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Проект 

РЕЗОЛЮЦІЯ 
 

м. Київ                                                                                                                                                25 листопада 2011 року 
 
 
Учасники ІІ Всеукраїнського форуму «Пенсійна реформа в Україні: роль фінансових консульта-

нтів», обговоривши проблеми в галузі пенсійного страхування, їх зв’язок із соціально-економічними 
та правовими змінами в Україні, розглянувши міжнародний та вітчизняний досвід пенсійного страху-
вання та ролі страхового ринку, а також законопроекти з питань пенсійної реформи, констатують 
необхідність запровадження нових підходів до державної політики, яка б відповідала Програмі еко-
номічних реформ на 2010-2014 роки  „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефек-
тивна влада”, а також нормам та стандартам Європейського Союзу, зокрема Директиви 2002/92/ЄС 
Європейського парламенту та Ради від 9 грудня 2002 року «Про страхове посередництво», Директиви 
2003/41/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 03 червня 2003 року «Про діяльність та нагляд за 
установами професійного пенсійного забезпечення», Директиви 2002/83/ЄС Європейського Парла-
менту та Ради від 5 листопада 2002 року «Про страхування життя» наголошено про реформування 
пенсійної системи на наступних засадах: 

1. Проведення ефективної державної політики, спрямованої на проведення пенсійної реформи 
на умовах транспарентності, відкритості та вільної конкуренції між банками, компаніями зі страху-
вання життя та недержавними пенсійними фондами у сфері недержавного пенсійного забезпечення; 

2. Підвищення страхової культури громадян та їх фінансової грамотності через системне інфор-
мування населення про стан та перспективи розвитку недержавного пенсійного страхування, а також 
розбудови інфраструктури ринку страхових послуг та забезпечення спрощеної системи оподаткуван-
ня, обліку та звітності для СПД-фізичних осіб, що виконують допоміжну діяльність у сфері страхуван-
ня життя та пенсійного забезпечення, а також внесення змін до Податкового Кодексу України про 
віднесення витрат на допоміжну діяльність у сфері страхування життя та пенсійного забезпечення на 
собівартість страхових продуктів; 

У зв’язку з цим учасники Форуму виступили: 

1. Підтримати ініціативу Ліги страхових організацій України щодо внесення змін до Закону 
України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" від 10 ве-
ресня 2011 року № 3668-VI про встановлення порядку укладення та оплати договору страхування 
довічної пенсії за рахунок коштів накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пен-
сійного страхування, а також встановлення права компанії зі страхування життя виконувати функції 
компанії з управління активами та адміністратора відкритого недержавного пенсійного фонду за 
умови виконання вимог, передбачених для компаній з управління активами та адміністраторів пен-
сійних фондів Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та нормативними актами 
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України; 

2. Підтримати ініціативу Європейської федерації фінансових експертів «Green Capital» щодо за-
безпечення правової основи та організаційної підтримки у створенні національної системи навчання 
та сертифікації провайдерів допоміжної діяльності у сфері страхування та пенсійного забезпечення 
(страхових агентів, фінансових консультантів) через прийняття окремого Закону України «Про стра-
хових посередників» для чого створити відповідну робочу групу при Комітеті Верховної Ради України 
з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики.  

3. Доручити Європейській федерації фінансових експертів «Green Capital» протягом 10 днів на-
правити матеріали та резолюцію Форуму до Президента України, Верховоної Ради України, Кабінету 
Міністрів України, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, Державної 
податкової служби України та Міністрства освіти і науки, молоді та спорту. 
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НОВАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
 
Тігіпко С.Л. – Віце-прем’єр міністр Укра-
їни, міністр соціальної політики 

 
10 вересня 2011 року Президентом Украї-

ни підписаний  прийнятий 8 липня п.р. Закон 
України "Про заходи щодо законодавчого за-
безпечення реформування пенсійної системи" 
№ 3668-VI (далі Закон 3668).  Закон набрав 
чинності з 1 жовтня 2011 року. Згідно із при-
йнятим Законом всі пенсії, призначені до на-
брання ним чинності, продовжують виплачу-
ватись у встановлених розмірах, без будь-яких 
обмежень, в тому числі і працюючим пенсіоне-
рам. Положення щодо порядку визначення 
зарплати для призначення пенсії з урахуван-
ням середньої заробітної плати (доходу) у се-
редньому на одну застраховану особу в цілому 
в Україні, з якої сплачено страхові внески, за 
три календарні роки, що передують року звер-
нення за призначенням пенсії, відповідно до 
законів України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» та «Про нау-
кову і науково-технічну діяльність», набира-
ють чинності з 1 січня 2012 року. 

Зміни, які відбулися з прийняттям За-
кону 3668: 

1.  В ЧАСТИНІ ПЕНСІЙНОГО ВІКУ 

1) встановлений єдиний для чоловіків і 
жінок вік виходу на пенсію. Так, статтю 26 
Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» (далі – Закон 
1058) викладено у новій редакції, згідно з 
якою особи мають право на призначення пен-
сії за віком після досягнення 60 років. 

До прийняття Закону 3668 право на пенсію за 
віком мали жінки після досягнення 55 років, чоло-
віки – 60 років 

Підвищення пенсійного віку для жінок 
буде здійснюватися поступово за такою схе-
мою:  

"до досягнення віку, встановленого абза-
цом першим цієї статті, право на пенсію за 
віком мають жінки 1961 року народження і 
старші після досягнення ними такого віку: 

55 років  які народилися до 30 вересня 
1956 року включно; 

55 років 6 місяців  які народилися з 1 жо-
втня 1956 року по 31 березня  1957 року; 

56 років  які народилися з 1 квітня 1957 
року по 30 вересня 1957 року; 

56 років 6 місяців  які народилися з 1 жо-
втня 1957 року по 31 березня  1958 року; 

57 років  які народилися з 1 квітня 1958 
року по 30 вересня 1958 року; 

57 років 6 місяців  які народилися з 1 жо-
втня 1958 року по 31 березня  1959 року; 

58 років  які народилися з 1 квітня 1959 
року по 30 вересня 1959 року; 

58 років 6 місяців  які народилися з 1 жо-
втня 1959 року по 31 березня  1960 року; 

59 років  які народилися з 1 квітня 1960 
року по 30 вересня 1960 року; 

59 років 6 місяців  які народилися з 1 жо-
втня 1960 року по 31 березня 1961 року; 

60 років  які народилися з 1 квітня 1961 
року по 31 грудня 1961 року"; 

2) передбачений компенсатор більш піз-
нього виходу на пенсію. Так, статтю 29 Закону 
1058 доповнено пунктом 3 такого змісту: 

"3. Жінкам, які народилися у період по 31 
грудня 1961 року, після виходу на пенсію вста-
новлюється підвищення розміру пенсії, обчис-
леного відповідно до статті 27 цього Закону, в 
розмірі 2,5 відсотка за кожні шість місяців 
більш пізнього виходу на пенсію, починаючи з 
55 років до досягнення ними 60-річного віку".  

3) у період до 1 січня 2015 року збережено 
можливість (за бажанням) виходу на пенсію 
жінок після досягнення 55 років. Таке право 
матимуть ті жінки,  які звільнилися з роботи за 
наявності страхового стажу не менше 30 років. 
У цьому випадку розмір їх пенсії, обчислений 
відповідно до статті 27 та з урахуванням статті 
28 цього Закону, зменшується на 0,5 відсотка 
за кожний повний чи неповний місяць достро-
кового виходу на пенсію (пункт 72 Прикінце-
вих положень Закону 1058). 

Приклад. Жінка має право на пенсію після 
досягнення 56 років, проте вона виявила ба-
жання призначити пенсію у 55 років 6 місяців. 
Розмір пенсії, обчислений відповідно до статті 
27  з урахуванням статті 28  Закону 1058, ста-
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новить 1500 грн. До виплати така жінка оде-
ржуватиме 1455 грн., тобто пенсія зменшу-
ється на 3 % (0,5 % Х 6 місяців дострокового 
виходу на пенсію).   

У разі, коли така жінка до досягнення віку, 
передбаченого статтею 26      Закону 1058, 
працевлаштувалася, виплата дострокової пен-
сії на час роботи припиняється. Після досяг-
нення віку, передбаченого статтею 26 Закону 
1058, відсоток на який зменшено розмір пенсії, 
переглядається з урахуванням кількості пов-
них місяців страхового стажу, набутого за пе-
ріод роботи після дострокового виходу на пен-
сію.  

Відсоток, на який було зменшено розмір 
пенсії, також може бути переглянуто з ураху-
ванням відповідної кількості повних місяців 
страхового стажу, якщо особа після досягнення 
віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, 
продовжує працювати і відмовилася від отри-
мання пенсії”; 

4) змінено також вік для призначення пе-
нсії відповідно до «спеціальних» законів. Так, 
право на пенсію за нормами законів України 
«Про державну службу»,  «Про наукову і науко-
во-технічну діяльність», «Про статус народно-
го депутата України» та право на щомісячне 
довічне грошове утримання відповідно до 
Закону України “Про судоустрій і статус суддів” 
з 1 жовтня 2011 року матимуть жінки після 
досягнення віку, передбаченого статтею 26 
Закону 1058 (тобто пенсійний вік поступово 
збільшується з 55 років до 60 років за вищеза-
значеною схемою). Для чоловіків вік виходу на 
пенсію або щомісячне довічне грошове утри-
мання, починаючи з 2013 року, поступово збі-
льшуватиметься до 62 років за такою схемою:  

60 років 6 місяців - які народилися з 1 січ-
ня 1953 року по 31 грудня 1953 року;  

61 рік - які народилися з 1 січня 1954 року 
по 31 грудня 1954 року; 

61 рік 6 місяців - які народилися з 1 січня 
1955 року по 31 грудня 1955 року. 

