

межах максимальних тарифів,

встановлених державними ор�

ганами�регуляторами.

НПФ не може бути визнаний

банкрутом. Якщо фонд з яки�

хось причин ліквідується, всі

кошти, що обліковуються на ін�

дивідуальних пенсійних рахун�

ках його учасників та є їх влас�

ністю, переводяться до іншого

фонду за вибором учасника

або адміністратора (у разі від�

сутності заяви першого).

Пенсійні виплати

Учасник НПФ отримує право

на пенсію з фонду після досяг�

нення обраного ним пенсійного

віку, який може відрізнятися

від встановленого законом для

отримання державної пенсії,

10
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але не більше ніж на десять ро�

ків у той чи інший бік. Розмір

пенсії з НПФ залежить від роз�

міру і тривалості здійснення

пенсійних внесків та ефектив�

ності їх інвестування. Недер�

жавний пенсійний фонд має

право здійснювати два види

пенсійних виплат: одноразова

виплата та пенсія на визначе�

ний строк, який повинен бути

не менше десяти років. Виплата

пенсії з НПФ здійснюється не�

залежно від отримання держав�

ної солідарної пенсії та її розмі�

ру. За наявності бажання отри�

мувати довічну пенсію, учасник

НПФ має право після досягнен�

ня вищезазначеного пенсійно�

го віку укласти договір страху�

вання довічної пенсії зі страхо�

вою організацією і перевести

туди свої пенсійні кошти.

Підставами для здійснення

пенсійних виплат, крім досягнен�

ня учасником фонду пенсійного

віку, є також інвалідність, медич�

но підтверджений критичний

стан здоров’я (онкозахворюван�

ня, інсульт тощо), виїзд учасни�

ка на постійне проживання за

межі України. У таких випадках,

а також у разі невеликої суми

накопичень на індивідуальному

рахунку, учасник фонду має

право на одноразову виплату. У

разі смерті останнього всі нако�

пичені на його рахунку кошти

виплачуються спадкоємцям.

Переваги участі у НПФ для

роботодавців

У юридичних осіб�роботодав�

ців є кілька варіантів участі у

НПФ з огляду на існуючі види

фондів. Оскільки найбільшого

поширення набули в Україні від�

криті НПФ, то і варіанти участі

зводяться до двох найпопуляр�

ніших – стати (одноосібно чи

разом з іншими юридичними

особами) засновником відкри�

того фонду або приєднатися як

вкладнику до вже існуючого

відкритого НПФ. І хоча сам про�

цес створення та реєстрації

фонду не вимагає серйозних

витрат, все ж з огляду на склад�

ні процедури це займає майже

рік. За наявності сотні діючих в

Україні фондів, роботодавці за�

звичай віддають перевагу

менш обтяжливому варіанту і

укладають пенсійні контракти з

існуючими НПФ.

Участь у них для роботодав�

ця надає йому ефективний та

гнучкий інструмент кадрової

політики. Внески до недержав�

ного пенсійного фонду як скла�

дова соціального пакету нада�

ють роботодавцеві можливість

пропонувати своїм працівни�

кам більш привабливі умови

соціально�економічного забез�

печення, ніж у конкурентів, до�

зволяють утримувати кращі

кадри, посилити мотивацію

персоналу до праці через вста�

новлення диференційованого

підходу до рівня пенсійних від�

рахувань у залежності від віку,

стажу роботи на підприємстві,

вкладу у розвиток організації

тощо. Водночас, керівництво

підприємства отримує можли�

вість управляти процесом

оновлення персоналу, адже

співробітників передпенсійно�

го та пенсійного віку не ляка�

тиме перспектива переходу на

невелику за розміром держав�

ну пенсію, оскільки у них бу�

дуть накопичення на їх персо�

нальних рахунках у НПФ.

Крім цього, роль вкладника у

НПФ дозволяє роботодавцям

мати реальну вигоду від вико�

ристання податкових пільг, пе�

редбачених законами. До речі,

економічний інтерес у формі по�

даткового стимулювання здійс�

нення пенсійних внесків був од�

ним із принципів державної по�

літики у сфері реформування

пенсійної системи.

