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ВСТУП
Підвищення добробуту населення, якісних характеристик життя людей є одними з найголовніших завдань

соціальної політики нашої незалежної держави. Невід’ємною складовою соціальної політики є соціальне стра-
хування. Соціальне страхування виявляється як система специфічних відносин щодо перерозподілу національ-
ного доходу. Її економічний зміст полягає у формуванні спеціальних страхових фондів за рахунок обов’язкових
страхових внесків працівників і роботодавців та у використанні цих коштів для компенсації втрати трудового
доходу чи його підтримки внаслідок дії універсальних соціальних ризиків.

Проблеми соціального забезпечення, в тому числі соціального страхування, останнім часом досліджували-
ся вітчизняними науковцями, а саме: М.Д. Бойко, В.Я. Бурак, В.Й. Плиса, Д.М. Сандлер, С.М. Синчук,
І.М. Сирота, А.В. Скрипник, Л.А. Ліхтенштейн, Б.І. Сташків, С.І. Юрій, І.С. Ярошенко та багато інших [1-4, 7-12].
У їхніх працях розкрито зарубіжний досвід здійснення соціальної політики державою, правові основи соціаль-
ного страхування, виявлені проблеми реформування соціальних позабюджетних фондів, розвитку окремих видів
соціального страхування.

Однак питання соціального страхування сільського населення, на наш погляд, недостатньо висвітлено у
вітчизняній науковій літературі, що потребує спеціального дослідження сутності та ролі соціального страху-
вання в умовах трансформації економіки, обґрунтування напрямків підвищення соціального захисту сільського
населення, які б спиралися на сучасні економічні та суспільні відносини.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета дослідження полягає у визначенні ролі недержавних пенсійних фондів у системі соціального захисту

населення та у виробленні рекомендацій щодо підвищення соціального захисту працівників аграрних
підприємств.

РЕЗУЛЬТАТИ
Одним з найпоширенішим у світі механізмів, за допомогою якого розв’язуються проблеми матеріального

забезпечення непрацездатних членів суспільства є система соціального страхування.
Сутність страхування полягає у формуванні учасниками страхової системи спеціальних (страхових) фондів,

за рахунок яких здійснюється відшкодування витрат, пов’язаних з настанням певних подій (страхових ризиків).
З огляду на те, що соціальне страхування спрямоване на відновлення працездатності активної частини насе-

лення країни та гарантію матеріального забезпечення громадян, які втратили працездатність у зв’язку з вихо-
дом на пенсію чи не мали її у працездатному віці, можна вважати, що соціальне страхування передбачає роз-
в’язання окремих аспектів соціального захисту громадян країни [2].

Пенсійна система, головний елемент якої — обов’язкове державне пенсійне страхування, є однією з основ-
них гарантій соціального захисту, завданням якого є підтримка матеріального добробуту громадян при виході
на пенсію за віком, за інвалідністю чи в разі втрати годувальника.

Низка макроекономічних і демографічних проблем [3] зумовили реформування системи пенсійного забез-
печення в Україні, яка здійснюється у трьох напрямках: реформування солідарної системи, створення обов’яз-
кової накопичувальної системи і розвиток добровільної накопичувальної системи.

Законами «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та «Про недержавне пенсійне забез-
печення», якими детально регламентуються правові засади функціонування реформованої системи пенсійного
забезпечення і які набули чинності з 1 січня 2004 р. було передбачено запровадження з 1 січня 2004 р. двох
рівнів нової пенсійної системи: реформованого солідарного рівня та добровільного недержавного пенсійного
забезпечення.

Добровільна накопичувальна система здійснюється через: 1) недержавні пенсійні фонди; 2) страхові орга-
нізації; 3) банківські установи.

Крім того, Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено запро-
вадження з часом другого накопичувального рівня реформованої пенсійної системи [6, c. 15].

