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Механізм запровадження накопичувальної системи
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

(концептуальні засади)

А. Федоренко

1. Загальна ситуація
Концепція пенсійної реформи,

закладена в Законі України “Про
загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування” від 9 липня 2003
року № 1058−IV, передбачає заміну
однорівневої системи державного
пенсійного страхування на трирівневу,
у якій солідарна доповнюється двома
рівнями накопичувальної системи:
другим – обов’язковим та третім –
добровільним. Добровільна система
була започаткована Законом України
“Про недержавне пенсійне забезпе-
чення” від 09.07.2003 №1057-IV. Проте
її формування ще не завершено, ос-
кільки й донині не створена передбаче-
на прикінцевими положеннями цього
Закону належна правова база для
діяльності інших суб’єктів пенсійного
забезпечення: страхових компаній та
банків (2, п.2, част. п’ятої, розд. ХІІ).

Що стосується накопичувальної
системи пенсійного страхування –
другого рівня пенсійної системи (далі
– ІІ рівень), то її запуск пов’язаний з
прийняттям Закону України “Про
запровадження накопичувальної сис-
теми загальнообов’язкового державно-
го пенсійного страхування”. Початкову
версію проекту цього закону було
розроблено та прийнято у першому чи-
танні ще у 2007 році. Однак у ході роз-
роблення проекту Концепції подаль-
шого проведення пенсійної реформи в
Україні (далі – Концепція) було пере-
осмислено та змінено самі підходи
щодо моделі функціонування та меха-
нізмів запровадження ІІ рівня, а саме:
відмовилися від створення передбаче-
ного Законом “Про загальнообов’яз-
кове державне пенсійне страхування”
Накопичувального пенсійного фонду
(далі – НФ) для акумулювання стра-
хових внесків ІІ рівня та запропону-
вали перераховувати їх до недержав-
них пенсійних фондів (далі – НПФ),
які відповідають певним критеріям.

На реалізацію положень проекту
Концепції  Мінпраці підготувало зміни
до прийнятого в першому читанні
проекту Закону про запровадження
накопичувальної системи загально-
обов’язкового державного пенсійного
страхування, які передбачають охоп-
лення страхуванням на першому етапі
осіб, які вперше отримують трудову
книжку зі сплатою такими застра-
хованими особами страхових внесків
до накопичувальної системи через
НПФ у розмірі 7 відсотків від фонду
оплати праці таких осіб. При цьому
страхувальником визначається сама
застрахована особа – працівник, якому
надається право (на якого покладає-
ться обов’язок) самостійно обрати
НПФ, до якого роботодавець буде
переказувати страхові внески згідно з
індивідуальним пенсійним контрак-
том, укладеним таким працівником з
адміністратором відповідного НПФ. З
метою відшкодування витрат застра-
хованої особи на сплату страхових
внесків роботодавець зобов’язаний
підвищити такій особі рівень оплати
праці на відповідну суму. Натомість
підприємству зменшуються на 7 про-
центних пунктів страхові внески, які
сплачуються ним на користь такої за-
страхованої особи до солідарної систе-
ми. Перехід до солідарної участі пра-
цівників і роботодавців у ІІ рівні про-
понується здійснювати поетапно,
шляхом зменшення відсотку сплати
страхових внесків роботодавців, та
відповідного збільшення відсотку
сплати страхових внесків працівників
упродовж декількох років.

Аналіз запропонованих змін до
законопроекту дає підстави для вис-
новку, що закладені у ньому механізми
запровадження накопичувальної
системи загальнообов’язкового дер-
жавного пенсійного страхування над-
міру індивідуалізовані та поставлені у
залежність від волі і дій багатьох су-

б’єктів: застрахованих осіб, робото-
давців, працівників територіальних
відділень Пенсійного фонду України
(далі – ПФУ), персоналу адміністра-
торів НПФ та ін. При цьому практично
відсутні інтеграційні процеси, які б
синтезували, уніфікували, а відтак і
спрощували зв’язки окремих ланок у
ланцюгу: працівник – роботодавець –
ПФУ – адміністратор НПФ – НПФ.

Залучення до процесу запровад-
ження накопичувальної системи пен-
сійного страхування великої кількості
осіб, які причетні до прийняття розпо-
рядчих, управлінських та виконавчих
рішень, та рядових виконавців, а також
необхідність здійснення численних
індивідуальних операцій1 потребу-
ватимуть багатократного збільшення
непродуктивних трудовитрат на усіх
етапах упровадження системи, знижу-
ють надійність її запуску та функці-
онування, неминуче призведуть до
численних неумисних помилок та
затягування, в кінцевому підсумку, її
упровадження. До того ж, великомас-
штабні обсяги нормотворчих та ор-
ганізаційно-технічних заходів, необ-
хідних для підготування системи до
запуску, та високі ризики їх успішного
втілення просто відлякують чиновни-
ків від практичного здійснення пен-
сійної реформи.