У зв’язку із збільшенням пенсійного віку, 
змінено також граничний вік перебування на 
державній службі (на службі в органах місце-
вого самоврядування, на дипломатичній служ-
бі), який становитиме 60 років для жінок і 62 
роки для чоловіків. У виняткових випадках 
після закінчення граничного віку перебування 
на державній службі державні службовці (слу-
жбовці органів місцевого самоврядування, 
дипломатичні працівники) можуть бути зали-
шені на державній службі лише на посадах 

радників або  консультантів  за  рішенням  
керівника  відповідного державного органу. 

До прийняття Закону 3668 граничний вік  перебу-
вання на державній службі становив 60 років для 
чоловіків і 55 років для жінок. У разі необхідності 
керівник державного органу за погодженням з кері-
вником спеціально уповноваженого центрального 
органу  виконавчої влади з питань реалізації  дер-
жавної політики у сфері державної  служби  міг 
продовжити термін перебування на державній 
службі, але не більш як на п'ять років. У винятко-
вих випадках після закінчення цього терміну дер-
жавні службовці могли  бути залишені на держав-
ній службі лише на посадах радників або консуль-
тантів за  рішенням керівника відповідного держа-
вного органу. 

5) внесені зміни до законів України “Про 
зайнятість населення” та “Про основні засади 
соціального захисту ветеранів праці та інших 
громадян похилого віку в Україні”. З урахуван-
ням зазначених змін особам, трудовий договір 
з якими розірвано з ініціативи власника або 
уповноваженого ним органу у зв’язку із зміна-
ми в організації виробництва і праці, в тому 
числі ліквідацією, реорганізацією, перепрофі-
люванням підприємств, установ та організацій, 
скороченням чисельності або штату працівни-
ків, а також виявленою невідповідністю пра-
цівника займаній посаді за станом здоров’я, 
гарантується право на достроковий вихід на 
пенсію, якщо звільнення відбулося за півтора 
року до досягнення пенсійного віку, встанов-
леного статтею 26 Закону 1058 (тобто за пів-
тора року до досягнення 60 років чоловіками  і 
55 років 6 місяців - 60 років (за вищезазначе-
ною схемою) – жінками), або віку, що дає право 
на призначення пенсії відповідно до законів 
України “Про державну службу”, “Про статус 
народного депутата України”, “Про наукову і 
науково-технічну діяльність” (за наявності 
відповідних умов). 

Ще одна зміна: такі пенсії призначати-
муться за наявності страхового стажу, необ-
хідного для призначення пенсії за віком у мі-
німальному розмірі, передбаченого абзацом 
першим частини першої статті 28 Закону Укра-
їни “Про загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування”, тобто за наявності  30 ро-
ків страхового стажу у жінок і 35 років у чоло-
віків; 

6) збільшення пенсійного віку торкнеться 
також жінок, які постраждали внаслідок Чор-
нобильської катастрофи”. Статтею 55 Закону 
України “Про статус і соціальний захист гро-
мадян, які постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи” (в редакції прийнятих Зако-
ном 3668 змін), передбачено, що особам, які 
працювали або проживали на територіях ра-
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діоактивного забруднення, пенсії надаються із 
зменшенням пенсійного віку, встановленого 
статтею 26 Закону України “Про загальноо-
бов’язкове державне пенсійне страхування”. 
При цьому відповідне зниження пенсійного 
віку, передбачене цією статтею, застосовується 
також до завершення періоду збільшення віку 
виходу на пенсію до 1 січня 2022 року”. Так, 
згідно із Законом 3668 жінка, яка народилася 1 
червня  1957 року, матиме право на пенсію 
після досягнення 56 років. Якщо ця жінка від-
носиться до категорії постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи і має право на 
зниження пенсійного віку на 2 роки, то вона 
матиме право на пенсію після досягнення 54 
років, якщо має право зниження  на 5 років – 
то після досягнення 51 року, якщо на 10 років 
– то після досягнення 46 років. 

7) змінено порядок відстрочення віку ви-
ходу на пенсію (зміни до статті 29 Закону 
1058).  

По-перше: у разі виявлення бажання від-
строчити вік виходу на пенсію, особі при дося-
гненні пенсійного віку не потрібно звертатися 
до органів Пенсійного фонду із заявою про те, 
що вона бажає працювати і одержувати пенсію 
з більш пізнього строку (до прийняття Закону 
3668 така умова була обов’язковою). Відстро-
чення віку виходу на пенсію буде визначатися 
за фактом звернення за призначенням пенсії; 

по-друге: відстрочувати вік виходу на пе-
нсію можна навіть на місяць. При цьому пенсія 
за віком призначатиметься з урахуванням 
страхового стажу на день звернення за приз-
наченням пенсії з підвищенням розміру пенсії 
за віком, обчисленого відповідно до статті 27 
цього Закону, на такий відсоток: 

на 0,5% - за кожний повний місяць стра-
хового стажу після досягнення пенсійного віку 
у разі відстрочення виходу на пенсію на строк 
до 60 місяців; 

на 0,75% - за кожний повний місяць стра-
хового стажу після досягнення пенсійного віку 
у разі відстрочення виходу на пенсію на строк 
понад 60 місяців” (як вбачається максимальна 
кількість місяців відстрочення віку виходу на 
пенсію не обмежується); 

Звертаємо увагу, що: 

а) право на відстрочення (відповідно, на 
збільшення пенсії) мають лише особи, які до-
сягли пенсійного віку, передбаченого абзацом 
першим частини першої статті 26 Закону 1058 
(нагадаємо, що цим абзацом встановлений 
пенсійний вік і для чоловіків і для жінок - 60 
років); 

б) право на відстрочення (відповідно, на 
збільшення пенсії) мають лише особи, які піс-
ля досягнення віку 60 років продовжували 
працювати; 

в) змінами, внесеними до статті 29 Закону 
1058, зможуть також скористатися особи, які 
досягли віку (чоловіки - 60 років, жінки – 55 
років) до набрання чинності Законом 3668, але 
які продовжують працювати після досягнення 
60 років і за призначенням пенсії  за віком 
звернуться після набрання чинності цим Зако-
ном. 

До прийняття Закону 3668 відстрочити пенсію 
можна було на 1-10 років із збільшенням пенсії у 
такому порядку:  

Кількість років відкладеного 
виходу на пенсію за віком 

Підвищення розмі-
ру пенсії на 

1 3,00 % 

2 6,71 % 

3 11,83 % 

4 18,54 % 

5 27,07 % 

6 36,46 % 

7 46,85 % 

8 58,43 % 

9 71,19 % 

10 85,32 % 

8) збільшено вік жінок, які мають право 
призначення державної соціальної допомоги 
особам, які не набули права на пенсію. Змінами 
до статті 1 Закону України “Про державну со-
ціальну допомогу особам, які не мають права 
на пенсію, та інвалідам” встановлено, що право 
на таку допомогу мають особи (і чоловіки і 
жінки), які  досягла віку 63 років.  

До досягнення зазначеного віку до осіб, 
які не набули права на пенсію і можуть звер-
нутися за призначенням державної соціальної 
допомоги, належать жінки 1958 року наро-
дження і старші після досягнення ними такого 
віку: 

58 років  які народилися до 30 вересня 
1953 року включно; 

58 років 6 місяців  які народилися з 1 жо-
втня 1953 року по 31 березня  1954 року; 

59 років  які народилися з 1 квітня 1954 
року по 30 вересня 1954 року; 

59 років 6 місяців  які народилися з 1 жо-
втня 1954 року по 31 березня  1955 року; 
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60 років  які народилися з 1 квітня 1955 
року по 30 вересня 1955 року; 

60 років 6 місяців  які народилися з 1 жо-
втня 1955 року по 31 березня  1956 року; 

61 рік  які народилися з 1 квітня 1956 
року по 30 вересня 1956 року; 

61 рік 6 місяців  які народилися з 1 жов-
тня 1956 року по 31 березня  1957 року; 

62 роки  які народилися з 1 квітня 1957 
року по 30 вересня 1957 року; 

62 роки 6 місяців  які народилися з 1 жо-
втня 1957 року по 31 березня  1958 року; 

63 роки  які народилися з 1 квітня 1958 
року по 31 грудня 1958 року". 

До прийняття Закону 3668 право на державну 
соціальну допомогу мали жінки після досягнення 58 
років, чоловіки – після досягнення 63 років. 

Звертаємо увагу на те, що з прийняттям 
Закону 3668 збережено умови визначення 
права на пенсію за віком на пільгових умовах 
та на пенсію за вислугу років.  

Категорії осіб, які мають право на пенсію 
за віком на пільгових умовах, а також осіб, які 
мають право на пенсію за вислугу років, ви-
значені статтями 13, 14 та 55 Закону України 
«Про пенсійне забезпечення» та п. 3 Прикінце-
вих положень Закону 1058. 

Законом 3668 зміни до зазначених статей 
не вносяться. Натомість, внесені зміни до п. 3 
Прикінцевих положень Закону 1058, якими 
забезпечено збереження діючих вимог щодо 
стажу і віку для призначення пенсій за віком 
відповідним категоріям осіб.  

З урахуванням зазначеного, вимоги щодо 
віку та стажу, які дають право на пенсію за 
віком на пільгових умовах та на пенсію за ви-
слугу років, залишаються незмінними.  

Так, зокрема, зберігається право на приз-
начення пенсії  при досягненні 50 років за жін-
ками, які народили п'ятеро або більше дітей і 
виховали їх до шестирічного віку, і за матеря-
ми інвалідів з дитинства, які виховали їх до  
цього  віку. Особи, які працювали на підземних 
роботах, на роботах з особливо шкідливими і 
особливо важкими умовами праці за списком N 
1 матимуть право на пенсію за віком при дося-
гненні 45 років жінками і 50 років чоловіками.  