Так, внески роботодавця до

НПФ на користь своїх праців�

ників відносяться на валові ви�

трати підприємства, не включа�

ються до фонду оплати праці

та, відповідно, на них не нара�

ховуються обов’язкові внески

до Пенсійного фонду України

та фондів соціального страху�

вання. Однак така пільга нада�

ється роботодавцеві за умови,

що сума внесків не перевищує

15 % річного фонду оплати

праці кожного пра�

цівника, на ко�

ристь якого здійс�

нені внески, і не

перевищує гра�

ничну суму подат�

кової соціальної

пільги, яка, нагадаємо, дорів�

нює розміру місячного прожит�

кового мінімуму для працездат�

ної особи, помноженому на ко�

ефіцієнт 1,4 та округленому до

найближчих 10 грн. У 2009 р.

це буде становити 940 грн на

місяць. Крім того, такі пенсійні

внески не обкладаються подат�

ком з доходів фізичних осіб.

Таким чином, підприємство�

вкладник НПФ економить 25 %

податку на прибуток, та при�

наймні 36,76 % фактичних ви�

трат на оплату праці на збо�

рі до ПФУ та обов’язкових

внесках до фондів соціального

страхування.

Використання роботодавцем

зазначених переваг від участі в

НПФ є привабливим в умовах фі�

нансово�економічної кризи, коли

підприємство «рахує кожну копій�

ку». За таких обставин з метою

економії коштів замість традицій�

ного підвищення заробітної пла�

ти керівництво може прийняти рі�

шення про укладання пенсійних

Внески роботодавця до НПФ на користь своїх
працівників не включаються до фонду оплати
праці.



Праця і Закон № 1 (109) 2009Актуальна тема 

12

контрактів на користь своїх пра�

цівників (всіх або частини).

Перспективи запроваджен�

ня другого рівня пенсійної

системи

Настав час згадати про дру�

гий рівень пенсійної системи –

накопичувальну систему за�

гальнообов’язкового держ�

авного пенсійного страхуван�

ня, яка передбачає зарахуван�

ня обов’язкових внесків пра�

цівників на персональні рахун�

ки та їх подальше інвестуван�

ня, перш за все у цінні папери,

завдяки чому внески примно�

жуватимуться. І хоча цей рі�

вень, як і перший, є складовою

загальнообов’язкового держ�

авного пенсійного

страхування, його

визначальною оз�

накою є накопичу�

вальний елемент,

не притаманний

солідарній розпо�

дільчій системі. Учасник одер�

жуватиме менший розмір солі�

дарної пенсії, натомість він от�

римує ще одне джерело пенсій�

них виплат, розмір яких зале�

жить від результатів інвесту�

вання його внесків. Відтак, щоб

накопичених коштів було до�

статньо для виплати довічних

пенсій, відрахування страхових

внесків до цього рівня повинно

здійснюватися протягом досить

тривалого часу. Саме тому, як

правило, накопичувальна сис�

тема пенсійного страхування

не поширюється на осіб перед�

пенсійного віку.

Цей рівень в Україні досі не

працює, але його запуск та

функціонування були докладно

прописані у Законі «Про за�

гальнообов’язкове державне

пенсійне страхування» ще у

2003 р. Запровадити другий рі�

вень та почати перерахування

страхових внесків передбача�

лося після виконання низки

умов, які вже фактично викона�

ні. Тож залишається ухвалити

політичне рішення та започат�

кувати перерахування внесків

для другого рівня.

Цікаво, що цей ще не запро�

ваджений рівень пенсійної сис�

теми вже має свою історію. Так,

у Законі «Про загальнообов’яз�

кове державне пенсійне страху�

вання» закладена модель його

запровадження, яка передба�

чає створення Пенсійним фон�

дом України Накопичувального

пенсійного фонду. До цього по�

забюджетного цільового фонду

спрямовуватимуться обов’язко�

ві страхові внески учасників у

розмірі не більше 7 % заробіт�

ної плати з подальшим їх інвес�

туванням через компанії з уп�

равління активами, які обирати�

муться на підставі тендеру.