Усього цього можна і треба уник-
нути завдяки спрощенню та уніфі-
кації процедур входження людей і

1 Йдеться про необхідність визначен-
ня кола застрахованих осіб кожним
роботодавцем з числа більш як 1 млн.
юридичних осіб, що використовують най-
ману працю; збільшення фонду оплати
праці кожному працівникові – платнику
страхових внесків, причому кожен рік на
різний відсоток для різних категорій за-
страхованих осіб; подання застрахованою
особою індивідуальної заяви про обрання
НПФ; укладання індивідуального
пенсійного контракту з адміністратором
НПФ; проведення роз’яснювальної
роботи з кожною застрахованою особою
на етапі вибору НПФ та на етапі
укладання пенсійного контракту тощо.
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і коштів до цієї системи. Оскільки
йдеться про поширення накопичу-
вальної системи пенсійного страху-
вання на велику кількість (мільйони)
застрахованих осіб необхідно, щоб
механізм її запровадження та модель
функціонування були простими,
зрозумілими, економічними та міні-
мізували формальну (документаль-
ну) та суб’єктивну складові в її запус-
ку та функціонуванні.

2. Закон великих чисел
в пенсійній реформі

Запровадження ІІ-го рівня перед-
бачає поетапне охоплення накопичу-
вальним пенсійним страхуванням ве-
ликих контингентів застрахованих
осіб, загалом – понад 10 млн. осіб.
Одночасне залучення до нового виду
пенсійного страхування широкого
кола учасників потребуватиме забез-
печення таких вимог, як: простота  і
доступність нормативної бази для
розуміння та сприйняття усіма учас-
никами цього процесу; належна “про-
пускна спроможність” адміністратив-
ної системи для швидкого взяття на
облік усього загалу застрахованих
осіб; готовність інституційної інфра-
структури до обробки та система-
тизації великих масивів індивіду-
алізованої інформації; підтримання в
актуальному стані персоніфікованої
бази даних; забезпечення контролю
за своєчасністю та повнотою надход-
ження страхових внесків тощо.
Ефективне вирішення цих завдань
можливе лише за умови високого
ступеня централізації інформаційних
та грошових потоків, облікових про-
цедур, контрольних функцій. Це ви-
магає уніфікації однотипних опера-
цій (з визначення кола застрахо-
ваних осіб, укладання пенсійних
контрактів, переказу страхових внес-
ків, формування персоніфікованих
баз даних застрахованих осіб,
підтримання їх в актуальному стані,
здійснення контролю за повнотою та
своєчасністю сплати страхових внес-
ків та ін.) та їх консолідації на рівні
ПФУ як єдиного адміністративного
центру, на якому замикаються усі
вхідні потоки та в якому розподі-
ляються усі вихідні потоки (фінан-
сові, інформаційні).

Перенесення центру ваги в за-
провадженні накопичувальної сис-
теми пенсійного страхування на рі-

вень окремого НПФ (його адмініс-
тратора) та перехід до індивідуальної
роботи з кожною застрахованою
особою на етапі залучення до ІІ рівня
в сотні тисяч раз (!) збільшуватиме
обсяги рутинних обліково-ре-
єстраційних операцій, що не має
нічого спільного ні з підвищенням
рівня захисту прав застрахованих
осіб, ні із забезпеченням демокра-
тичності у виборі НПФ.

Так, наприклад, для оформлення
одного індивідуального пенсійного
контракту адміністратором НПФ
необхідно витратити на обслугову-
вання однієї підготовленої особи (яка
не вимагатиме консультацій або
агітації за те, що саме цей пенсійний
фонд їй підходить найкращим чи-
ном) щонайменше 15–20 хв. робочого
часу працівників адміністратора
(відповідно, менеджера та опера-
ціоніста), що дозволяє взяти на облік
в середньому 20 осіб у розрахунку на
“одне віконце” в день. За найскром-
нішими підрахунками на першому
році учасниками ІІ-го рівня можуть
стати близько 400 тис. осіб. Якщо кі-
лькість фондів, які отримають право
на роботу з коштами накопичуваль-
ної системи пенсійного страхування
буде обмежена 10 юридичними осо-
бами, то навантаження на одного ад-
міністратора з укладання індивіду-
альних пенсійних контрактів у се-
редньому становитиме 40 тис. дого-
ворів, або 20 тис. людино/годин (!).
Для виконання такого обсягу роботи
одним менеджером та одним опера-
тором знадобиться 4 роки. Якщо пра-
цюватиме 20 осіб – на це потребу-
ватиметься 5 місяців. Отже, щоб упо-
ратися з таким обсягом роботи про-
тягом одного місяця треба збільшити
фронт-офіс адміністратора до 100 фа-
хівців. Але навіщо, якщо усю цю ро-
боту можна виконати протягом 15 хви-
лин шляхом укладення одного-єди-
ного “колективного” пенсійного кон-
тракту між адміністратором НПФ та
ПФУ від імені усього загалу застра-
хованих осіб, “закріплених” за кон-
кретним фондом?!

Разом з тим, індивідуальне залу-
чення застрахованих осіб веде до
сплеску корупції в боротьбі за гроші
учасників, “заохочення” роботодав-
ців, з метою визначення “бажаного”
НПФ для своїх працівників, та до

значного збільшення непродуктив-
них адміністративних витрат, по-
в’язаних з рекламною компанією та
боротьбою за клієнта.