Залишаються незмінними норми щодо 
призначення пенсії за вислугу років, незалеж-
но від віку, працівникам закладів освіти, охо-
рони здоров’я та соціального захисту, артис-
там і спортсменам. Разом з тим надана можли-

вість відстрочити призначення пенсії за вислу-
гу років із відповідною компенсацією. Так, 
пунктом 71 Прикінцевих положень Закону 
1058 передбачено, що особам, які на день дося-
гнення пенсійного віку, передбаченого стат-
тею 26 цього Закону, працювали в закладах та 
установах державної або комунальної форми 
власності на посадах, робота на яких дає право 
на призначення пенсії за вислугу років відпо-
відно до пунктів “е”-“ж” статті 55 Закону Укра-
їни “Про пенсійне забезпечення”, і мають стра-
ховий стаж (для чоловіків ― 35 років, для жі-
нок ― 30 років) на таких посадах, за умови що 
вони до цього не отримували будь-яку пенсію, 
при призначенні пенсії за віком виплачується 
грошова допомога, яка не підлягає оподатку-
ванню, у розмірі їх десяти місячних пенсій ста-
ном на день її призначення. Виплата зазначе-
ної грошової допомоги буде здійснюватися за 
рахунок коштів Державного бюджету України. 

2. В ЧАСТИНІ СТАЖУ 

1) збільшено страховий стаж, при наявно-
сті якого особа набуває право на пенсію за 
віком, по інвалідності та у зв’язку із втратою 
годувальника  відповідно до Закону 1058.  

Так:  

а) для призначення пенсії за віком необ-
хідно мати не менше 15 років страхового стажу 
(стаття 26); 

б) для призначення пенсії по І групі інва-
лідності, а також у період до 01.01.2016 року 
для призначення пенсії по ІІ групі інвалідності, 
в залежності від віку, в якому особу визнано 
інвалідом,  або на день звернення за пенсією 
необхідно мати від 1 року до 10 років страхо-
вого стажу (стаття 32 та пункт 4² Прикінцевих 
положень Закону 1058), а саме:  

до досягнення особою 25 років включно - 
1 рік; 

від 26 років до досягнення особою 28 ро-
ків включно - 2 роки; 

від 29 років до досягнення особою 31 року 
включно - 3 роки; 

від 32 років до досягнення особою 34 ро-
ків включно - 4 роки; 

від 35 років до досягнення особою 37 року 
включно — 5 років; 

від 38 років до досягнення особою 40 ро-
ків включно — 6 років; 

До прийняття Закону 3668 для набуття права 
на пенсію за віком необхідно було мати 5 років 
страхового стажу 
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від 41 років до досягнення особою 43 ро-
ків включно — 7 років; 

від 44 року до досягнення особою 48 років 
включно — 8 років; 

від 49 років до досягнення особою 53 ро-
ків включно — 9 років; 

від 54 років до досягнення особою 59 року 
включно — 10 років; 

в) для призначення пенсії по ІІІ групі ін-
валідності та пенсій у зв’язку із втратою году-
вальника, а також починаючи з 01.01.2016 
року для призначення пенсії по ІІ групі інвалі-
дності, на день звернення за пенсією, або в 
залежності від віку, в якому особу визнано 
інвалідом (чи в якому настала смерть годува-
льника),  необхідно мати від 1 року до 14 років 
страхового стажу (статті 32, 36  та пункт 4² 
Прикінцевих положень Закону 1058), а саме:  

до досягнення особою 23 років включно - 
1 рік; 

від 24 років до досягнення особою 26 ро-
ків включно - 2 роки; 

від 27 років до досягнення особою 28 ро-
ків включно - 3 роки; 

від 29 років до досягнення особою 31 року 
включно - 4 роки; 

від 32 років до досягнення особою 33 ро-
ків включно — 5 років; 

від 34 років до досягнення особою 35 ро-
ків включно — 6 років; 

від 36 років до досягнення особою 37 ро-
ків включно — 7 років; 

від 38 року до досягнення особою 39 років 
включно — 8 років; 

від 40 років до досягнення особою 42 ро-
ків включно — 9 років; 

від 43 років до досягнення особою 45 ро-
ків включно — 10 років; 

від 46 років до досягнення особою 48 ро-
ків включно — 11 років; 

від 49 років до досягнення особою 51 року 
включно — 12 років; 

від 52 років до досягнення особою 55 ро-
ків включно — 13 років; 

від 56 років до досягнення особою 59 ро-
ків включно — 14 років; 

г) особи, визнані інвалідами (незалежно 
від групи) після досягнення пенсійного віку, 
передбаченого статтею 26 Закону 1058, мають 
право на пенсію по інвалідності за наявності 
страхового стажу, зазначеного в абзаці першо-
му частини першої статті 26 зазначеного Зако-
ну, тобто не менше 15 років. 

2) збільшено страховий стаж, який дає 
право на встановлення мінімального розміру 

пенсії за віком в розмірі прожиткового мініму-
му для осіб, які втратили працездатність, ви-
значеного законом.  

Так, абзацами першим і другим частини 
першої статті 28 Закону 1058 передбачено, що 
мінімальний розмір пенсії за віком за наявнос-
ті у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років стра-

хового стажу, встановлюється в розмірі про-
житкового мінімуму для осіб, які втратили 
працездатність, визначеного законом. За кож-
ний повний рік страхового стажу понад 35 
років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за 
віком збільшується на 1 відсоток розміру пен-
сії, обчисленої відповідно до статті 27 цього 
Закону, але не більш як на 1 відсоток мініма-
льного розміру пенсії за віком, зазначеного в 
абзаці першому цієї частини; 

До прийняття Закону 3668 мінімальний розмір 
пенсії за віком встановлювався в розмірі прожит-
кового мінімуму для осіб, які втратили працезда-
тність, визначеного законом, за наявності у чоло-
віків 25 років, а у жінок 20 років страхового стажу. 
За кожний повний рік страхового стажу понад 25 
років чоловікам і 20 років жінкам пенсія за віком 
збільшувалася на 1 відсоток розміру пенсії, обчис-
леної відповідно до статті 27 цього Закону, але не 
більш як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії 
за віком, зазначеного в абзаці першому цієї части-
ни. 

Норми щодо збільшення страхового стажу 
для визначення мінімального розміру пенсії не 
поширюються на пенсіонерів, яким пенсію 
призначено до набрання чинності Законом 
3668, за винятком тих, кому пенсія  перерахо-
вуватиметься відповідно до п. 4 статті 42 За-
кону 1058 з урахуванням заробітної плати за 
періоди страхового стажу після призначення 
(попереднього перерахунку) пенсії. 

Для зазначених осіб: 

До прийняття Закону 3668 особи, визнані інвалі-
дами, мали право на пенсію по інвалідності за 
наявності такого страхового стажу на час на-
стання інвалідності або на день звернення за пен-
сією:  

до досягнення особою 23 років включно - 2 роки;  

від 24 років до досягнення особою 26 років включно 
- 3 роки;  

від 27 років до досягнення особою 31 року включно - 
4 роки;  

для осіб 32 років і старших - 5 років.  

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призна-
чалася непрацездатним членам сім'ї померлого 
годувальника, які були на  
його утриманні, за наявності в годувальника на 
день смерті страхового стажу, який був би  необ-
хідний йому для призначення пенсії по інвалідності 
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мінімальний розмір пенсії за віком, пе-
редбачений абзацом першим статті 28 Закону 
1058, встановлюється за наявності у чоловіків 
25 років, а у жінок 20 років страхового стажу; 

збільшення пенсії, передбачене абзацом 
другим частини першої статті 28 Закону 1058, 
встановлюється за кожний повний рік страхо-
вого стажу понад 25 років чоловікам і 20 років 
жінкам (пункт 3 Перехідних положень Закону 
3668 та пункт 4¹ Прикінцевих положень Зако-
ну 1058).  

3) збільшено страховий стаж, який дає 
право на обчислення пенсії по інвалідності у 
розмірі пенсії за віком, інвалідам, яким інвалі-
дність встановлена у віці після 46 років. 

Пенсія по інвалідності залежно від групи 
інвалідності призначається в таких розмірах: 
інвалідам I групи - 100 відсотків пенсії за ві-
ком;  інвалідам II групи - 90 відсотків пенсії за 
віком; інвалідам III  групи -  50  відсотків пенсії  
за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 
28 цього Закону. 

Тобто, спочатку визначається розмір пен-
сії за віком, а потім – розмір пенсії по інвалід-
ності. При цьому до страхового стажу для об-
числення розміру пенсії за віком, з якого обчи-
слюється розмір пенсії по інвалідності, крім 
наявного страхового стажу, зараховується 
також на загальних підставах період з дня 
встановлення інвалідності до досягнення за-
страхованою особою віку, передбаченого стат-
тею 26 цього Закону. 

Якщо інваліди ІІ та ІІІ групи не працюють 
та мають відповідний стаж роботи (без ураху-
вання періоду з дня встановлення інвалідності 
до досягнення віку, передбаченого статтею 26 
Закону 1058), пенсія по інвалідності обчислю-
ється у розмірі пенсії за віком. 

