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В Концепції подальшого прове-
дення пенсійної реформи головне 
навантаження несе слово "по-
дальшого". Тому що основна про-
блема реформування пенсійної 

системи – не лише його гальмування, але й 
численні спроби перегляду основних засад 
створення трирівневої системи пенсійного 
забезпечення. 

Як відомо, правові підвалини пенсійної 
реформи в Україні закладені ще літом 2003 
року з прийняттям законів України "Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування" та "Про недержавне пенсійне 
забезпечення". На конкретизацію завдань 
пенсійної реформи була також спрямована 
Стратегія розвитку пенсійної системи, затвер-
джена розпорядженням Кабінету Міністрів 
№525-р від 15 грудня 2005 року, яка пере-
дбачала такі напрями здійснення пенсійної 
реформи: 

- підвищення ролі страхових принципів у солідарній системі;
- забезпечення фінансової стабільності солідарної системи;
- запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування;
- удосконалення інформаційного забезпечення пенсійної системи; 
- розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення;
- забезпечення ефективного інвестування пенсійних активів;
- підвищення ефективності функціонування регуляторних органів в накопичувальній сис-

темі пенсійного страхування та системі недержавного пенсійного забезпечення.
Кожний з цих напрямків передбачав низку конкретних заходів, спрямованих на реалізацію 

завдань Стратегії, однак, на жаль, переважна більшість з тих, що планувалися до виконання на 
2006–2009 роки, так і не були втілені у життя.

Зокрема, на виконання Стратегії розроблені проекти законів України "Про запровадження 
накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування" (2007), 
"Про запровадження обов’язкового професійного страхування" (2006), "Про єдиний соціаль-
ний внесок" тощо. На жаль, чи на щастя, як кому, жоден з них так і не був прийнятий Верховною 
Радою України, що є зайвим свідченням пробуксовування пенсійної реформи. Не вирішене пи-
тання підвищення пенсійного віку, часткового розвантаження солідарної системи від пільгових 
та професійних пенсій, зменшення фінансового навантаження на фонд оплати праці зі сплати 
соціальних внесків; ліквідації глибоких диспропорцій у розмірах пенсій, призначених відповід-
но до спеціальних законів, та пенсій, призначених на загальних підставах, і багато інших.

Чи не єдиним практичним втіленням пенсійної реформи стало створення системи не-
державних пенсійних фондів (НПФ), яких сьогодні зареєстровано більше сотні, а також ад-

міністраторів НПФ та компаній з управління активами (КУА), які спеціалізуються на управлінні 
пенсійними активами. Однак це, головним чином, заслуга ринку, який завдяки ініціативі "зни-
зу" створив у суспільстві тиск на державні органи і власноруч збудував добровільну систему 
пенсійного забезпечення.

Тому нова Концепція – це добре забуте "старе". Причому, на відміну від Стратегії 2005 року, 
яка була розроблена на період до 2016 року (тут закінчення строку дії обох документів май-
же співпадає), Концепція – більш загальний і менш конкретний дороговказ для розгортання 
пенсійної реформи. Вона не містить орієнтирів для вирішення багатьох злободенних питань, 
зокрема: чи буде підвищений пенсійний вік в Україні, кому, коли і на яких умовах; які механіз-
ми запуску накопичувальної системи пенсійного страхування (2 рівень): які категорії населення 
вона охоплюватиме, хто буде платником внесків, через які фінансові інститути вона функціону-
ватиме; які перспективи впровадження обов’язкової професійної системи пенсійного страху-
вання; чи буде здійснений перехід до сплати єдиного соціального внеску і коли та ін.

Основна перевага Концепції – те, що вона передбачає прийняття Плану заходів з її реаліза-
ції, та відкрита для пропозицій щодо внесення змін у сам документ, розроблений за результа-
тами громадського обговорення Концепції.

Слід зазначити, що навколо пенсійної реформи існує безліч міфів, ілюзій, жахів та спеку-
ляцій, які активно використовуються для того, щоб нічого практичного не робити, принаймні, 
зараз. Пропоную прокоментувати лише кілька з них.

Підвищувати пенсійний вік наразі неможливо – середня тривалість життя чоловіків – мен-
ше 62 років, жінок – 74 роки. Якщо підвищити пенсійний вік до 65 років – чоловіки втратять 
можливість "пожити на пенсії".