Так, у Польщі до цієї роботи було
залучено понад 400 тисяч (!) “топ-
тунів”, які двір за двором обходили
оселі потенційних учасників НПФ,
агітуючи за “свій” фонд, що стано-
вило 40 агентів на 1000 потенційних
учасників пенсійних фондів, або 1
відсоток населення (загальна чисель-
ність населення Польщі – 38 млн.
осіб). Як правило, агент отримував в
середньому $25 за кожен підписаний
контракт. Крім того, на рекламну
кампанією було загалом понесено
витрат на суму $100 млн.

Водночас, Закон великих чисел
вказує, що в умовах, коли той чи ін-
ший процес охоплює велику кіль-
кість однорідних, але випадкових
явищ, середні результати такого
охоплення носять стійкий характер і
практично не залежать від окремих
випадків. Практика вивчення масо-
вих вибірок свідчить, що хоча ре-
зультати окремих спостережень, на-
віть проведених в однакових умовах,
можуть дуже відрізнятися, однак
середні результати для достатньо ве-
ликого числа випадків стійкі і слабко
залежать від результатів окремих
спостережень. Для цього випадку
можна сказати: “немає нічого більш
усталеного, ніж випадкове”.

У застосуванні до ІІ-го рівня,
яким має бути охоплено у залежності
від варіанту втілення від декількох
сотень тисяч до більш як 10 мільйонів
осіб, це означає, що індивідуальні ха-
рактеристики учасників накопичу-
вальної системи пенсійного страху-
вання (місце роботи працівника,
форма власності підприємства-робо-
тодавця, рівень оплати праці, регіон,
наявність на території недержавного
пенсійного фонду, інвестиційні упо-
добання застрахованої особи, умови
пенсійного контракту тощо) не мають
суттєвого значення для визначення
технології функціонування системи
пенсійного страхування, а отже мо-
жуть бути уніфіковані. А “якщо не має
ніякої різниці, навіщо платити біль-
ше”, в тому числі за індивідуалізацію
процесу залучення застрахованих
осіб до участі в системі, за складність
та трудомісткість варіантів її запро-
вадження, які не додають ні ефектив-
ності, ні надійності функціонуванню
такої системи?

Тому, з метою спрощення нако-
пичувальний механізм запуску ІІ-го
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рівня повинен бути максимально
уніфікованим, простим, зрозумілим
та мінімально залежати від волі й
бажання окремих суб’єктів системи
пенсійного страхування, альтерна-
тивності дій посадових осіб, від яких
залежить прийняття управлінських
рішень, ступеня інформованості учас-
ників, кваліфікації та підготовленості
фахівців кадрових, бухгалтерських
та фінансових служб підприємств,
установ і організацій – роботодав-
ців, працівників ПФУ, адміністрато-
рів НПФ та ін.

Для цього система повинна від-
повідати таким основним вимогам:

– максимальна адаптація до іс-
нуючих технологій функціонування
державного пенсійного страхування
та недержавного пенсійного забез-
печення, використання наявних пра-
вових, інституційних та технічних
можливостей;

– максимальна централізація
управлінських рішень в частині виз-
начення кола застрахованих осіб,
формування реєстру учасників ІІ рів-
ня, підтримання його в актуальному
стані, формалізації відносин застра-
хованої особи з суб’єктами системи
пенсійного забезпечення, збору та
розподілу коштів, контролю за пов-
нотою та своєчасністю сплати страхо-
вих внесків, тощо;

– простота і технологічність
оформлення правовідносин між за-
страхованими особами та суб’єктами
системи пенсійного забезпечення під
час входження застрахованої особи
в систему та переходу її з одного
НПФ до іншого.

3. Основні характеристики та
особливості запропонованого

механізму
Основні особливості та відмін-

ності нової запропонованої моделі
накопичувальної системи пенсійного
страхування (варіант проекту Мін-
праці наведено в дужках), полягають
у наступному:

1) Дата започаткування функ-
ціонування накопичувальної сис-
теми пенсійного страхування – 1 січ-
ня 2010 року (після 2012 року).

2)       Коло застрахованих осіб –
найстарша з можливих для охоплен-
ня ІІ  рівнем за ідеологією Закону
“Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування” вікова кате-

горія: працівники, яким на початок
2010 року виповнилося  39 років2,
але які не досягли 40-річного віку
(особи, що вперше отримують тру-
дову книжку)3.

3) Коло застрахованих осіб
визначає ПФУ самостійно на підставі
власної персоніфікованої бази даних
застрахованих осіб (кожний робо-
тодавець відносно відповідної групи
своїх працівників).

4) Платником страхових
внесків є роботодавець (сама застра-
хована особа, а на перших етапах –
змішаний варіант).

5)  Джерелом сплати страхо-
вих внесків виступають кошти під-
приємства на сплату збору на за-
гальнообов’язкове державне пенсій-
не страхування (заробітна плата
працівника, на перших етапах –
змішані джерела: кошти роботодавця
та працівника).

6) Кошти переказуються до
Пенсійного фонду України у складі
консолідованого страхового внеску і
зараховуються на спеціальний суб-
рахунок єдиного казначейського ра-
хунку ПФУ (окремий платіж на спе-
ціальний казначейський рахунок,
відкритий ПФУ).

7) Недержавний пенсійний
фонд з числа тих, що задовольняють
вимогам Держфінпослуг, обирає
ПФУ (застрахована особа самостій-
но, а у відношенні тих, хто не визна-
чився, – ПФУ).