Пенсія по інвалідності у розмірі пенсії за 
віком обчислюється за наявності такого стра-
хового стажу:   

а) для інвалідів ІІ групи: 

у жінок – 20 років, а у чоловіків 25 років, 
якщо їм вперше встановлено інвалідність у 
віці до 46 років включно;  

у жінок – 21  рік, а у чоловіків 26 років, 
якщо їм вперше встановлено інвалідність у 
віці до 48 років включно;  

у жінок – 22 роки, а у чоловіків 27 років, 
якщо їм вперше встановлено інвалідність у 
віці до 50 років включно;  

у жінок – 23 роки, а у чоловіків 28 років, 
якщо їм вперше встановлено інвалідність у 
віці до 53 років включно;  

у жінок – 24 років, а у чоловіків 29 років, 
якщо їм вперше встановлено інвалідність у 
віці до 56 років включно;  

у жінок – 25 років, а у чоловіків 30 років, 
якщо їм вперше встановлено інвалідність у 
віці до 59 років включно;  

б) для інвалідів ІІ групи, які визнані інва-
лідами після досягнення пенсійного віку, пе-
редбаченого статтю 26 Закону 1058, та для 
інвалідів ІІІ групи - 35 років у чоловіків та 30 
років у  жінок;  

До прийняття Закону 3668 для обчис-
лення пенсії по інвалідності у розмірі пенсії за 
віком необхідно було мати 20 років для жінок 
і 25 років для чоловіків 

4) збільшено страховий стаж, який дає 
право на пенсію відповідно до законів України 
“Про статус народного депутата України”, «Про 
наукову і науково-технічну діяльність», «Про 
державну службу». 

Для призначення пенсії за законами Укра-
їни «Про наукову і науково-технічну діяль-
ність» та «Про державну службу», вимоги щодо 
наявності стажу наукової роботи чи державної 
служби не змінилися.  

З прийняттям Закону 3668, пенсія за за-
значеними законами та за Законом України 
“Про статус народного депутата України” при-
значатиметься за наявності страхового стажу, 
необхідного для призначення пенсії за віком у 
мінімальному розмірі, передбаченого абзацом 
першим частини першої статті 28 Закону 1058, 
тобто не менше 30 років у жінок і 35 років у 
чоловіків.  

До прийняття Закону 3668 пенсія відповідно до 
зазначених законів призначалася за наявності 20 
років страхового стажу у жінок і 25 років – у чоло-
віків  

5) збільшено вимоги щодо вислуги років 
для призначення пенсій відповідно до законів 
України «Про пенсійне забезпечення осіб, зві-
льнених з військової служи, та деяких інших 
осіб» і «Про прокуратуру».  

Право на пенсію за вислугу років, незале-
жно від віку, відповідно до Закону України 
«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з 
військової служи, та деяких інших осіб» мати-
муть військовослужбовці, якщо вони звільнені 
зі служби: 

по 30 вересня 2011 року і на день звіль-
нення мають вислугу 20 років і більше; 
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з 1 жовтня 2011 року по 30 вересня 2012 
року і на день звільнення мають вислугу 20 
календарних років та 6 місяців і більше; 

з 1 жовтня 2012 року по 30 вересня 2013 
року і на день звільнення мають вислугу 21 
календарний рік і більше; 

з 1 жовтня 2013 року по 30 вересня 2014 
року і на день звільнення мають вислугу 21 
календарний рік та 6 місяців і більше; 

з 1 жовтня 2014 року по 30 вересня 2015 
року і на день звільнення мають вислугу 22 
календарних роки і більше; 

з 1 жовтня 2015 року по 30 вересня 2016 
року і на день звільнення мають вислугу 22 
календарних роки та 6 місяців і більше; 

з 1 жовтня 2016 року по 30 вересня 2017 
року і на день звільнення мають вислугу 23 
календарних роки і більше; 

з 1 жовтня 2017 року по 30 вересня 2018 
року і на день звільнення мають вислугу 23 
календарних роки та 6 місяців і більше; 

з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 
року і на день звільнення мають вислугу 24 
календарних роки і більше; 

з 1 жовтня 2019 року по 30 вересня 2020 
року і на день звільнення мають вислугу 24 
календарних роки та 6 місяців і більше; 

з 1 жовтня 2020 року або після цієї дати і 
на день звільнення мають вислугу 25 календа-
рних років і більше. 

Як вбачається, право на пенсію буде ви-
значатися з урахуванням календарної вислуги 
років. Розмір пенсії буде визначатися виходячи 
з вислуги років, обчисленої у тому числі у піль-
говому порядку.    

Право на пенсію за вислугу років, незале-
жно від віку, відповідно до Закону України 
«Про прокуратуру» матимуть прокурори і слі-
дчі за наявності на день звернення вислуги 
років не менше: 

по 30 вересня 2011 року  20 років, у тому 
числі стажу роботи на посадах прокурорів і 
слідчих прокуратури не менше 10 років; 

з 1 жовтня 2011 року по 30 вересня 2012 
року  20 років 6 місяців, у тому числі стажу 
роботи на посадах прокурорів і слідчих проку-
ратури не менше 10 років 6 місяців; 

з 1 жовтня 2012 року по 30 вересня 2013 
року  21 рік, у тому числі стажу роботи на 
посадах прокурорів і слідчих прокуратури не 
менше 11 років; 

з 1 жовтня 2013 року по 30 вересня 2014 
року  21 рік 6 місяців, у тому числі стажу ро-
боти на посадах прокурорів і слідчих прокура-
тури не менше 11 років 6 місяців; 

з 1 жовтня 2014 року по 30 вересня 2015 
року  22 роки, у тому числі стажу роботи на 
посадах прокурорів і слідчих прокуратури не 
менше 12 років; 

з 1 жовтня 2015 року по 30 вересня 2016 
року  22 роки 6 місяців, у тому числі стажу 
роботи на посадах прокурорів і слідчих проку-
ратури не менше 12 років 6 місяців; 

з 1 жовтня 2016 року по 30 вересня 2017 
року  23 роки, у тому числі стажу роботи на 
посадах прокурорів і слідчих прокуратури не 
менше 13 років; 

з 1 жовтня 2017 року по 30 вересня 2018 
року  23 роки 6 місяців, у тому числі стажу 
роботи на посадах прокурорів і слідчих проку-
ратури не менше 13 років 6 місяців; 

з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 
року  24 роки, у тому числі стажу роботи на 
посадах прокурорів і слідчих прокуратури не 
менше 14 років; 

з 1 жовтня 2019 року по 30 вересня 2020 
року  24 роки 6 місяців, у тому числі стажу 
роботи на посадах прокурорів і слідчих проку-
ратури не менше 14 років 6 місяців; 

з 1 жовтня 2020 року і пізніше  25 років, у 
тому числі стажу роботи на посадах прокуро-
рів і слідчих прокуратури не менше 15 років. 

3. В ЧАСТИНІ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАРОБІТКУ 

(при обчисленні пенсії відповідно до За-
кону 1058). 

1) змінено період,  який враховується для 
визначення заробітної плати. 

Для обчислення пенсії буде враховуватися 
лише заробітна плата (дохід) за весь період 
страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 
року (до відома інформуємо, що за цей період 
індивідуальні відомості про застраховану осо-
бу надаються відділом персоніфікованого об-
ліку, тобто пенсіонеру не потрібно надавати 
довідки про заробітну плату  з підприємств, 
установ, організацій, де він працював).  

Що стосується заробітної плати за періоди 
роботи до 1 липня 2000 року, то така заробітна 
плата може бути врахована при обчисленні 
пенсії за таких умов:  

1. за бажанням пенсіонера та за умови пі-
дтвердження довідки про заробітну плату 
первинними документами.  Таке право пенсіо-
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нери матимуть лише у період до 1 січня 2016 
року; 

2. в разі, якщо страховий стаж починаючи 
з 1 липня 2000 року становить менше 60 міся-
ців. 

Такий же принцип закладений в порядок 
визначення заробітку для призначення пенсії 
відповідно до Закону України «Про наукову і 
науково-технічну діяльність». Змінами до 
статті 24 цього Закону передбачено, що для 
обчислення пенсії враховується заробітна пла-
та наукового (науково-педагогічного) праців-
ника за основним місцем роботи за весь період 
страхового стажу на посадах наукового (нау-
ково-педагогічного) працівника, починаючи з 
1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та 
за умови підтвердження довідки про заробітну 
плату первинними документами у період до 1 
січня 2016 року або в разі якщо період страхо-
вого стажу на посадах наукового (науково-
педагогічного) працівника, починаючи з 1 
липня 2000 року, становить менш як 60 кален-
дарних місяців, для обчислення пенсії також 
враховується заробітна плата за основним 
місцем роботи за будь-які 60 календарних мі-
сяців страхового стажу на посадах наукового 
(науково-педагогічного) працівника підряд до 
1 липня 2000 року незалежно від перерв; 

2) збільшена кількість періодів, які можна 
виключити при визначенні заробітку як неви-
гідні.  

Так, за вибором особи, яка звернулася за 
призначенням пенсії, з періоду, за який врахо-
вується заробітна плата (дохід) для обчислен-
ня пенсії, виключаються періоди до 60 кален-
дарних місяців страхового стажу, з урахуван-
ням будь-яких періодів незалежно від перерв, 
що включаються до страхового стажу згідно з 
частиною третьою статті 24 цього Закону, та 
будь-якого періоду страхового стажу підряд за 
умови, що зазначені періоди в сумі складають 
не більш як 10 відсотків тривалості страхового 
стажу, врахованого в одинарному розмірі. До-
датково за бажанням особи можуть бути ви-
ключені періоди строкової військової служби, 
навчання, догляду за інвалідом І групи або 
дитиною-інвалідом віком до 16 років, за пенсі-
онером, який за висновком медичного закладу 
потребує постійного стороннього догляду, 
догляду за дитиною до досягнення нею трирі-
чного віку, період з 1 липня 2000 року до 1 
січня 2005 року, а також періоди, коли особа 
підлягала загальнообов’язковому державному 
пенсійному страхуванню відповідно до пунктів 
8, 13 і 14 статті 11 цього Закону. У всіх випад-
ках, крім випадку, передбаченого абзацом дру-
гим частини першої статті 40 Закону 1058, 

період, за який враховується заробітна плата, 
не може бути меншим, ніж 60 календарних 
місяців. 