Участь у Накопичувальному

фонді передбачалася обов’яз�

ковою для чоловіків віком до 

40 років та жінок віком до 35 ро�

ків на день запровадження дру�

гого рівня. Чоловікам віком від�

40 до 50 років та жінкам від 35

до 45 надавалося право добро�

вільно прийняти рішення про

участь у Накопичувальному

фонді. Через 11 років після за�

провадження цього рівня за ба�

жанням застрахованої особи

обумовлювалася можливість

спрямування страхових внесків

до обраного нею недержавного

пенсійного фонду.

Для запуску другого рівня

слід було прийняти окремий за�

кон, який би визначив час по�

чатку перерахування страхових

внесків до Накопичувального

фонду та їх розмір. Кабінет Мі�

ністрів подав до Верховної Ра�

ди України законопроект «Про

запровадження накопичуваль�

ної системи загальнообов’язко�

вого державного пенсійного

страхування», який у квітні

2007 р. був прийнятий у першо�

му читанні. Цим законопроек�

том передбачалося започатку�

вати роботу Накопичувального

фонду вже з 1 січня 2009 р. з

обов’язковою участю у ньому

всіх осіб віком до 40 років та

без можливості добровільної

участі людей старших вікових

категорій. Розмір страхових

внесків встановлювався на рів�

ні 2 % від розміру заробітної

плати з підвищенням щороку

на 1 % до досягнення 7 %.

На жаль, після зміни складу

Верховної Ради та Уряду до ро�

боти над законопроектом у тій

редакції вже не поверталися.

Проте йшла активна робота

над обговоренням та підготов�

кою іншого механізму запуску

другого рівня пенсійної систе�

ми. До речі, визначитися на�

решті із моделлю функціону�

вання у країні другого рівня

слід було й для того, щоб за�

фіксувати нові підходи у Кон�

цепції подальшого проведення

пенсійної реформи в Україні,

проект якої активно розробляв�

ся урядовими структурами у

2008 р. Новий підхід до запро�

вадження обов’язкової накопи�

чувальної системи передбачав

замість створення централізо�

ваного Накопичувального фон�

ду спрямування обов’язкових

страхових внесків до недер�

жавних пенсійних фондів, які за

чотири роки вже набули чима�

лого досвіду роботи з підпри�

ємствами та індивідуальними

вкладниками. За такого підхо�

ду варто сподіватися на щонай�

швидший запуск другого рівня

за рахунок економії часу, необ�

хідного для створення Накопи�

чувального фонду, призначен�

Другий рівень пенсійної системи досі не працює,
хоча його запуск та функціонування були
докладно прописані ще у 2003 році.
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ня його Ради, проведення тен�

дерів для обрання обслуговую�

чих компаній тощо.

Робота над вибором варіан�

ту для запровадження в Украї�

ні накопичувальної системи

пенсійного страхування триває.

Найважливішим є завдання

зробити цю модель максималь�

но простою та функціональною.

Використання вже існуючої ін�

фраструктури – недержавних

пенсійних фондів – можливо, не

всіх, а тих, що відповідають пев�

ним критеріям, безумовно, має

свій сенс. Відкритими залиша�

ються питання вікового охоплен�

ня другим рівнем пенсійної сис�

теми, розміру страхових внесків,

а також вибору НПФ – самою

застрахованою особою чи Пен�

сійним фондом України. 