За рекомендаціями Міжнародної організації праці коефіцієнт заміщення заробітної плати пенсією повинен
становити не менше 30% заробітку некваліфікованого працівника. Так, за розрахунками Н.В. Ткаченко [11]
коефіцієнт заміщення заробітку пенсією у 2009 р. дорівнював 47%. Водночас в інших країнах рівень пенсійно-
го забезпечення громадян був вищим, що в певній мірі було досягнуто за рахунок додаткових пенсійних виплат
із недержавних пенсійних фондів (НПФ). Коефіцієнт заміщення заробітку пенсією у 2009 р. становив у Польщі
61,2%, у тому числі виплати з НПФ забезпечили заміщення 31,3% заробітку, у Чехії — 61,3% і 11,6%, в Угор-
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щині — 76,9% і 26,2% відповідно. Як зазначає Рудик В.К. [7] в Україні співвідношення середньої пенсії до
середньої заробітної плати за 2010 р. дещо знизився і становив 44,1%.

Якщо ж брати середню заробітну плату в сільському господарстві, то коефіцієнт заміщення пенсії буде
вищим за цей показник в цілому по країні. Однак це не говорить про більший розмір пенсії для працівників
аграрних підприємств у порівнянні з робітниками і службовцями.

Така ситуація була і за часів СРСР, коли пенсіонерам-колгоспникам був гарантований значно нижчий рівень
пенсійного забезпечення, ніж робітникам і службовцям. Наприклад, у 1970 р. пенсіонери-колгоспники отриму-
вали середню пенсію за віком у чотири рази меншу, ніж державну пенсію за віком — відповідно 13,8 та 56,1
рублів. І лише за два роки до розпаду Радянського Союзу, 1 жовтня 1989р., було ліквідовано різницю в пенсій-
ному забезпеченні колгоспників, робітників і службовців [12].

Слід зазначити, що значна кількість працівників залучається до роботи в період з березня по жовтень, коли
в рослинництві здійснюються основні польові роботи. В період з листопада по лютий працівників звільняють,
частину переводять на неповний робочий день, а отже вони втрачають можливість отримати в цей період стра-
ховий і трудовий стаж, які потім враховуються при призначенні пенсії.

Прийняттям Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної систе-
ми» було збільшено страховий стаж для отримання пенсія, що негативно вплине не її розмір для працівників,
зайнятих в сільському господарстві.

Отже більшість працівників аграрної сфери можуть розраховувати в солідарній системі лише на мінімальну
пенсію. Звідси виникає потреба у додатковому соціальному захисті цих працівників у старості за допомогою
недержавного пенсійного забезпечення.

Розглянемо роль недержаних пенсійних фондів у системі недержавного пенсійного забезпечення.
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Таблиця 1
Динаміка показників діяльності НПФ

Показники розвитку фондів 2006 2007 2008 2009 2010
Загальна кількість укладених пенсійних контрактів
(тис. шт.) 41,5 55,9 62,3 62,5 69,7

Кількість учасників за укладеними пенсійними
контрактами (тис. осіб) 193 279 482,5 497,1 569,2

Загальні активи НПФ (млн. грн.) 137 281 612,2 857,9 1144,3
Пенсійні внески* (млн. грн.), у т. ч. 119,7 234,4 582,9 754,6 925,4
 від фізичних осіб 5,3 14,0 26,0 31,8 40,7
 від юридичних осіб 108,2 220,4 556,8 722,7 884,6
 від фізичних осіб-підприємців 0,02 0,04 0,1 0,1 0.2
Пенсійні виплати*(млн. грн.) 4,0 9,1 27,3 90,1 158,2
Кількість осіб, що отримали/отримують пенсійні
виплати (тис. осіб) 3,9 5,5 10,9 28,1 47,8

Сума інвестиційного доходу (млн. грн.) 23,4 68,1 86,8 236,7 433,0
Сума витрат, що відшкодовуються за рахунок
пенсійних активів (млн. грн.) 6,1 16,6 31,6 47,1 64,6

* наростаючим підсумком з початку діяльності
Джерело: Підсумки розвитку системи НПЗ у 2006-2010 рр. — [Електр. ресурс]. — http//www.dfp.gov.ua