3) змінено показник середньої заробітної 
плати, з урахуванням якого визначатиметься 
заробіток для призначення  пенсії.  

Передбачено, що “Зс ― середня заробітна 
плата (дохід) у середньому на одну застрахо-
вану особу в цілому в Україні, з якої сплачено 
страхові внески, за три календарні роки, що 
передують року звернення за призначенням 
пенсії”; 

Такий же принцип закладений і в основу 
обчислення пенсій відповідно до Закону Укра-
їни «Про наукову і науково-технічну діяль-
ність»  Так, змінами до статті 24 цього Закону 
передбачено, що для обчислення заробітку під 
час призначення пенсії науковому (науково-
педагогічному) працівнику застосовується 
середня заробітна плата працівників, зайнятих 
у галузях економіки України, у тому числі в 
сільському господарстві, за три календарні 
роки, що передують року звернення за приз-
наченням пенсії. Середня заробітна плата пра-
цівників, зайнятих у галузях економіки Украї-
ни, у тому числі в сільському господарстві, 
визначається спеціально уповноваженим 
центральним органом виконавчої влади в га-
лузі статистики»; 

Звертаємо увагу, що ця норма почне діяти 
з 01.01.2012 року. 

4) передбачено, що при обчисленні заро-
бітної плати за періоди одержання допомоги 
по безробіттю враховуватиметься мінімальна 
зарплата.  

До прийняття Закону 3668 при обчисленні зар-
плати за періоди одержання допомоги по безро-
біттю враховувалися нулі, що зменшувало коефіці-
єнт зарплати 

5) змінено порядок визначення заробітної 
плати при переведенні з одного виду пенсії на 
інший.  

Частиною третьою статті 45 Закону 1058 
передбачено, що: 

а) переведення з одного виду пенсії на ін-
ший здійснюється з дня подання заяви на під-
ставі документів про страховий стаж, заробіт-
ну плату (дохід) та інших документів, що зна-
ходяться на час переведення з одного виду 
пенсії на інший в пенсійній справі, а також 
додаткових документів, одержаних органами 
Пенсійного фонду. 

б)  при переведенні з одного виду пенсії 
на інший за бажанням особи може враховува-
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тися заробітна плата (дохід) за періоди стра-
хового стажу, зазначені в частині першій статті 
40 цього Закону, із застосуванням показника 
середньої заробітної плати (доходу), який вра-
ховувався під час призначення (попереднього 
перерахунку) попереднього виду пенсії. 

в) якщо особа після призначення пенсії по 
інвалідності продовжувала працювати та на-
була не менш як 24 місяців страхового стажу 
після призначення (попереднього перерахун-
ку) пенсії незалежно від перерв у роботі, при 
переведенні з пенсії по інвалідності на пенсію 
за віком вперше застосовується середня заро-
бітна плата (дохід), визначена частиною дру-
гою статті 40 цього Закону для призначення 
пенсії. 

Тобто тільки при переведенні з пенсії по 
інвалідності на пенсію за віком  (при дотри-
манні вищезазначених вимог), заробітна плата 
для обчислення пенсії буде визначатися з ура-
хуванням середньої заробітної плати (доходу) 
у середньому на одну застраховану особу в 
цілому в Україні, з якої сплачено страхові вне-
ски (Зс)  за три календарні роки, що передують 
року звернення за призначенням пенсії за ві-
ком. 

6)  змінено максимальну величину бази 
нарахування єдиного внеску. 

Пунктом 4 статті 1 Закону України “Про 
збір та облік єдиного внеску на загальноо-
бов’язкове державне соціальне страхування” 
передбачено, що сума доходу застрахованої 
особи, на яку нараховується єдиний внесок, 
дорівнює сімнадцяти  розмірам прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб, встановлено-
го законом. 

До прийняття Закону 3668 максимальна сума 
доходу застрахованої особи, на яку нараховува-
вся єдиний внесок, дорівнювала п’ятнадцяти 
розмірам прожиткового мінімуму для працез-
датних осіб, встановленого законом. 

4. В ЧАСТИНІ ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЇ 

1) збережено право працюючих пенсіоне-
рів на перерахунок пенсії з урахуванням стра-
хового стажу, набутого після призначення 
пенсії (пункт 4 статті 42 Закону 1058). 

Перерахунок здійснюватиметься: 

а) за наявності у пенсіонера не менш як 24 
місяців страхового стажу після призначення 
(попереднього перерахунку) пенсії незалежно 
від перерв у роботі. У цьому випадку врахову-
ватиметься  заробітна плата (дохід), з якої 
обчислена пенсія. 

б) за бажанням пенсіонера при перераху-
нку пенсії може бути врахована також заробіт-
на плата за періоди страхового стажу, зазначе-
ні в частині першій статті 40 цього Закону 
(тобто можна здійснити перерахунок пенсії з 
урахуванням заробітку, одержаного після при-
значення (попереднього перерахунку) пенсії). 
У цьому випадку заробітна плата визначати-
меться із застосуванням показника середньої 
заробітної плати (доходу), який враховувався 
під час призначення (попереднього перераху-
нку) пенсії.  

Приклад. Пенсію жінці призначено у 2009 
року виходячи з: 

страхового стажу 40 років 2 місяці (коефі-
цієнт стажу -0,54225), порахованого по листо-
пад 2009 року включно; 

заробітної плати 2500 грн., яка обчислена  
з урахуванням середньої заробітної плати, з 
якої сплачені внески, за 2008 рік, а саме 
1573,99 грн., та  індивідуального коефіцієнта 
зарплати пенсіонера –1,58832;   

Розмір пенсії з 01.10.2011 р. становить 
1512,43 грн. (2500 грн. х 0,54225 = 1355,63 грн. 
+ 156,80 грн. (784 грн. х20% - підвищення за 20 
років стажу понад 20 років).  

Якщо пенсіонерка після призначення пен-
сії одержувала заробітну плату, яка призвела 
до зменшення індивідуального коефіцієнта 
зарплати, то у грудні 2011 року їй доцільно 
здійснити перерахунок пенсії з урахуванням 
лише 24 місяців страхового стажу.  

Перерахунок буде здійснений виходячи з: 

страхового стажу  42 роки 2 місяці (коефі-
цієнт стажу – 0,56925); 

заробітної плати - 2500 грн. 

Розмір пенсії становитиме -  1599,13 грн. 
(2500 х 0,56925 =1423,13 грн. + 176 грн. (800 
грн. х 22% - підвищення за 22 роки стажу по-
над 20 років). 

Якщо пенсіонерка після призначення пен-
сії одержувала заробітну плату, яка призвела 
до збільшення  індивідуального коефіцієнта 
зарплати, наприклад, до 1,85421, то у грудні 
2011 року їй доцільно здійснити перерахунок 
пенсії з урахуванням і 24 місяців страхового 
стажу і заробітної плати за цей період.  

Перерахунок буде здійснений виходячи з: 

страхового стажу 42 роки 2 місяці (коефі-
цієнт страхового стажу – 0,56925); 

заробітної плати – 2918,51 грн. (1573,99 
грн. х 1,85421) 
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Розмір пенсії становитиме - 1757,36 грн. 
(2918,51 грн. х 0,56925 =1661,36 грн. + 96 грн. 
(800 грн. х 12% - підвищення за 12 років стажу 
понад 30 років); 

Доцільність перерахунку пенсії з ураху-
ванням і стажу і заробітної плати, одержаних 
після призначення (попереднього перерахун-
ку) пенсії, необхідно буде визначати в кожно-
му конкретному випадку. Це обумовлено тим, 
що у разі перерахунку пенсії з урахуванням 
заробітної плати, одержаної після  призначен-
ня (попереднього перерахунку) пенсії, будуть 
застосовуватися норми статті 28      в редакції 
Закону 3668 щодо збільшення страхового ста-
жу для визначення мінімальної пенсії за віком 
та відповідного підвищення пенсії за страхо-
вий стаж для жінок понад 30 років, а для чоло-
віків – понад 35 років. Так, якщо у вищенаве-
деному прикладі пенсіонерка після призна-
чення пенсії одержувала заробітну плату, яка 
призвела до збільшення індивідуального кое-
фіцієнта зарплати, наприклад, до 1,65421, їй 
все ж таки у грудні 2011 року доцільно здійс-
нити перерахунок пенсії лише з урахуванням 
24 місяців страхового стажу. У цьому випадку  
розмір пенсії становитиме 1599,13 грн. (розра-
хунок вище). У разі перерахунку пенсії з ураху-
ванням у тому числі заробітку, розмір пенсії 
становитиме 1578,16 грн.  

Розрахунок пенсії з урахуванням і стажу і 
зарплати, одержаних після призначення пенсії: 

страховий стаж -  42 роки 2 місяці (коефі-
цієнт страхового стажу – 0,56925); 

заробітна плата – 2603,71 грн. (1573,99 
грн. х 1,65421) 

Розмір пенсії  - 1578,16 грн. (2603,71 грн. х 
0,56925 =1482,16 грн. + 96 грн. (800 грн. х 12% 
- підвищення за 12 років стажу понад 30 ро-
ків); 

Такий же принцип  закладений в порядок 
проведення перерахунку пенсій, призначених 
відповідно до Закону України «Про наукову і 
науково-технічну діяльність». Так, змінами до 
статті 24 цього Закону передбачено, що пенсі-
онерам, які після призначення пенсії відповід-
но до цього Закону працювали за строковим 
трудовим договором (контрактом) на посадах 
наукових (науково-педагогічних) працівників і 
набули не менш як 24 місяці страхового стажу, 
проводиться перерахунок пенсії з урахуванням 
стажу наукової роботи після призначення пен-
сії. Перерахунок пенсії здійснюється із заробі-
тної плати наукового (науково-педагогічного) 
працівника, з якої обчислена пенсія, або із за-
робітної плати, визначеної в порядку, перед-
баченому частинами третьою - сьомою цієї 

статті, із  застосуванням показника середньої 
заробітної плати (доходу), який враховувався 
під час призначення (попереднього перераху-
нку) пенсії”; 

в) у разі, якщо застрахована особа після 
призначення (перерахунку) пенсії має менш як 
24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії 
проводиться не раніше, ніж через два роки 
після призначення (попереднього перерахун-
ку) з урахуванням страхового стажу після її 
призначення (попереднього перерахунку) та 
заробітної плати, з якої призначено (поперед-
ньо перераховано) пенсію; 

г) якщо пенсіонер, який продовжував 
працювати, набув стажу, достатнього для об-
числення пенсії відповідно до частини першої 
статті 28 цього Закону (тобто не менше як 35 
років чоловік і 30 років жінка), за його заявою 
проводиться відповідний перерахунок пенсії 
незалежно від того, скільки часу минуло після 
призначення (попереднього перерахунку) 
пенсії, з урахуванням заробітної плати, з якої 
призначено (попередньо перераховано) пен-
сію. 