Є всі підстави поширити цю

систему не лише на молодь до

25 років, яка відчує на собі пере�

ваги нової пенсійної системи не

раніше ніж через 40 років і тому

зараз у більшості своїй зали�

шиться байдужою до вибору

НПФ. Доцільно почати з серед�

ньої вікової категорії, наприклад

з тих, кому рівно 40 років, та по�

ступово охоплювати цим рівнем

працююче населення молодших

вікових категорій. А для того,

щоб не занадто обтяжувати ро�

ботодавців запровадженням

другого рівня пенсійної системи,

звітністю про своїх працівників,

які підпадають під категорію

учасників накопичувальної сис�

теми пенсійного страхування, та

перерахуванням на їх користь

внесків до різних НПФ, можна,

наприклад, передбачити відпо�

відне зменшення розміру внес�

ків роботодавців до солідарної

системи та функцію здійснення

такого «розщеплення», а також

перерахування внесків до НПФ

покласти на ПФУ. У такому ви�

падку контроль за сплатою внес�

ків до накопичувальної системи

пенсійного страхування та їх пе�

рерахуванням до НПФ Пенсійно�

му фонду України буде здійсню�

вати простіше. Адже другий рі�

вень пенсійної системи все ж за�

лишається складовою системи

загальнообов’язкового держав�

ного пенсійного страхування.

Безумовно, запровадженням

цього рівня пенсійної системи

проведення пенсійної реформи в

Україні не завершиться. Крім то�

го, за будь�якого сценарію запус�

ку накопичувальної системи пен�

сійного страхування, нею скоріш

за все, не буде охоплено населен�

ня віком понад 40 років, для якого

варіантом отримати для себе гід�

ну пенсію залишиться недержав�

не пенсійне забезпечення. Однак

пенсійна система України буде

виглядати комплексною і завер�

шеною, а кожна вікова категорія

людей, що працюють, матиме

змогу забезпечити себе достой�

ною пенсією з різних джерел.

«Кризові» виклики для

пенсійної системи

Новим поштовхом для при�

скорення запровадження у кра�

їні другого рівня пенсійної сис�

теми та розвитку недержавно�

го пенсійного забезпечення

стала криза. З одного боку,

скорочення робочих місць (та

відповідно кількості платників

страхових внесків) тягне за со�

бою зменшення надходжень

внесків до Пенсійного фонду

України, що збільшує дефіцит

його коштів. З іншого боку, з ог�

ляду на падіння фондового рин�

ку, потенціал зростання вартос�

ті цінних паперів, перш за все

акцій, у довгостроковій перс�

пективі є максимальним. Тому,

інвестування страхових внесків

учасників другого рівня, добро�

вільних внесків роботодавців та

окремих громадян в рамках не�

державного пенсійного забез�

печення саме зараз створює

можливості отримати найбіль�

ші інвестиційні прибутки у найб�

лижчому майбутньому. Крім то�

го, беручи участь у недержав�

ному пенсійному забезпеченні

на користь своїх працівників,

роботодавець може зекономи�

ти кошти, яких і так бракує, на

податках та обов’язкових збо�

рах. Слід враховувати і те, що

інвестування страхових та пен�

сійних внесків в економіку кра�

їни через цінні папери сприяти�

ме не лише пожвавленню фон�

дового ринку, але й надасть

підприємствам реальні довго�

строкові фінансові ресурси, що

у цілому прискорить вихід Укра�

їни з кризового стану.

У Білорусі минулого року за порушення законо�
давства про працю і охорону праці притягнені до
адміністративної відповідальності у вигляді штра�
фу 9,48 тис. посадових осіб. Штраф доведеться
сплатити 6,3 тис. роботодавцям. Про це повідо�
мили у департаменті державної інспекції праці Мі�
ністерства праці і соціального захисту Білорусі.

За словами фахівців, протягом 2008 р. прове�
дено 25,4 тис. перевірок щодо дотримання за�
конодавства про працю і охорону праці (у тому
числі з дотримання трудової і виконавчої дис�

ципліни – 15,3 тис.). За результатами їх прове�
дення видано 18,6 тис. розпоряджень на усу�
нення 269,3 тис. порушень законодавства про
працю і охорону праці. Так, через порушення ви�
мог щодо охорони праці у Білорусі припинялася
або заборонялася робота 25 цехів, 504 вироб�
ничих ділянок і 13,1 тис. верстатів і машин іншо�
го виробничого устаткування, експлуатація яких
створювала загрозу для життя і здоров’я пра�
цівників.
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