Це одна з найбільш поширених оман. Середня тривалість життя від народження у чоловіків 
дійсно менше 62 років, якщо враховувати дитячу смертність, втрату життя внаслідок нещасних 
випадків, умисних і неумисних убивств, смерті від отруєнь, інших зовнішніх чинників. Але чо-
ловіки, які досягли 60-річного віку, отримують "статистичний" шанс дожити до 74 років (тобто 
14 років перебування на пенсії); відповідно жінки, які досягли 55 років – майже до 80 (25 років 
перебування на пенсії – рекордний показник серед усіх розвинутих країн світу, включаючи 
Японію). При виході на пенсію у 65 років тривалість перебування в пенсійному віці у чоловіків 
становитиме 12 років, у жінок – 16 (або 19 – при виході на пенсію в 60 років) .

В умовах дефіциту бюджету Пенсійного фонду другий рівень запроваджувати неможливо – 
немає грошей на його фінансування. Грошей дійсно не вистачає і ніколи не вистачатиме, якщо 
не впорядкувати солідарну систему зокрема і пенсійну в цілому. Однак джерела збалансування 
бюджету ПФУ слід шукати не у відстроченні запуску 2 рівня, а виключно в економіці – законах 
та пропорціях її розвитку. Перш за все, треба взяти за правило, що середні пенсії із солідарної 
системи не можуть зростати швидше, ніж середня оплата праці в країні, – співвідношення, 
яке останні 5 років повсякчас порушується. Водночас, необхідно поступово підвищити офіцій-
ний вік виходу на пенсію, що забезпечить подвійний ефект для бюджету ПФУ – скорочення 
пенсійних виплат та збільшення страхових внесків. Це й буде основним зростаючим джерелом 
коштів для другого рівня пенсійної системи. При цьому частина пенсійного утримання має бути 
компенсована населенню за рахунок добровільної системи пенсійного забезпечення, частина 
– за рахунок обов’язкової системи пенсійного страхування. А щоб уникнути фінансових шоків, 
пов’язаних із упровадженням 2 рівня, з однієї сторони – для бюджету ПФУ, з іншої – для фондо-
вого ринку, накопичувальну систему слід запроваджувати поступово, починаючи з мінімально 
можливих контингентів застрахованих осіб. Ми пропонуємо розпочати з 39-річних, які останні 
з старшого покоління зберігають право на участь у 2 рівні. У цьому разі річна "ціна питання" 

для бюджету ПФУ становитиме 757 млн. грн. – для 2010 року (менше 0,5% видатків ПФУ), 996 
млн. грн. – для 2012 року. З них 40% (300 та 400 млн. грн. відповідно) можна одразу повернути 
державі через інвестування страхових внесків у ОВДП.

Ринок не зможе ефективно розмістити велику суму пенсійних внесків, і вони будуть втра-
чені. Велику суму одразу – не зможе. Спочатку, протягом перших 5 років. Але хто йому дасть 
великі гроші? І хто наполягає на тому, що треба одразу 25 млрд. грн. страхових внесків спря-
мувати на фондовий ринок? Розпочнімо хоча б з малого – 400-600 млн. грн. в рік, як це пропо-
нується моделлю поступового охоплення накопичувальною системою обмежених вікових груп 
застрахованих осіб. А далі ринок покаже, на що він здатний, адже, як відомо, попит породжує 
пропозицію. Як тільки українські підприємства – емітенти цінних паперів зрозуміють, що на 
внутрішньому ринку з’явилися "довгі" пенсійні гроші, які шукають надійних інструментів для 
інвестування, переконаний, що вони швидко запропонують і додаткові випуски цінних папе-
рів, і сприятливі умови їх розміщення, і прийнятні механізми захисту пенсійних інвестицій від 
втрат.

Єдиний соціальний внесок дозволить знизити фінансове навантаження на фонд оплати пра-
ці з 38% до 25-30%. Це також з галузі ілюзій та оман. Єдиний внесок – не нова база соціальних 
нарахувань на фонд оплати праці, а спосіб внесення їх консолідованим платежем на один раху-
нок. І якщо складові та відсотки цього платежу залишаються попередніми, то й загальний його 
розмір (відсоток) буде дорівнювати сумі цих складових. Якщо ж сукупну ставку буде знижено, 
це означає лише одне – хтось має її компенсувати. Думаю, що це, як завжди, населення. Що 
стосується економії на адміністрування (6 млрд. грн.), то, як показує досвід, численних скоро-
чень витрат на утримання бюрократичного апарату, їх наслідком завжди є зростання видатків. 
Крім того, не зрозуміло, яким чином можна скоротити витрати на адміністрування чотирьох 
фондів навіть внаслідок передачі його функцій одній установі, наприклад ПФУ? 