Звертаємо увагу, що порядок перерахунку 
пенсії, передбачений пунктом 4 статті 42 За-
кону 1058, не поширюватиметься на пенсіоне-
рів, яким призначено пенсію за вислугу років 
на умовах, передбачених Законом України 
“Про пенсійне забезпечення”, які не досягли 
віку, встановленого статтею 26 цього Закону”; 

2) змінено порядок перерахунку пенсії 
працюючим пенсіонерам у зв’язку із зміною 
прожиткового мінімуму для непрацездатних 
осіб.  

Згідно із частиною першою статті 28 За-
кону 1058: 

мінімальний розмір пенсії за віком за ная-
вності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років 
страхового стажу, встановлюється в розмірі 
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 
працездатність, визначеного законом; 

за кожний повний рік страхового стажу 
понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам 
пенсія за віком збільшується на 1 відсоток 
розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 
27 цього Закону, але не більш як на 1 відсоток 
мінімального розміру пенсії за віком, зазначе-
ного в абзаці першому цієї частини; 

мінімальний розмір пенсії особам, на яких 
поширюється дія Закону України "Про підви-
щення престижності шахтарської праці", та  
працівникам, зайнятим повний робочий день 
під землею обслуговуванням зазначених осіб, 
які відпрацювали на підземних  роботах не 
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менш як 15 років для чоловіків та 7,5 років для 
жінок за списком N 1 виробництв, робіт, про-
фесій, посад і показників, затвердженим Кабі-
нетом Міністрів України, встановлюється не-
залежно від місця останньої роботи, у розмірі 
80 відсотків середньої заробітної плати шах-
таря, але не менш як три розміри прожитково-
го мінімуму, встановленого для осіб, які втра-
тили працездатність. 

У разі збільшення розміру прожиткового 
мінімуму для осіб, які втратили працездат-
ність, визначеного законом, відповідно підви-
щується розмір пенсії.  

Прийнятими змінами передбачено, що 
пенсіонерам, які працюють (провадять діяль-
ність, пов’язану з отриманням доходу, що є 
базою нарахування єдиного внеску на загаль-
нообов’язкове державне соціальне страхуван-
ня), такий перерахунок здійснюється після 
звільнення з роботи або припинення такої 
діяльності  з урахуванням прожиткового міні-
муму для осіб, які втратили працездатність, 
визначеного законом, який встановлений на 
дату звільнення з роботи або припинення та-
кої діяльності; 

5. В ЧАСТИНІ ВИПЛАТИ ПЕНСІЇ 

1) передбачено обмеження максимально-
го розміру пенсії. 

Статтею 2 Закону 3668 передбачено, що  
максимальний розмір пенсій (крім пенсійних 
виплат, що здійснюються з Накопичувального 
пенсійного фонду) або щомісячного довічного 
грошового утримання (з урахуванням надба-
вок, підвищень, додаткової пенсії, цільової 
грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги 
перед Україною, індексації та інших доплат до 
пенсії, встановлених законодавством, крім 
доплати до надбавок окремим категоріям осіб, 
які мають особливі заслуги перед Батьківщи-
ною), призначених (перерахованих) відповідно 
до Митного кодексу України, законів України 
“Про державну службу”, “Про прокуратуру”, 
“Про статус народного депутата України”, “Про 
Національний банк України”, “Про Кабінет 
Міністрів України”, “Про дипломатичну служ-
бу”, “Про службу в органах місцевого самовря-
дування”, “Про судову експертизу”, “Про статус 
і соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про 
державну підтримку засобів масової інформа-
ції та соціальний захист журналістів”, “Про 
наукову і науково-технічну діяльність”, “Про 
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з вій-
ськової служби, та деяких інших осіб”, “Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне стра-
хування”, “Про пенсійне забезпечення”, “Про 

судоустрій і статус суддів”, Постанови Верхов-
ної Ради України від 13 жовтня 1995 року “Про 
затвердження Положення про помічника-
консультанта народного депутата України”, не 
може перевищувати десяти прожиткових мі-
німумів, установлених для осіб, які втратили 
працездатність.  

Такою ж нормою доповнені відповідні 
статті законів України “Про державну службу”, 
“Про прокуратуру”, “Про статус народного де-
путата України”, “Про статус і соціальний за-
хист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи”, “Про наукову і 
науково-технічну діяльність”, “Про пенсійне 
забезпечення осіб, звільнених з військової 
служби, та деяких інших осіб”, “Про загальноо-
бов’язкове державне пенсійне страхування”, 
“Про пенсійне забезпечення”, “Про судоустрій і 
статус суддів”. 

Прожитковий мінімум для осіб, які втра-
тили працездатність, становить з 1 жовтня 
2011 року 784 грн., а з 1 грудня - 800 грн. Отже, 
максимальна пенсія становитиме, відповідно,   
7 840 грн. та 8 000 грн.  

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, що, згідно із пунктом 
2 Прикінцевих та перехідних положень Закону 
3668: 

а) обмеження пенсії (щомісячного довіч-
ного грошового утримання) максимальним 
розміром, встановленим цим Законом, не по-
ширюється на пенсіонерів, яким пенсія (щомі-
сячне довічне грошове утримання) призначена 
до набрання чинності цим Законом; 

б) пенсіонерам, яким пенсія (щомісячне 
довічне грошове утримання) призначена до 
набрання чинності цим Законом і в яких роз-
мір пенсії (щомісячного довічного грошового 
утримання) (з урахуванням надбавок, підви-
щень, додаткової пенсії, цільової грошової 
допомоги, пенсії за особливі заслуги перед 
Україною, індексації та інших доплат до пенсії, 
встановлених законодавством, крім доплати 
до надбавок окремим категоріям осіб, які ма-
ють особливі заслуги перед Батьківщиною) 
перевищує максимальний розмір пенсії (щомі-
сячного довічного грошового утримання), 
встановлений цим Законом, виплата здійсню-
ється без індексації, без застосування поло-
жень частин другої та третьої статті 42 Закону 
України “Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування” та проведення інших 
перерахунків, передбачених законодавством, 
до того часу, коли розмір пенсії (щомісячного 
довічного грошового утримання) (з урахуван-
ням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, 
цільової грошової допомоги, пенсії за особливі 
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заслуги перед Україною, індексації та інших 
доплат до пенсії, встановлених законодавст-
вом, крім доплати до надбавок окремим кате-
горіям осіб, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною) відповідатиме максимальному 
розміру пенсії (щомісячного довічного грошо-
вого утримання), встановленому цим Законом. 

2) змінено порядок виплати «спеціаль-
них» пенсій. 

Змінами до статті 37 Закону України “Про 
державну службу”, до статті 50-1 Закону Укра-
їни “Про прокуратуру”, до частини дванадцятої 
статті 20 Закону України  “Про статус народно-
го депутата України”, до статті 67 Закону Укра-
їни “Про статус і соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи”, до статті 24 Закону України “Про 
наукову і науково-технічну діяльність” та 
статті 138 Закону України “Про судоустрій і 
статус суддів” передбачено, що виплата пенсії 
(щомісячного довічного грошового утриман-
ня), призначеної відповідно до цих законів, в 
період роботи на посадах, які дають право на 
призначення пенсії в порядку та на умовах, 
передбачених цими  законами, виплачується в 
розмірі, обчисленому відповідно до Закону 
України “Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування”, а після звільнення з 
таких посад - у розмірі, обчисленому відповід-
но до цих законів. 

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, що, згідно із пунктом 
2 Прикінцевих та перехідних положень Закону 
3668, зазначений порядок виплати пенсії (що-
місячного довічного грошового утримання) не 
поширюється на пенсіонерів, яким призначена 
пенсія (щомісячне довічне грошове утриман-
ня) та які влаштувалися на роботу до набран-
ня чинності цим Законом. 

3) встановлено, що достроково призначе-
на пенсія (незалежно від закону, за яким вона 
призначена)  урахуванням підпункту “г” час-
тини першої пункту 1 статті 26 Закону України 
“Про зайнятість населення”, пункту “в” части-
ни другої статті 12 Закону України “Про зага-
льні засади подальшої експлуатації і зняття з 
експлуатації Чорнобильської АЕС та перетво-
рення зруйнованого четвертого енергоблока 
цієї АЕС на екологічно безпечну систему” і 
статті 21 Закону України “Про основні засади 

соціального захисту ветеранів праці та інших 
громадян похилого віку в Україні” у період до 
досягнення пенсійного віку, встановленого 
відповідним законом, працюючим пенсіонерам 
не виплачується. 

6. ЗНИЖЕНО ВІДСОТОК ОБЧИСЛЕННЯ 
"СПЕЦІАЛЬНИХ" ПЕНСІЙ. 