8) Укладання пенсійного
контракту (“колективного”) з адмі-
ністратором недержавного пенсій-
ного фонду здійснює ПФУ в інтере-
сах усіх застрахованих осіб – учас-
ників відповідного НПФ (застрахо-
вана особа самостійно).

9) Інвестування страхових
внесків, облік пенсійних активів,
розподіл інвестиційного прибутку
(збитку) здійснюються в загально-
му порядку, визначеному для НПФ

(окремо від коштів та активів, сфор-
мованих за рахунок добровільних
пенсійних внесків).

10) Облік пенсійних коштів
здійснюється на окремому субра-
хунку індивідуального пенсійного
рахунку учасника НПФ в єдиних
одиницях пенсійних внесків (на ок-
ремому субрахунку індивідуаль-
ного пенсійного рахунку учасника
НПФ в одиницях пенсійних внес-
ків, окремо обчислених для учасни-
ків накопичувальної системи пен-
сійного страхування).

Загалом відмінності між меха-
нізмом запровадження накопичува-
льної системи пенсійного страху-
вання, розробленим Мінпраці, та
альтернативним варіантом наведено
в таблиці 1.

4. Технологія запровадження
ІІ-го рівня

Запропонована модель передба-
чає запровадження накопичуваль-
ної системи пенсійного страхуван-
ня та спрямування частини страхо-
вих внесків із солідарної до накопи-
чувальної системи пенсійного стра-
хування шляхом їх розщеплення на
два платежі Пенсійним фондом Ук-
раїни. При цьому ставка й відповід-
но сума страхового внеску (збору)
на рівні окремого роботодавця не
змінюється. Єдине, що торкнеться
роботодавця, це перехід зі щорічно-
го на щомісячне складання персоні-
фікованої звітності про усіх застра-
хованих осіб та надання відповідної
інформації до ПФУ в електронному
вигляді. Але такий перехід є не-
минучим і без запровадженням ІІ
рівня пенсійної системи. Відтак ро-
ботодавці практично не відчують
істотних змін та незручностей,
пов’язаних із запровадженням нако-
пичувального страхування.

При цьому зникає потреба у
збільшенні розміру фонду оплати
праці для учасників ІІ рівня на суму
страхового внеску, врахування та-
кого платежу у зменшення бази опо-
даткування доходу податком з до-
ходів фізичних осіб, веденні відо-
кремленого обліку фонду оплати
праці учасників ІІ рівня у межах за-
гального фонду оплати праці, роз-
щепленні страхового внеску на дві
частини – до солідарної та до на-
копичувальної пенсійної системи.

2 “Страхові внески до Накопичуваль-
ного фонду сплачуються застрахованими
особами, яким на день їх запровадження не
виповнилося: чоловікам 40, жінкам 35 років”

3 У разі охоплення накопичувальною
системою пенсійного страхування усіх
категорій працюючих віком до 40 років, над-
ходження внесків до такої системи та відпо-
відно вилучення із солідарної системи скла-
ли б лише у 2010 році від 19 до 23 млрд. грн.,
що нереально для бюджету ПФУ.
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Таблиця 1
Порівняння механізмів запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування

№ Концептуальні  положення Варіант Мінпраці Варіант, що пропонується 

1. Запровадження ІІ рівня передбачається після 2012 року з 1 січня 2010 року 

2. На першому етапі система поширюється на осіб які отримують трудову 

книжку 

віком від 39 до 40 років 

3. Коло застрахованих осіб  визначає роботодавець щодо 

працівників 

ПФУ з числа застрахованих 

осіб 

4. Початковий реєстр застрахованих осіб формує роботодавець початковий реєстр не 

формується 

5. Реєстр застрахованих осіб формує ПФУ на основі інформації 

роботодавців 

ПФУ на основі даних 

персоніфікованого обліку  

6. Страхувальником-платником страхових внесків виступає працівник – застрахована 

особа 

роботодавець застрахованої 

особи 

7. Джерелом сплати страхових внесків є заробітна плата 

застрахованої особи 

частина збору роботодавця 

8. Переказ страхових внесків до Пенсійного фонду України 

роботодавець здійснює 

платежем на окремий каз-

начейський рахунок ПФУ 

консолідованим платежем на 

єдиний рахунок ПФУ 

9. Розподіл внесків на між солідарною та накопичувальною 

системами здійснює 

роботодавець, під час сплати 

страхових внесків 

ПФУ шляхом "розщеплення" 

страхових внесків  

10. Вибір НПФ для переказу страхових внесків здійснює працівник – застрахована 

особа 

ПФУ  

11. Вкладником НПФ відповідно до закону визнається працівник – застрахована 

особа 

ПФУ 

12. Укладання пенсійного контракту 

з обраним НПФ здійснює 

вкладник – працівник  вкладник – ПФУ 

13. Заява на перехід до іншого 

НПФ подається застрахованою особою 

до адміністратора НПФ до ПФУ 

14. Унормування відносин з новообраним НПФ 

відбувається шляхом 

укладання учасником 

пенсійного контракту з 
адміністратором НПФ 

внесення ПФУ змін до 

переліку учасників "нового" 