На ринку відсутні надійні інструменти для інвестування пенсійних внесків, що наражає  
2 рівень на невиправдані інвестиційні ризики. Це питання, але не проблема. Дійсно – інстру-
ментів обмаль. Однак спочатку, протягом п’яти-семи років, поки система не буде упроваджена 
в повному обсязі, пенсійні внески до другого рівня можна інвестувати за такою орієнтовною 
схемою: 40% – в державні облігації з ринковими ставками доходу, що враховує поточний по-
казник інфляції; 20% – на банківські депозити в державних банках (по 10% – в Ощадбанк та 
Укрексімбанк); 40% – в акції лістингових підприємств. Таким чином 60% страхових внесків 
взагалі буде перебувати під державною гарантією, 40% – працюватиме на економіку кращих 
підприємств з найбільшими перспективами на зростання їх ринкової капіталізації, а відтак і 
інвестиційних доходів майбутніх пенсіонерів.

Насамкінець хотів би нагадати відому формулу: "хто хоче – шукає можливості, хто не хоче 
– шукає причини". Термін запуску другого рівня вже двічі переносили – з 1 січня 2007 року 
на 1 січня 2009, потім – на початок 2012 року. На наше переконання, підстав для того, щоб 
черговий раз відтерміновувати запуск другого рівня пенсійної системи, немає. Тим більше, що 
між початком практичної діяльності накопичувальної системи пенсійного страхування та фор-
мальним рішенням про її запровадження існує часова "прірва" щонайменше у два календарні 
роки. На це, зокрема, вказує досвід запуску добровільної системи недержавного пенсійного за-
безпечення (третій рівень), яка почала приймати перші внески лише весною 2005 року, тоді як 
закон був прийнятий влітку 2003 року. Отже, якщо Закон про другий рівень прийняти до кінця 
2009 року, на перші внески можна розраховувати лише після 1 січня 2012 року. Якщо підготовчі 
заходи по запуску системи перенести на 2014–2017 роки, як це передбачено Концепцією, до 
2020 року усім можна розслабитися… 

Загальна частина

Якість життя населення знач
ною мірою залежить від пенсійного 
забезпечення людей похилого віку 
та впевненості у завтрашньому дні 
осіб, які працюють.

Саме пенсійне забезпечення є ос
новною складовою частиною систе
ми соціального захисту населення.

Напрями реформування пенсій
ної системи в Україні визначені 
у прийнятих Верховною Радою 
України у 2003 році Законах Ук
раїни "Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування" і 
"Про недержавне пенсійне забез
печення". У зазначених Законах 
передбачено створення трирівне
вої пенсійної системи: солідарна 
система загальнообов’язкового де
ржавного пенсійного страхування 
(I рівень); накопичувальна система 
загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування (II рівень); 
система недержавного пенсійного 
забезпечення (III рівень). З 2004 
року впроваджено солідарну систе
му загальнообов’язкового держав
ного пенсійного страхування та 
систему недержавного пенсійного 
забезпечення.

Зазначена модель відповідає по
ширеній у світі багаторівневій мо

делі пенсійної системи. Разом з тим 
необхідно здійснити ряд додаткових 
заходів, спрямованих на створення 
можливості застрахованим особам 
після виходу на пенсію мати гаран
товані доходи, які забезпечать до
статній рівень життя, врахування ре
зультатів трудової діяльності і суми 
накопичених пенсійних коштів кож
ного працівника під час визначення 
розмірів пенсійних виплат.

Проблеми, які потребують 
розв’язання. У 1991 році Україна 
розпочала перехід до розбудови 
пенсійної системи, заснованої на 
страхових засадах. На базі Пенсійно
го фонду України було створено сис
тему збирання і розподілу страхових 
внесків роботодавців та громадян на 
пенсійні виплати. Це стало початком 
переходу до традиційних світових 
принципів організації пенсійного за
безпечення.