Пенсії в порядку і на умовах, передбаче-
них законами України “Про державну службу”, 
“Про прокуратуру”, “Про статус народного де-
путата України”, “Про наукову і науково-
технічну діяльність”, “Про пенсійне забезпе-
чення осіб, звільнених з військової служби, та 
деяких інших осіб” та щомісячне довічне гро-
шове утримання відповідно до Закону України  
“Про судоустрій і статус суддів” призначати-
муться в розмірі 80 % відповідних сум заробіт-
ної плати. 

До прийняття Закону 3668 зазначені пенсії обчис-
лювалися у розмірі 80 – 90 % заробітку.  

7. НАДАНО ПРАВО НА ПРИЗНАЧЕННЯ 
ПЕНСІЇ ЗА НОРМАМИ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО 
НАУКОВУ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ ДІЯЛЬ-
НІМТЬ" НАУКОВИМ (НАУКОВО-
ПЕДАГОГІЧНИМ) ПРАЦІВНИКАМ ІЗ ЧИСЛА 
ІНВАЛІДІВ З ДИТИНСТВА. 

Для призначення пенсії по інвалідності за 
нормами цього Закону однією із умов було 
визнання особи інвалідом в період роботи на 
науковій (науково-педагогічній) посаді.  За-
значена вимога позбавляла права на таку пен-
сію тих осіб, які були визнані інвалідами в ди-
тинстві.  

Змінами до статті 24 Закону України «Про 
наукову і науково-технічну діяльність» перед-
бачено, що науковим (науково-педагогічним) 
працівникам, які визнані  інвалідами І, ІІ і ІІІ 
груп, призначається пенсія по інвалідності в 
розмірі пенсії наукового (науково-
педагогічного) працівника незалежно від віку 
за наявності стажу наукової роботи, передба-
ченого частиною другою цієї статті (тобто 15 
років для жінок і 20 років для чоловіків), та 
страхового стажу, передбаченого статтею 32 
Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування», а особам із 
числа інвалідів з дитинства – незалежно від 
часу встановлення інвалідності». 
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ЄВРОПЕЙСЬКИМ СТАНДАРТАМ – НОВА РЕДАКЦІЯ 
ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО СТРАХУВАННЯ» 

 
Пінчук А.П. – Народний депутат Украї-
ни, Голова підкомітету з питань конт-
ролю та законодавчого забезпечення ре-
гулювання ринків фінансових послуг 
Комітет з питань фінансів, банківської 
діяльності, податкової та митної по-
літики Верховної Ради України 

 
 

В Україні поступово відбуваються рефор-
ми в усіх сферах, фінансова галузь та страху-
вання зокрема – не виключення. Останнім ча-
сом дуже активно обговорювалися проблеми 
страхового ринку України і головним завдан-
ням є усі напрацювання робочих груп, круглих 
столів, державних органів та експертів вклю-
чити в єдиний гармонійний закон. Комплекс-
ний підхід до вирішення проблем дасть змогу 
уникнути їх подальшого прояву та налагодити 
ефективне співробітництво усіх зацікавлених 
сторін уже найближчим часом. 

Один із пріоритетних напрямків розвитку 
нашої держави – європейська інтеграція. Світ 
йде шляхом глобалізації, і бажання України 
приєднатись до європейської та світової спі-
льноти є природнім. Проте реалізація такого 
шляху розвитку держави вимагає приведення 
українського законодавства  у відповідність із 
міжнародними стандартами. Такі стандарти є і 
у положенні Міжнародної сфері асоціації орга-
нів нагляду за страховою діяльністю (IAIS) та 
Директивах Європейського Союзу.  

Рівень життя громадян ЄС значно вищий 
за рівень життя людей в нашій державі, не 
тільки через вищі доходи, а ще й завдяки тому, 
що всі ризики європейців застраховані, і це 
надає їм впевненості в сьогоденні та у майбут-
ньому. Впевненість громадян у фінансовій 
системі та довіра до фінансових установ дає 
можливість розраховувати свої доходи та ви-
трати на декілька років вперед. Страхування 
на різні випадки дає можливість не перейма-
тися через незначні зміни у власних доходах 
чи в певних галузях економіки країни. Сфера 
страхування – це значна частина сучасних вза-
ємовідносин, без якої повноцінне функціону-
вання суспільства не можливе. І саме з цієї 
сфери повинні розпочатися ґрунтовні реформи 
фінансового сектору України. 

По-перше, саме зі страхуванням пов’язано 
багато інших сфер суспільного життя: охорона 
здоров’я, безпека праці, майнові відносини 
тощо. Сучасні умови надання транспортних 
послуг вимагають введення обов’язкового 
страхування відповідальності перевізника. 
Туристичні подорожи також вимагають 
обов’язкового страхування. Вже неодноразово 
підіймалися питання вдосконалення 
обов’язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності власників автотранспортних 
засобів. Потрібно розвивати сферу страхуван-
ня різноманітних ризиків, рухомого та неру-
хомого майна. 

Чинна редакція Закону України «Про 
страхування» прийнята в 2001 році і вже є 
дуже застарілою. Незважаючи на велику кіль-
кість змін та доповнень, об’єктивно даний 
закон не може повноцінно регламентувати 
діяльність у галузі страхування та не враховує 
наслідки вступу України до Світової організа-
ції торгівлі (СОТ)  

Сучасний світ дуже швидко змінюється та 
вдосконалюється, в тому числі розвиваються 
технології, виникають нові процеси, варіанти 
взаємодії, які вимагають сучасного європейсь-
кого підходу до страхування.  

Через відсутність належного законодав-
чого регулювання, страховики змушені самі 
запроваджувати привила гри. Тому вони різні 
у кожної компанії. Громадяни губляться та не 
розуміють, як їм діяти у кожній новій ситуації. 
Конче необхідні нові стандарти – однакові для 
усіх компаній, які б дали змогу чітко регламен-
тувати усі процеси у галузі страхування. Новий 
Закон України «Про страхування» повинен 
закріпити на законодавчому рівні ті взаємо-
відносини, які вже фактично існують, але є 
певним різновидом звичаю, а не правовою 
нормою. 
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Питання про нову редакцію Закону Украї-
ни «Про страхування» неодноразово порушу-
вали представники страхового ринку. Вже 
сьогодні необхідно визначитись з його новою 
редакцією, врахувати законодавчий досвід 
Європейського Союзу, напрацювання вітчиз-
няних науковців і практиків, обговорити та 
внести його на розгляд Верховної Ради Украї-
ни.  

Нова редакція Закону України «Про стра-
хування» має передбачити: удосконалення 
понятійного апарату у відповідності до міжна-
родного страхового права, встановлення кла-
сів страхування згідно вимог Директив ЄС про 
страхування, визначення переліку учасників 
страхового ринку, запровадження механізму 
попереднього погодження при реєстрації стра-
ховика, підвищення вимоги до капіталу, удо-
сконалення механізму ліцензування страхови-
ків, встановлення обмеження на інвестування 
коштів страховиків в юридичні особи, запро-
вадження вимоги до договорів з пов’язаними 
особами, встановлення вимог до діяльності 
страховиків - нерезидентів на території Украї-
ни, запровадження визначення рівня плато-
спроможності на основі оцінки ризиків, вста-
новлення вимог до власників страхових ком-
паній та систем управління, удосконалення 
визначення таємниці страхування та випадків 
її розкриття відповідно до вимог 
FATF, встановлення вимог до договорів інвес-
тиційного страхування життя та групового 
страхування життя, запровадження механізму 
передачі страхового портфеля, встановлення 
вимог до відокремлених підрозділів страхови-
ка, запровадження ліцензії на перестрахуван-
ня, встановлення вимог до діяльності 
об’єднань та саморегулівної організації на 
страховому ринку, встановлення вимог до 
актуаріїв та страхових посередників. 

Світовий досвід свідчить, що розвиток по-
вноцінної національної системи страхування 
стає відчутним імпульсом якісного зростання 
економіки. Страховий ринок України сьогодні 
за темпами росту – один з найбільш динаміч-
них і стабільних за показниками секторів еко-
номіки, де обсяги фінансових операцій постій-
но зростають. Приєднання України до СОТ, 

активна інтеграція вітчизняної економіки в 
загальноєвропейські та світові фінансові рин-
ки вимагають підвищення уваги з боку держа-
ви щодо зміцнення та розвитку страхової інду-
стрії як важливої складової національної фі-
нансової системи. 

Для підвищення ефективності страхового 
ринку України необхідно створити навколо 
страхування сприятливе психологічне став-
лення суспільства до цієї справи, підвищити 
страхову та економічну культуру. Адже без 
пропагування страхування в суспільстві та 
нерозуміння його значення для населення стає 
неможливим подальший розвиток, а головне – 
існує можливість руйнування довіри людей до 
самого механізму страхування як дієвої форми 
соціально-економічного захисту.  

У державі існують професійні свята меди-
чних працівників, працівників освіти, фондо-
вого ринку та банкірів тощо. Проте професій-
ного свята працівників страхової індустрії досі 
не встановлено. Слід зазначити, що на кінець 
2011 року на страховому ринку України було 
зареєстровано майже 440 страхових компаній 
та понад 150 інших професійних учасників 
(страхових брокерів, страхових агентств, асис-
туючих компаній, аварійних комісарів, аджас-
терів та сюрвеєрів, актуаріїв тощо), що забез-
печують у сукупності понад 55 тис. робочих 
місць. У вищих навчальних закладах виклада-
ються такі дисципліни як «Страхування» та 
«Страхові послуги», а ряд провідних універси-
тетів здійснює випуск магістрів зі спеціально-
сті «Страховий менеджмент».  