Так, станом на 31.12.2010 р. Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг погоджено 101
статутів недержавних пенсійних фондів, серед яких 9 (8,9%) складають професійні фонди, 9 (8,9%) — корпора-
тивні, решта 83 (82,2%) — відкриті. Для порівняння станом на 31.12.05 р. у Держреєстрі містилась інформація
про 54 недержавні пенсійні фонди, з яких 42 — відкритих (77,8%), 8 корпоративних (14,8%) та 4 професійних
(7,4%) недержавних пенсійних фондів. Загальна сума активів, сформованих недержавними пенсійними фонда-
ми станом на 31.12.10 р., становила більше 1,1 млрд. грн., а це майже у 8,4 рази більше у порівнянні з 31.12.06 р.,
коли вартість активів сягала лише 137 млн. грн.

Станом на 31.12.10 р. адміністраторами недержавних пенсійних фондів було укладено 69741 пенсійний
контракт з 56 139 вкладниками, з яких 2385 вкладників, або 4,2%, — юридичні особи, на яких припадає 884,6
млн. грн. пенсійних внесків (95,6% від загального обсягу пенсійних внесків за системою НПЗ), а 53754 вклад-
ники, або 95,8%, — фізичні особи. У порівнянні з аналогічним періодом 2006р. кількість укладених пенсійних
контрактів в цілому зросла більш ніж у 1,6 раз.

У зв’язку з тим, що внески до НПФ можуть вноситися як роботодавцями, так і самими працівниками (фізич-
ними особами), розглянемо, як вони оподатковуються.

Оподаткування доходів фізичних осіб до прийняття Податкового кодексу України (ПКУ) здійснювались у
відповідності до Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. за №889-IV. Майже всі
норми і поняття цього закону знайшли відображення в розділі IV «Податок на доходи фізичних осіб» ПКУ.

Згідно до ПКУ [5] «пенсійний внесок — кошти, внесені до недержавного пенсійного фонду, страхової орга-
нізації або на пенсійний депозитний рахунок до банківської установи у межах недержавного пенсійного за-
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безпечення чи сплачені до Накопичувального пенсійного фонду загальнообов’язкового пенсійного страхування
(курсивом виділені зміни у ПКУ у порівнянні із Законом №889-IV) відповідно до Закону. Для цілей оподатку-
вання пенсійний внесок не є єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

До складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу включаються:
164.2.16. сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхо-

вих платежів (страхових внесків, страхових премій), пенсійних вкладів, внесків до фонду банківського управління,
сплачена будь-якою особою — резидентом за платника податку чи на його користь, крім сум, що сплачуються:

а) особою — резидентом, що визначається вигодонабувачем (бенефіціаром) за такими договорами;
б) одним із членів сім’ї першого ступеня споріднення платника податку;
в) роботодавцем — резидентом за свій рахунок за договорами довгострокового страхування життя або не-

державного пенсійного забезпечення платника податку, якщо така сума у розрахунку на такого платника подат-
ку не перевищує 15 відсотків нарахованої цим роботодавцем суми заробітної плати платнику податку протягом
кожного звітного податкового місяця, за який вноситься страховий платіж (страховий внесок, страхова пре-
мія) або сплачується пенсійний внесок, внесків до фондів банківського управління, але не більше як сума, визна-
чена абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу, у розрахунку за місяць за сукуп-
ністю таких внесків.

Отже до складу місячного (річного) оподатковуваного доходу не буде включена сума пенсійних внесків у
розмірі місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, діючого на 1 січня звітного податкового
року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень у розрахунку за такий місяць за сукупністю
всіх таких внесків (2010 рік — 1320 грн.).

Юридичні особи, платники податку на прибуток, згідно до другого абзацу пункту 142.2 статті 142 ПКУ при
сплаті за власний рахунок добровільних внесків на страхування (недержавне пенсійне забезпечення) найманої
ним фізичної особи, мають право включити до складу витрат кожного звітного податкового періоду (наростаю-
чим підсумком) суму таких внесків, загальний обсяг якої не перевищує 25 відсотків заробітної плати, нарахова-
ної такій найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі податкові періоди.