НПФ 

15. Оплата послуг (винагорода) осіб, що обслуговують 
НПФ, здійснюється 

за спеціальними тарифами за тарифами, встановленими 

для НПФ 

16. Ведення обліку пенсійних активів, розподіл 
інвестиційного прибутку (збитку) та обчислення чистої 

вартості одиниці пенсійних (страхових) внесків 

здійснюється 

окремо для учасників 
добровільної та обов’язкової 

систем 

за єдиними правилами, 

відокремлено ведеться лише 

облік коштів на індивіду-

альному пенсійному рахунку 

17. Інвестування пенсійних коштів здійснюється згідно з 

нормативами, визначеними законодавством для 

Накопичувального 

пенсійного фонду 

НПФ 

 
Збереження існуючого порядку

сплати страхових внесків роботодав-
цями зводить до мінімуму ризики
припущення неумисних помилок
працівниками економічних служб
підприємств, установ та організацій, не
потребує нормативного та інструктив-
ного забезпечення їх роботи, навчання
та консультування, знімає питання не-
обхідності щорічного обчислення ста-
вок страхових внесків у розрізі окре-
мих категорій застрахованих осіб тощо.

ІІ рівень пропонується запрова-
дити з 1 січня 2010 року і поширити на
доходи, нараховані з цієї дати. Це
робиться, зокрема, і з тією метою, щоб
забезпечити найбільш успішний старт
для нового соціально-економічного
проекту, оскільки низький рівень бір-
жового індексу фондового ринку та
суттєва недооцінка переважної біль-
шості “блакитних корінців” (акцій емі-
тентів І-го та ІІ-го рівнів лістингу) в
умовах сталого притоку пенсійних
коштів принесе фондовому ринку но-

вий імпульс для зростання, а застрахо-
ваним особам – додаткові прибутки.
“Стартувати ІІ рівню пенсійної сис-
теми краще з низької позиції”.

Учасниками накопичувальної
системи пенсійного страхування ста-
нуть застраховані особи, визначені
відповідно до Закону України “Про за-
гальнообов’язкове державне пенсійне
страхування”, яким на 01.01.2010 ви-
повниться 39 років (далі – учасники
накопичувальної системи пенсійного
страхування) та які станом на цю дату
не досягнуть 40-річного віку. Обрання
саме цієї категорії застрахованих осіб
зумовлено тією обставиною, що це
остання можливість для 39-річних
стати учасниками ІІ рівня, адже ця
система відповідно до законодавства
поширюється на осіб віком не більше
40 років. Водночас – це найбільш ви-
сокооплачувана та підготовлена части-
на працюючих, яка усвідомлює важли-
вість участі в накопичувальному стра-
хуванні.  Починаючи з 1 січня кожного

наступного року до кола учасників
накопичувальної системи пенсійного
страхування приєднуються особи, які
на початок року досягають відповідно-
го віку. При цьому широта охоплення
осіб, які долучаються до накопичу-
вальної системи пенсійного страхуван-
ня, щороку розширюється на одну
додаткову вікову категорію, на один,
два, три і т. д. роки.

З метою збереження існуючої
системи визначення та перерахування
сум страхових внесків до солідарної
системи та спрощення механізмів за-
провадження накопичувальної систе-
ми пенсійного страхування пропонує-
ться здійснювати обов’язкові внески
за рахунок роботодавця за ставкою 7 від-
сотків від об’єкта нарахувань страхо-
вих внесків, визначеного статтею 19 За-
кону України “Про загальнообов’яз-
кове державне пенсійне страхування”,
з відповідним зменшенням на цю ж су-
му відрахувань роботодавця до со-
лідарної системи.
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При цьому сплачені робото-
давцем страхові внески на користь
застрахованих осіб – учасників
накопичувальної системи пенсійного
страхування відокремлюються Пен-
сійним фондом України із страхового
внеску роботодавця до солідарної сис-
теми та акумулюються і обліковуються
на спеціальному субрахунку казна-
чейського рахунку ПФУ, окремо від
решти суми, сплаченої таким робото-
давцем4. Відтак, загальний (сукупний)
розмір страхових внесків (збору)
страхувальників на загальнообо-
в’язкове державне пенсійне страху-
вання та порядок відрахувань зали-
шаються незмінними.

Розподіл отриманих страхових
внесків між солідарною та накопичу-
вальною системами здійснює Пенсій-
ний фонд України самостійно на під-
ставі даних інформаційної бази
системи персоніфікованого обліку
застрахованих осіб. Водночас встанов-
люється вимога про перехід на щомі-
сячне (не пізніше 20-го числа кожного
наступного за звітним місяця) подання
страхувальниками в електронному
вигляді індивідуальних відомостей
про застрахованих осіб – учасників
накопичувальної системи пенсійного
страхування до системи персоніфіко-
ваного обліку Пенсійного фонду Ук-
раїни. Відомості подаватимуться через
електронні канали зв’язку з викорис-
танням сучасних засобів захисту
інформації, в тому числі електронно-
го підпису.