Під час проведення такої рефор
ми здійснено ряд важливих для 
дальшого розвитку пенсійної систе
ми перетворень, зокрема у солідар
ній системі:

l забезпечено призначення пен
сій на підставі даних системи пер
соніфікованого обліку;

l запроваджено розмежування 
джерел фінансування пенсійних 
виплат за різними пенсійними про

грамами між бюджетом Пенсійного 
фонду України та державним бюд
жетом;

l зменшено обсяг пільг із сплати 
страхових внесків, зокрема з травня 
2009 р. здійснено заходи щодо спла
ти страхових внесків до Пенсійного 
фонду України фізичними особа
ми – суб’єктами підприємницької 
діяльності та членами їх сімей, які 
беруть участь у провадженні та
кими суб’єктами підприємницької 
діяльності та не перебувають з ними 
в трудових відносинах, на рівні не 
меншому ніж розмір мінімального 
страхового внеску на кожну особу;

l законодавчо розмежовано сис
теми сплати податків та страхових 
внесків;

l передано до Пенсійного фон
ду України функції з призначення 
і виплати пенсій і грошового забез
печення від Міноборони, Держпри
кордонслужби, Управління держав
ної охорони, органів управління 
інших військових формувань, СБУ, 
Служби зовнішньої розвідки, МВС, 
Адміністрації Держспецзв’язку, 
ДПА, Державного департаменту з 
питань виконання покарань, МНС, 
Мінтрансзв’язку та органів судової 
влади;

l залучено до управління Пенсій
ним фондом України представників 

сторін соціального діалогу (по три 
представники від профспілок та 
об’єднань роботодавців);

l установлено мінімальну пенсій
ну виплату на рівні не нижче ніж 
прожитковий мінімум для осіб, які 
втратили працездатність, що дало 
змогу виконати в повному обсязі 
норми статті 46 Конституції України.

Завдяки підвищенню вартості 
одного року страхового стажу з 1 
до 1,2 відсотка з 1 січня 2008 р. (а 
з 1 жовтня 2008 р. – до 1,35 відсо
тка) та реалізації законодавчих змін 
щодо актуалізації заробітку, який 
враховується під час призначення 
(перерахування) пенсій (виходя
чи з розміру середньої заробітної 
плати, з якої сплачувалися страхові 
внески, за 2006 рік – 928,81 гривні), 
вдалося певною мірою відновити 
диференціацію розмірів пенсій для 
8 млн. пенсіонерів та забезпечити 
виконання рекомендацій 102ї Кон
венції Міжнародної організації пра
ці про мінімальні норми соціального 
забезпечення в частині забезпечення 
пенсії за наявності 30 років стажу в 
розмірі 40 відсотків заробітку.

Проте вплив одноразової акту
алізації на диференціацію розміру 
пенсій дуже швидко зникне, якщо ос
новний розмір пенсій у подальшому 
не буде підвищуватися. Це призведе 
до того, що вже за дватри роки роз
мір пенсії знову стане нижчим ніж 
мінімальний розмір, тобто досягнута 
диференціація знівелюється.

До цього часу зберігаються дисп
ропорції у пенсійному забезпеченні, 
що обумовлені спеціальними пенсій
ними програмами для деяких кате
горій громадян, якими встановлено 
окремі умови пенсійного забезпечен
ня. Зокрема це стосується порядку 
визначення заробітної плати, з якої 
обчислюється пенсія працівникам 
окремих галузей економіки, індекса

ції розмірів їх пенсій на інфляцію та 
підвищення пенсій у зв’язку із зрос
танням заробітної плати.

Не досягнуто остаточного роз
межування джерел фінансування 
пенсійних виплат.

Незважаючи на заходи, які здій
снюються у зв’язку з переглядом 
Єдиної тарифної сітки та розміру 
мінімальної заробітної плати, майже 
третина застрахованих осіб сплачує 
пенсійні внески із заробітної плати, 
що не перевищує мінімального її 
розміру. Це призводить до звуження 
бази нарахувань страхових внесків 
та викликає небажане зниження 
пенсійних виплат у майбутньому.

Застосування механізму підви
щення розміру страхового внеску 
для забезпечення виплати пенсій не 
сприяє легалізації заробітної плати 
та збільшенню надходжень страхо
вих внесків до Пенсійного фонду 
України. Дієвим заходом збільшен
ня зазначених надходжень є підви
щення заробітної плати.

Фінансовоекономічна криза не
гативно вплинула на стабільну ро
боту Пенсійного фонду України.

