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В ажко уявити заможне
суспільство без замож-
них людей, які не про-

сто сподіваються на державну
підтримку у похилому віці, але і
здатні протягом трудової діяль-
ності створювати надійні ос-
нови для свого майбутнього до-
бробуту. 

Конкурентоспроможна еко-
номіка потребує інвестицій, ба-
жано – довгострокових. Дже-
релом таких надходжень може
стати накопичувальна пенсійна
система. Нагадаю, що в Україні
повільно розвивається добро-
вільне пенсійне забезпечення,
а накопичувальна система за-
гальнообов’язкового держав-
ного пенсійного страхування,
тобто другий рівень пенсійної
системи, досі не працює.  

Безумовно, можна вважати
ознакою ефективної держави
гарантування в Конституції пен-
сії, інших видів соціальних ви-

плат та допомоги на рівні, не
нижче за прожитковий мінімум,
незалежно від трудової діяль-
ності, адже для більшості пере-
січних українців не принципово,
як називається така державна
підтримка (пенсія чи допомога)
і з якого джерела виплачується.
Але, на моє переконання, країна
має заохочувати громадян до
самостійного формування пен-
сійного добробуту та надавати
необхідні для цього механізми.

Саме з таких позицій пропо-
ную читачам розглянути розділ
Програми, який стосується ре-
форми пенсійного страхування. 

З двох до трьох – рухає-
мося швидше

Загалом розділ «Реформа
системи пенсійного страху-
вання» та Концепція подаль-
шого проведення пенсійної ре-
форми (далі – Концепція),
схвалена Урядом 14 жовтня
2009 р. та розрахована на пе-

ріод до 2017 р., мають схожі зав-
дання та шляхи їх досягнення.
Винятки становлять питання
підвищення пенсійного віку, яке
у Концепції взагалі не стави-
лося, що можна пояснити її «пе-
редвиборчим» характером, а
також коротший термін реаліза-
ції Програми – до 2014 р.

Серед причин затримки про-
цесу проведення пенсійної ре-
форми і створення адекватної
до ринкових умов системи со-
ціального захисту непраце -
здатних громадян в Україні Про-
грама зазначає «недостатню
диверсифікованість механізмів
пенсійного забезпечення. У на-
шій державі повною мірою фун-
кціонує лише солідарний рівень
пенсійного страхування, тоді як
впровадження другого рівня
(обов’язкової накопичувальної
системи) постійно відклада-
ється, розвиток добровільного
пенсійного забезпечення обме-
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жується нерозвиненістю фондо-
вого ринку, низьким рівнем до-
ходів і недовірою населення до
фінансових інститутів».  

Нагадаю, що у 2003 р. в Україні
була розпочата пенсійна рефор-
ма та законодавчо закріплена
трирівнева пенсійна система,
представлена покращеною со-
лідарною системою (перший рі-
вень), створені правові засади
недержавного пенсійного
забезпечення та діяльності
недержавних пенсійних
фондів (третій рівень), за-
плановано запровадження
накопичувальної системи
загальнообов’язкового дер-
жавного пен сійного страхування
(другий рівень). Оскільки перший
і третій рівні пенсійної системи в
Україні вже працюють, на пер-
спективах та шляхах запровад-
ження другого рівня варто зупи-
нитися докладніше. 

Від де-юре до де-факто
Механізм функціонування

цього рівня із створенням цен-
тралізованого Накопичуваль-
ного пенсійного фонду (далі –
Накопичувальний фонд) був
докладно прописаний в Законі
«Про загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування»
ще у 2003 р. Проте пізніше, 
прий нятим Верховною Радою 
України у першому читанні у
квітні 2007 р. законопроектом
про запровадження обов’язко-
вої накопичувальної системи,
пропонувалося змінити деякі
складові цього механізму. Під
час подальших дискусій активно
обговорювалося, зокрема, пи-
тання доцільності використання
потенціалу існуючих в Україні
відкритих недержавних пенсій-

них фондів замість створення
Накопичувального фонду. До
речі, останнім часом цю ідею
публічно підтримувала і Дер-
жавна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг Ук-
раїни – основний куратор не-
державних пенсійних фондів. 