Створення Накопичувального
фонду проектом Концепції не перед-
бачається. У зв’язку з цим страхові
внески до накопичувальної системи
пенсійного страхування пропонується
перераховувати Пенсійним фондом
України до недержавних пенсійних
фондів, які відповідають вимогам
(критеріям), встановленим Держав-
ною комісією з регулювання ринків
фінансових послуг України разом з
Державною комісією з цінних паперів
та фондового ринку та погодженим із
Антимонопольним комітетом України,
що пройшли конкурсний відбір з ме-
тою встановлення відповідності вище-

зазначеним вимогам (критеріям) (далі –
недержавний пенсійний фонд – су-
б’єкт другого рівня пенсійної системи).

Відповідно до запропонованої
моделі з метою установлення право-
відносин між НПФ та застрахованими
особами та забезпечення захисту прав
останніх ПФУ як вкладник укладає з
адміністратором кожного НПФ в ін-
тересах застрахованих осіб “колектив-
ний” пенсійний контракт, додатком до
якого є реєстр застрахованих осіб –
учасників такого фонду. За наслідками
укладених пенсійних контрактів Пен-
сійний фонд України в установленому
ним порядку повідомляє учасників
накопичувальної системи пенсійного
страхування про реквізити укладених
на їх користь пенсійних контрактів.

На підставі індивідуальних ві-
домостей про застрахованих осіб –
учасників накопичувальної системи
пенсійного страхування Пенсійний
фонд України щомісячно разом з пере-
рахуванням страхових внесків на ра-
хунки НПФ – суб’єктів другого рівня
пенсійної системи надає адмініс-
траторам цих фондів дані про розмір
страхових внесків, отриманих на
кожну застраховану особу (відомості
персоніфікації).

Такий порядок дозволяє не
лише мінімізувати ризики, пов’язані з
окресленням кола та ідентифікацією
застрахованих осіб, зосередивши ці
питання на рівні інформаційної бази
персоніфікованого обліку Пенсійного
фонду України, але й централізовано
вирішувати завдання контролю за пов-
ною та своєчасністю сплати страхових
внесків, підтримання в актуальному
стані реєстрів застрахованих осіб та
інші аспекти функціонування нако-
пичувальної системи пенсійного стра-
хування в цілому.

Розподіл учасників ІІ рівня між
НПФ здійснює Пенсійний фонд Ук-
раїни за встановленим ним порядком
шляхом закріплення за окремими
адміністраторами НПФ частини
реєстру застрахованих осіб із забез-
печенням максимально можливої
рівномірності такого розподілу (за
методом випадкової вибірки).

Водночас, кожному учаснику
накопичувальної системи пенсійного
страхування надається право один раз
на рік здійснити перехід до іншого
НПФ, обраного на свій розсуд, шля-
хом подання заяви до територіального

органу Пенсійного фонду України за
місцем проживання. При цьому збе-
рігає чинність пенсійний контракт,
укладений ПФУ із адміністратором
відповідного недержавного пенсійного
фонду, і укладання індивідуального
пенсійного контракту у цьому випадку
не передбачено.

Відомості про всіх учасників
накопичувальної системи пенсійного
страхування та обрані в їх інтересах
недержавні пенсійні фонди – суб’єкти
другого рівня пенсійної системи міс-
тяться в загальному реєстрі учасників
накопичувальної системи пенсійного
страхування, який складає та щороку
оновлює Пенсійний фонд України.

Такий механізм запровадження
накопичувальної системи пенсійного
страхування є найбільш економічним
та технологічно простим. Він не змінює
розміру та бази збору внесків на
загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування для страхувальників
та застрахованих осіб, і через це не
потребує додаткових витрат (в тому
числі з державного бюджету) на під-
вищення заробітної плати працівників,
а також не вимагає формування ро-
ботодавцями двох фондів оплати пра-
ці з різними ставками збору на загально-
обов’язкове державне пенсійне стра-
хування – для учасників накопичува-
льної системи пенсійного страхування
та осіб, які не стали її учасниками.

Запровадження накопичуваль-
ної системи пенсійного страхування
через недержавні пенсійні фонди без
створення Накопичувального фонду
скоротить витрати коштів, заощадить
час на проведення тендерів та здійс-
нення інших організаційних підготов-
чих заходів, дозволить скористатися
установами, які мають чотирирічний
досвід роботи в Україні.

Облік отриманих від Пенсій-
ного фонду України страхових внесків
до накопичувальної системи пенсій-
ного страхування здійснюється адмі-
ністратором недержавного пенсійного
фонду – суб’єкта другого рівня пенсій-
ної системи на окремих субрахунках
індивідуальних пенсійних рахунків
застрахованих осіб – учасників фонду
окремо від пенсійних коштів, що надій-
шли на користь таких учасників на до-
бровільних засадах у межах недер-
жавного пенсійного забезпечення.

Інвестування страхових внес-
ків накопичувальної системи пенсій-
ного страхування, розрахунок чистої
вартості одиниці страхових внесків,

4 Це не суперечить моделі переказу
обов’язкових страхових платежів у
складі єдиного соціального внеску, у разі
прийняття відповідного законопроекту.
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розподіл прибутку (збитку) від інвес-
тування пенсійних активів пропонує-
ться здійснювати в порядку, визначе-
ному Законом України “Про недержав-
не пенсійне забезпечення” для добро-
вільних пенсійних внесків. При цьому
дозволяється придбавати цінні папери,
що пройшли лістинг та перебувають в
обігу на фондовій біржі, виключно за
принципом “поставка проти оплати”.