Крім того, основною проблемою 
погіршення демографічної ситуації в 
Україні є старіння населення, про що 
свідчить збільшення частки осіб по
хилого віку та зміна співвідношень 
між поколіннями. За період з 1959 
до 2001 року за даними перепису на
селення співвідношення осіб пенсій
ного віку і населення працездатного 
віку збільшилося майже вдвічі (з 
22,7 до 41,1 відсотка). За прогнозом 
Інституту демографії та соціальних 
досліджень Національної академії 
наук, протягом 20102025 років це 
співвідношення досягне 50 відсо
тків, а до 2050 року – 76 відсотків. 
Уже нині пенсіонери становлять 
майже 30 відсотків загальної чисель
ності населення.

Чисельність платників внесків 
на пенсійне страхування становить 
15,2 млн. осіб, а чисельність пенсіо
нерів – 13,8 млн., тобто пересічний 
платник внесків фінансує 90,8 від
сотка середньої пенсії, а в окремих 
регіонах – і більше. При цьому час
тка пенсійних видатків у валовому 
внутрішньому продукті країни вже 
перевищує 15 відсотків.

З метою диверсифікації джерел 
отримання доходів у старості та 
послаблення в подальшому впли
ву демографічного фактору на фі
нансовий стан солідарної пенсійної 
системи і недопущення зменшення 
розмірів пенсій Законом України 
"Про загальнообов’язкове держав
не пенсійне страхування" передба
чено запровадити накопичувальну 
систему загальнообов’язкового де
ржавного пенсійного страхування 
(далі – обов’язкова накопичувальна 
пенсійна система).

Однією з передумов запровад
ження обов’язкової накопичуваль
ної пенсійної системи є досвід за
провадження і функціонування 
системи недержавного пенсійного 
забезпечення.

Учасниками системи недержав
ного пенсійного забезпечення від по
чатку її запровадження стали 491,1 
тис. осіб, сумарна вартість активів 
недержавних пенсійних фондів на 1 
липня 2009 р. становила 732,2 млн. 
гривень.

Зменшення в період фінансово
економічної кризи обсягів вироб
ництва основних видів промислової 
продукції та послуг значно погірши
ли умови інвестиційної діяльності, у 
тому числі недержавних пенсійних 
фондів, що негативно вплинуло на 
рівень дохідності пенсійних активів. 
На сьогодні більшість недержавних 
пенсійних фондів не забезпечують 
дохідність пенсійних активів вище 

фінансовий  ринок 

Пенсійна реформа в Україні    – "ціна питання"?
Досвід реформування пенсійного забезпечення в Україні та аналіз існуючих 
проблем у цій царині визначив необхідність у прийнятті стратегічного документу 
для визначення концептуальних параметрів впровадження багаторівневої 
пенсійної системи та розв’язання проблемних питань у сфері пенсійного 
забезпечення. 

14 жовтня цього року Уряд схвалив Концепцію подальшого проведення пенсійної 
реформи, яка виноситься на обговорення широкого загалу. Кожен бажаючий 
може внести свої пропозиції, зауваження до неї, які розгляне Комісія з питань 
здійснення пенсійного реформування. За результатами громадського обговорення, 
у тримісячний термін буде розроблений план заходів з реалізації Концепції. 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 14 жовтня 2009 р. № 1224-р Київ

Про схвалення Концепції подальшого  
проведення пенсійної реформи 

1. Схвалити розроблену Комісією з питань здійснення пенсійного реформування Концеп-
цію подальшого проведення пенсійної реформи (далі - Концепція), що додається. 

2. Комісії з питань здійснення пенсійного реформування: 
провести за участю сторони профспілок та всеукраїнських об’єднань організацій робо-

тодавців і підприємців, які є суб’єктами Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, 
всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими 
профспілками і профоб’єднаннями на 2008-2009 роки (далі – соціальні партнери), публічне 
представлення Концепції; 

організувати за участю соціальних партнерів громадське обговорення, зокрема шляхом 
проведення конференцій, семінарів, форумів, громадських слухань, засідань за круглим 
столом, положень Концепції, у тому числі щодо впровадження накопичувальної системи 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та перетворення Пенсійного фон-
ду України в неприбуткову самоврядну організацію; 

за результатами громадського обговорення Концепції розробити у тримісячний строк план 
заходів з її реалізації, а у разі потреби подати пропозиції щодо внесення змін до Концепції. 

 3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 
15 грудня 2005 р. № 525 "Про схвалення Стратегії розвитку пенсійної системи" (Офіційний віс-
ник України, 2005 р., № 51, ст. 3205). 

Прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО 

СХВАЛЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 14 жовтня 2009 р. № 1224-р 

КОНЦЕПЦІЯ
подальшого проведення пенсійної реформи 

ЕкспЕртна думка
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