Програма містить не лише
краще прописані етапи рефор-
мування пенсійної системи у

цьому напрямку, але й жорсткі
строки. Так, на першому етапі
(до кінця 2010 р.) передбача-
ється «уточнення умов запро-
вадження другого рівня пенсій-
ної системи, здійснення орга-
нізаційно-підготовчої роботи».
І вже до кінця 2012 р. Програ-
мою заплановано запроваджен-
ня накопичувальної системи за-
гальнообов’язкового держав-
ного пенсійного страхування. 

Позитивним є і окреслення у
Програмі деяких основних засад
роботи другого рівня пенсійної
системи. Адже в інших країнах
світу використовуються різні мо-
делі функціонування цього
рівня, пов’язані зі ступенем цен-
тралізації окремих функцій та
залученням приватних структур
до роботи зі страховими внес-
ками на різних етапах (зби-
рання, облік, інвестування). Так,
за Пенсійним фондом України у
Програмі закріплюється функція
збирання й адміністрування
коштів другого рівня. Що сто-
сується інвестування, то підхід

залишається незмінним і поля-
гає у залученні до цього процесу
ліцензованих професійних учас-
ників фондового ринку – компа-
ній з управління активами. 

Програма передбачає за-
безпечення можливості «спря-
мування внесків другого рівня до
недержавних пенсійних фондів
за бажанням і вибором застра-
хованих осіб». 

Вік є важливим
Ще одне важливе питання, на

яке дала відповідь Програма, –
це вікові обмеження для учасників
другого рівня пенсійної системи.
Закон «Про загальнообов’язкове
дер жавне пенсійне страхування»
передбачає обо в’язкову участь у
цій системі чоловіків та жінок,
яким на день запровадження сис-
теми ще не виповниться відпо-
відно 40 та 35 років, а також право
чоловіків віком від 40 до 50 років
та жінок – від 35 до 45 років са-
мостійно прийняти рішення про
участь у накопичувальній пен-
сійній системі. Сутність таких ві-
кових обмежень полягає в тому,
аби учасник другого рівня мав
достатньо часу для накопичення
внесків у сумі, необхідній для при-
дбання довічного ануїтету, інакше
його накопичень вистачить лише
для одноразової виплати і не до-
сягатиметься мета запроваджен-
ня накопичувальної системи пен-
сійного страхування – забезпе-
чити громадян ще одним постій-
ним джерелом доходів. 

Програма забезпечує можливість
спрямування внесків другого рівня до
недержавних пенсійних фондів 
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Розмір має значення
Ще одним важливим питан-

ням роботи другого рівня пен-
сійної системи є розмір страхо-
вих внесків. За Законом він має
становити не більше 7 % заро-

бітної плати. Виходячи з планів
охопити обов’язковою накопи-
чувальною пенсійною системою
осіб до 35 років, не виключено,
що розмір відрахувань буде
встановлений на більш низько-
му рівні, ніж 7 %, ос кільки в
учасників цієї системи попереду
40 років для накопичень. Розмір
страхових внесків другого рівня
є важливим і з огляду на те, що
суму, яку недоотримає солідар-
на пенсійна система у зв’язку
із за провадженням другого рів -
ня, компенсуватиметься із дер-
жавного бюджету. Водночас
розмір внесків визначатиме об-
сяги коштів, що регулярно на-
дходитимуть у вигляді інвестицій
до еконо міки України та фінан-
сового сектора, адже накопи-
чувальна система пенсійного

страхування, на відміну від со-
лідарної, передбачає зараху-
вання обов’язкових внесків пра-
цюючих на їх індивідуальні ра-
хунки з подальшим інвестуван-
ням з метою примноження та
збереження від інфляції.

Тож Програма визначила чіткі
орієнтири щодо подальшого
проведення пенсійної реформи,
зокрема запровадження та фун-
кціонування другого рівня пен-
сійної системи. Наступним кро-
ком має стати розробка та
прийняття Закону України «Про
запровадження накопичувальної
системи загальнообов’язкового
державного пенсійного страху-
вання», у якому будуть відповіді
на питання, що залишилися від-
критими. 

Охопити другим рівнем
пенсійної системи передба-
чається застрахованих осіб,
яким у 2012 році буде не
більше 35 років. Саме для
учасників цього рівня Про-
грамою передбачається «на-
близити пенсійний вік до
євро пейських стандартів» та
підвищити його до 65 років.
Решта громадян виходитиме
на пенсію у 60 років, причому
вирівнювання пенсійного віку
поступово почнеться у 2011–
2012 рр. з інтервалами у
шість місяців і триватиме
протягом 10 років.