До недержавних пенсійних фон-
дів – суб’єктів другого рівня пенсійної
системи застосовуються граничні роз-
міри оплати послуг осіб, що здійсню-
ють їх обслуговування, та напрями ви-
користання пенсійних активів, вста-
новлені Законом України “Про недер-
жавне пенсійне забезпечення” та нор-
мативно-правовими актами, прий-
нятими на його підставі щодо недер-
жавних пенсійних фондів. Водночас
адміністратори НПФ відшкодовують
Пенсійному фонду України витрати,
понесені у зв’язку з виконанням фун-
кцій, покладених на ПФУ у зв’язку із
запровадженням другого рівня пенсій-
ної системи, але не більше 1 відсотка
суми сплачених страхових внесків.

Запровадження накопичуваль-
ної системи пенсійного страхування з
2010 року через охоплення нею об-
меженої вікової категорії – осіб, яким
у попередньому році виповнилося
39 років, та встановлення максималь-
ного розміру страхових внесків на рівні
7 відсотків дозволить мінімізувати
адміністративні витрати на облік
застрахованих осіб, підготувати фінан-
совий ринок для розміщення коштів,
залучених до накопичувальної пенсій-
ної системи, зменшити втрати солідар-
ної системи загальнообов’язкового
державного пенсійного страхування та
відповідно видатки державного
бюджету на їх компенсацію.

Запропонований механізм за-
провадження накопичувальної систе-
ми пенсійного страхування за оцінками
експертів дозволить в 2010 році охопи-
ти цією системою 435 тисяч осіб5. Тех-
нологія функціонування запропонова-
ної моделі накопичувальної системи пен-
сійного страхування наведена на рис. 1.

5. Фінансово-економічне
обґрунтування запропонованої моделі

Реалізація запропонованої мо-

делі не потребує додаткових коштів з
Державного бюджету на підвищення
заробітної плати працівникам бюд-
жетної сфери у зв’язку із запровад-
женням перерахування частини
страхових внесків до накопичувальної
системи пенсійного страхування. Вод-
ночас, запровадження накопичува-
льної системи передбачає спрямування
частини страхових внесків із солідар-
ної системи до накопичувальної
системи пенсійного страхування, що у
2010 році викличе перерозподіл коштів
в сумі 757 млн. грн. із Пенсійного
фонду України до накопичувальної
системи6. У разі необхідності, ком-
пенсація Пенсійному фонду цих втрат
може бути здійснена за рахунок коштів
Державного бюджету України, анало-
гічно тому, як це здійснюється, наприк-
лад, для компенсації втрат Пенсійного
фонду від застосування платниками
фіксованого сільгоспподатку спеціаль-
ної ставки по сплаті збору на обов’яз-
кове пенсійне страхування. Частину
страхових внесків може бути спря-
мовано до державного бюджету через
розміщення їх у випуски довгостроко-
вих облігацій внутрішньої державної
позики з ринковими ставками доходу,
що враховує показник інфляції (що-
річний купон).

У Державних бюджетах України
на 2005–2008 роки для запровадження
накопичувальної пенсійної системи
передбачалися видатки, головним роз-
порядником яких було Міністерство
праці та соціальної політики, які були
спрямовані на проведення необхідної
підготовчої роботи. Реалізація цього
законопроекту потребує збереження
цієї статті видатків з Державного бюд-

жету на зворотній основі в порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів
України, для запровадження Пен-
сійним фондом України автоматизо-
ваної системи обліку учасників нако-
пичувальної системи пенсійного стра-
хування, витрати на яку за поперед-
німи розрахунками складуть 506 млн.
гривень. У тому числі, додаткові ви-
датки з Державного бюджету України
на створення та запровадження про-
грамно-технічної інфраструктури від-
даленого доступу вкладника до інфор-
мації про стан пенсійного рахунку за ін-
формацією Пенсійного фонду України
орієнтовно складуть 31,6 млн. гривень.

У подальшому, по мірі віднов-
лення фінансової системи, збалансу-
вання бюджету Пенсійного фонду
України та можливого збільшення
пенсійного віку в країні можливості
охоплення накопичувальним страху-
ванням нових категорій працюючих
можуть розширюватися (табл. 2).

Таким чином, за умови запро-
вадження запропонованої моделі
запуску другого рівня пенсійної сис-
теми валові надходження пенсійних
(страхових) внесків на ринки капіталу
можуть скласти у 2010–2011 роках
3,3 млрд. грн. (без урахування інвес-
тиційного доходу). Більша частина цих
коштів (близько 70 % загальної суми)
надійде безпосередньо на фондовий
ринок, менша (до 20 %) – на ринок
довгострокових фінансових запози-
чень (кредитний ринок) через банків-
ські депозити7.

5 Прогнозні розрахунки Інституту
демографії та соціальних досліджень
НАН України.

6 Прогнозні розрахунки Інституту
демографії та соціальних досліджень
НАН України.

7 Законодавство з питань пенсій-
ного забезпечення обмежує максимально
дозволену суму, що може бути розміще-
на на банківських депозитних рахунках
та в ощадних сертифікатах банків, 40 від-
сотками загальної вартості пенсійних ак-
тивів пенсійного фонду (пункт 4 части-
ни першої статті 49 Закону України “Про
недержавне пенсійне забезпечення”).