Тобто, законодавчо встановлені пільги при сплаті внесків до НПФ як для фізичних осіб, так і для підприємств-
роботодавців.

Нами було розглянуто цілий ряд недержавних пенсійних фондів, які надають різні можливості як робото-
давцям, так і працівникам. Так, більшість фондів пропонують роботодавцю наступні можливості:

1) обрати любу із пенсійних схем, розроблених НПФ для підприємств, причому вони можуть бути різними
для різних категорій працівників (Пенсійна схема №3, Пенсійна схема №4);

2) забезпечити працівникам додаткові пенсії любого розміру, любої періодичності виплат (раз на місяць, раз
у квартал, раз на півроку, раз на рік) і любої тривалості виплат — від 10 і більше років;

3) у взаємодії із співробітниками Фонду розробити довгострокову Пенсійну програму підприємства.
Фізичні особи мають право обрати одну з двох запропонованих пенсійних схем: 1) пенсійна схема №1, за

якою пенсійні внески здійснює учасник на свою користь; 2) пенсійна схема №2, пенсійні внески на корить
учасника сплачує третя фізична особа.

Із наявних пенсійних схем ми пропонуємо обрати дві: Пенсійна схема №1 недержавного пенсійного забез-
печення учасників фонду, які є вкладниками фонду на свою користь та Пенсійна схема №4 недержавного пен-
сійного забезпечення учасників фонду — для окремих груп працівників роботодавця, на користь яких ним
сплачуються пенсійні внески.

Пенсійні внески будуть здійснюватися щомісячно за двома обраними схемами по 25 грн. як працівником,
так і роботодавцем. Тобто, за рік на одного працівника буде перераховано пенсійних внесків на загальну суму
600 грн., з яких 300 грн. буде перераховано підприємством і 300 грн. буде перераховано самим працівником. На
нашу думку, ця сума не буде обтяжливою не тільки для великих та середніх сільськогосподарських підприємств,
а навіть і для невеликого фермерського господарства.

Що стосується встановлення доходності НПФ, то Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечен-
ня» забороняється встановлювати мінімальну гарантовану норму прибутку від інвестування активів пенсійного
фонду, а також робити прогнози зростання доходів учасників недержавного забезпечення.

Однак, за підсумками 2006-2010 рр. рівень доходності обраного нами фонду склав від 12 до 20% (рівень
доходності залежить від участі у програмі недержавного пенсійного забезпечення). Для розрахунку пенсійних
накопичень ми беремо нижню межу доходності (12%) і нараховуємо складні відсотки.

Проведені розрахунки сум внесків та накопичених на індивідуальних пенсійних рахунках сум за різними
термінами страхування у системі недержавного пенсійного забезпечення показують, що при рівні доходності у
12% складних річних сума внесків та накопичена сума відповідно складуть: при 15-річному накопиченні — 9,0
та 25,2 тис. грн., при 20-річному накопиченні — 12,0 та майже 50,0 тис. грн., при 25-річному — 15,0 і 94,9 тис.
грн., при 30-річному накопиченні — 18,0 і 176,5 тис. грн.

Нами було проведено розрахунок суми щомісячної виплати по роках в залежності від терміну накопичень.
Так, при 15-річному терміну накопичень щомісячні виплати в середньому складуть в перший рік виплати до-
даткової пенсії 117,28 грн., а в останній — 1133,69 грн., при 30-річному накопиченні виплати вже в перший рік
складуть 820,46 грн., а в останній — 7931,06 грн.

ВИСНОВКИ
Проведена оцінка ринку фінансових послуг у системі недержавного пенсійного забезпечення показує чітку

тенденцію до росту всіх показників діяльності недержавних пенсійних фондів. Так, за п’ять роки кількість
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недержавних пенсійних фондів зросла з 54 до 101, загальна сума активів з 46,2 до 612,2 млн. грн., кількість
укладених контрактів з 16,3 до 62,3 тис. шт., кількість учасників зросла з 193 до 482,5 тис. осіб тощо.

Однак діяльність недержавних пенсійних фондів має ряд недоліків, які будуть розглянуті у наступних дос-
лідженнях.
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