Таблиця 2
Охоплення працюючих системою накопичувального

пенсійного страхування у 2010-2017 роках

Роки Вікові 

категорії, 

років 

Кількість 

учасників, 

тис. осіб 

Річний  

обсяг 

внесків, 

млн. грн. 

Накопичувальним 

підсумком з початку 

періоду, млн. грн. 

2010 39-річні 435 757 757 

2011 38-39-річні 1 308 2 558  3 315 

2012 36-38-річні 2 665 5 843 9 158 

2013 33-36-річні 4 477 10 942 20 100 

2014 29-33-річні 6 960 18 857 38 957 

2015 24-29-річні 9 579 28 626 67 583 

2016 18-24-річні 10 798 35 725 103 308 

2017 до 18 років 11 121 40 821 144 129 
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ПФУ 

Реєстр 

застрахованих осіб 

Застрахована особа 

Рахунок в ПФУ в 

Держказначействі 

 
Цільові фонди 

Субрахунок 

солідарної системи 

(27%) 

Субрахунок 

накопичувальної системи 

пенсійного страхування 

(7%) 

НПФ-n 

НПФ-2 

НПФ-1 

Роботодавець 

страхувальник О
б

’є
к
т
и

 і
н
в
е
ст
у
в
а
н
н
я

 

Персоніфіковані дані 
про застрахованих 

осіб (щомісяця) 

Консолідований страховий 

внесок (34%) (на майбутнє – 

єдиний соціальний внесок) 

Пенсійний контракт 

+персоніфіковані дані 

Пенсійний контракт 

+персоніфіковані дані 

Пенсійний контракт 

+персоніфіковані дані 

Страхові внески 

Реквізити пенсійного контракту 

+свідоцтво 

Заява про зміну НПФ 

Незначна частина страхових
внесків (до 10 %) може бути розмі-
щена в інші активи (банківські мета-
ли, об’єкти нерухомості тощо).

При цьому із 70% коштів, які

надійдуть на фондовий ринок, до
40 % на перших етапах може бути
розміщено на ринку довгострокових
та середньострокових боргових
зобов’язань (перш за все, державних),
решта 30–35 % на ринку акцій ук-

раїнських емітентів8. Хоча в кінцево-
му підсумку зазначені фінансові ре-
сурси надійдуть на банківські рахун-
ки суб’єктів господарювання і фор-
муватимуть таким чином додаткові
джерела кредитування економіки.

6. Оцінка соціально-економічних
наслідків реалізації моделі

Запровадження накопичуваль-
ної системи загальнообов’язкового

державного пенсійного страхування

матиме такі основні соціально-еко-

номічні наслідки:

а) підвищиться рівень соціаль-

ного захисту населення завдяки без-

посередній участі громадян у накопи-

чувальних пенсійних програмах;

б) на фондовому ринку з’яв-

ляться довгострокові пенсійні ресур-

си, акумульовані накопичувальною

пенсійною системою, які будуть

використані для вирішення завдань

економічного та соціального розвит-

ку країни;

в) знизиться вартість фінан-

сових ресурсів, виникне зацікавле-

ність вітчизняних інвесторів у роз-

ширенні внутрішніх запозичень че-

рез випуск боргових цінних паперів

(корпоративних, муніципальних та

державних облігацій) та здійснення

розміщення акцій (ІРО) на ук-

раїнському ринку капіталу;

г) будуть створені додаткові

стимули для розвитку недержавного

пенсійного забезпечення за рахунок

участі в НПФ громадян, які втратили

право на участь у накопичувальній сис-

темі пенсійного страхування за віком.

ґ) внаслідок відродження фон-

дового ринку посилиться інтерес гро-

мадян до цінних паперів та інших фі-

нансових інструментів, що дозволить

переорієнтувати частину коштів зі

споживчого ринку на фондовий,

частково зв’яже грошову масу, ви-

лучену з депозитних рахунків, а отже

сприятиме подоланню інфляції;

д) відбудеться зміна співвід-

ношення іноземного та українського

капіталу на фондовому ринку на

користь вітчизняного, що сприятиме

його стабілізації у довгостроковій

перспективі та ін.

Загалом, запровадження за-

гальнообов’язкової накопичувальної

системи пенсійного страхування доз-

волить поліпшити пенсійне забезпе-

чення майбутніх поколінь пенсіоне-

рів, які не зможуть отримувати адек-

ватні розміри пенсій виключно за ра-

хунок солідарної пенсійної системи.

Крім того, акумулювання коштів у

недержавних пенсійних фондах та їх

інвестування створить потужне внут-

рішнє джерело довгострокових ін-

вестицій в економіку країни та спри-

ятиме стабілізації і розвитку фондо-

вого ринку.

8 Головним чином це мають бути
державні середньо- та довгострокові
(“пенсійні”) облігації, спеціально
призначені для розміщення коштів з
накопичувальної системи пенсійного
страхування, оскільки емісія облігацій
місцевих позик становить зовсім незначні
обсяги, а облігації підприємств в умовах
фінансової кризи відзначаються високими
рівнями інвестиційних ризиків (дефолту).

Рис.1. Схема функціонування накопичувальної системи пенсійного страхування