У зв’язку з чим, у відповідь на звернення 
об’єднань страховиків, я маю намір порушити 
перед Президентом України клопотання про 
встановлення в державі професійного щоріч-
ного свята – «Дня працівників страхової індус-
трії». Воно буде стосуватись не лише праців-
ників страхових організацій, а й страхових 
посередників, актуріїв, сюрвеєрів, асистансів, 
представників науки та освіти, студентів – 
майбутніх фахівців страхової справи, а також 
багато чисельних споживачів страхових пос-
луг, що практично означає – переважної біль-
шості населення України. 
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ПРОЕКТ  

ЗАКОН УКРАЇНИ 
“ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО СТРАХУВАННЯ” 

 

Розділ XІІІ 
ПОСЕРЕДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ 

СТРАХУВАННЯ 

Стаття 99. Страхове посередництво 

1. Страхове (перестрахове) посередництво 
на території України здійснюється страховими 
(перестраховими) агентами і брокерами. 

2.  Цей Закон не застосовується щодо 
страхового посередництва, якщо виконуються 
наступні умови: 

1) договір страхування, укладення або ви-
конання якого становить предмет страхового 
посередництва, вимагає знань лише в сфері 
страхового захисту і не є договором страху-
вання життя або цивільної відповідальності; 

2) діяльність в сфері страхового посеред-
ництва не є провідною діяльністю підприємця; 

3) договір страхування, укладення або ви-
конання якого становить предмет страхового 
посередництва, укладається як доповнення до 
товарів, що постачає підприємець, або послуг, 
які він надає, і покриває наступні ризики: 

а) знищення, втрату або пошкодження то-
варів; 

б) пошкодження або втрату багажу, а та-
кож інші ризики, пов’язані з дорожніми послу-
гами, які пропонує підприємець, у тому числі 
ті, що охоплюються страхуванням життя або 
страхуванням цивільної відповідальності; 

4) розмір річного внеску згідно договору 
страхування, а при колективному страхуванні 
розмір річного внеску, що сплачується страхо-
виком, не перевищує суми у 500 євро, нарахо-
ваної в гривнах відповідно до середнього кур-
су, оголошеного Національним банком України 
кожного року, а строк дії договору страхування 
не перевищує 5 років. 

Стаття 100. Принципи діяльності стра-
хових посередників та початок діяльності 
страхових агентів 

1. В процесі страхової (перестрахової) по-
середницької діяльності страхові брокери і 
страхові агенти повинні дотримуватися прин-
ципу  добровільної участі та добросовісності, 
та належно піклуватися про чітке та ясне ви-
кладення прав і обов’язків, передбачених до-

говором страхування, з метою захисту прав 
споживачів страхових послуг.   

2. Брокери  на підставі брокерського дого-
вору повинні забезпечувати укладення дого-
вору страхування (перестрахування) із страхо-
виком або перестраховиком, які мають стабі-
льний фінансовий стан на найбільш вигідних 
для страхувальника (перестрахувальника) 
умовах; пропонувати особі, яка має потребу у 
страхуванні (перестрахуванні), аналогічні 
страхові (перестрахові) послуги не менш як 
двох страховиків (за наявності такої кількості 
страховиків, що надають послуги за таким 
класом страхування); 

3. Страхові (перестрахові) посередники 
несуть відповідальність за шкоду, спричинену 
їх діями у сфері надання посередницьких стра-
хових послуг, якщо не зможуть довести, що 
доклали усіх можливих зусиль для попере-
дження завдання такої шкоди.  

Стаття. 101. Найменування страхового 
(перестрахового) посередника  

1. Особа, яка не включена до Реєстру стра-
хових (перестрахових) посередників у встано-
вленому цим Законом порядку, не повинна 
використовувати у своїй назві, рекламі або 
іншій діяльності слова українською або іншою 
іноземною мовами, які означають страхове і 
перестрахове посередництво. 

2. Забороняється використання наймену-
вань, які тотожні до вже існуючих наймену-
вань страхових та/або перестрахових брокерів, 
агентів чи подібні такою мірою, що це може 
призвести до помилки у сприйнятті. 

Стаття 102. Страховий брокер 

1. Посередницька діяльність страхових 
(перестрахових) брокерів у сфері страхування 
провадиться як виключний вид діяльності. 

2. Відносини між споживачем страхових 
послуг, страховиком чи перестраховиком від-
повідно, а також страховим брокером регулю-
ються договором, який укладається в письмо-
вій формі. 

У договорі про надання страхових (пере-
страхових) брокерських послуг (брокерському 
договорі) визначаються права та обов’язки 
сторін, порядок і умови набрання чинності 
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договору страхування, що укладається при 
посередництві страхового та/або перестрахо-
вого брокера, порядок внесення страхових 
платежів та інформування страхувальника 
(перестрахувальника) про набрання чинності 
договору страхування, умови здійснення взає-
морозрахунків між ними, відповідальність за 
невиконання або неналежне виконання умов 
зазначеного договору, інші умови за згодою 
сторін. 

Договір про надання брокерських послуг у 
страхуванні надає право страховому брокеру 
(уповноваженому працівнику страхового бро-
кера) представляти інтереси клієнта в страху-
ванні, подавати від імені клієнта документи, 
заяви, тощо, надсилати страховику запити 
щодо отримання інформації по укладеному 
договору страхування та/або по випадку кліє-
нта, що визнаний або може бути визнаний 
страховим, тощо.    

3. Винагорода страхового брокера при 
здійсненні страхового посередництва повинна 
включатися у страхову премію і виплачуватися 
страховиком, якщо інше не передбачено у до-
говорі, який укладається відповідно до части-
ни другої цієї статті. 

Терміни виплати такої винагороди, її роз-
мір та інші умови визначаються страховиком 
та страховим брокером в відповідному дого-
ворі між страховиком та страховим брокером.   

 4. Під час здійснення своїх посередниць-
ких операцій страховий брокер повинен забез-
печувати повний аналіз страхових ризиків, 
пропозицій щодо страхового (перестрахового) 
покриття, надавати консультації, від імені і за 
дорученням споживача страхових послуг до-
мовитися про строки і умови укладання дого-
вору страхування (перестрахування), контро-
лювати термін продовження дії договору, а 
також супроводжувати споживача страхових 
послуг у процесі подачі ним заяви до страхо-
вика (перестраховика) про отримання страхо-
вого відшкодування (виплати) у зв’язку з на-
станням страхового випадку. 

Стаття 103. Обмеження діяльності 

1. Страховий брокер не може здійснювати 
діяльність як страховий агент.  

2. Обмеження у частині першій цієї статті 
також поширюється на керуючі і наглядові 
органи страхового брокера, а також інших осіб, 
які уповноважені представляти страхового 
брокера, а також на його працівників, які без-
посередньо залучені до страхового (перестра-
хового) посередництва. 

3.  Страховий брокер не повинен бути вла-
сником акцій чи партнером або членом керую-
чого, наглядового органу страхового агента.  

Стаття 104. Умови і гарантії діяльності 
страхового брокера 

1. Страховий брокер зобов’язаний гаран-
тувати виконання зобов’язань щодо перераху-
вання сплаченої клієнтом страхової премії, 
призначеної страховику; або передачу клієнту 
страхового відшкодування (виплати) або суму 
грошових коштів, сплачених страховиком, 
одним з наступних способів: 

1) утримувати власні фонди, які склада-
ють 4 відсотки від загальної суми страхових 
премій, відповідно до укладених страховим 
брокером договорів страхування (перестраху-
вання) отриманих на власний рахунок протя-
гом останнього фінансового року, але не мен-
ше, ніж 50 000 грн., або 

2) відкрити спеціальний клієнтський ра-
хунок, через який здійснюється перерахунок 
грошових коштів, призначених для виплати 
страхового відшкодування клієнту або сплати 
страхової премії страховику.  

2. Якщо страховий брокер не визначив 
умови гарантування виконання його зо-
бов’язань відповідно до частини першої цієї 
статті, грошові кошти, сплачені страховому 
брокеру клієнтом будуть вважатися сплачени-
ми страховику, а грошові кошти, які страховий 
брокер отримав від страховика, не означати-
муть плату клієнту, поки останній їх не отри-
має, якщо тільки це не є  грошові кошти, спла-
чені страховому брокеру страховиком відпові-
дно до доручення клієнта. 

3. Грошові кошти, про які йде мова у пун-
кті 2 частини першої цієї статті, не повинні 
вважатися частиною власності страхового 
брокера, не повинні бути предметом накла-
дення арешту і не повинні включатися у пере-
лік майна страхового брокера, проти якого 
ініційовано  процедуру банкрутства. У випадку 
смерті страхового брокера фізичної особи – 
суб’єкта підприємницької діяльності, Уповно-
важений орган повинен призначити ліквіда-
тора клієнтського рахунку, який повинен роз-
глянути подані претензії і зробити виплати. 
Ліквідатор клієнтського рахунку повинен від-
повідати вимогам  пунктів 3-6 частини першої 
статті 106 цього Закону.  

4. Страховий брокер повинен повідомити 
Уповноважений орган про один з обраних спо-
собів гарантування виконання його зо-
бов’язань відповідно до частини першої цієї 
статті протягом 10 календарних днів з момен-
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ту обрання такого способу, але до моменту 
початку посередницької діяльності.  

Стаття 105. Обов’язкове страхування 
професійної відповідальності страхового 
брокера 

1. Страховий (перестраховий) брокер по-
винен укласти договір страхування професій-
ної відповідальності, дійсний на території 
України, який покриває втрати, завдані на 
території України під час здійснення ним стра-
хового (перестрахового) посередництва. Міні-
мальна страхова сума повинна бути не мен-
шою ніж 500 000 грн. за кожний окремий стра-
ховий випадок і не менше, ніж 2 000 000 грн. за 
всі страхові випадки протягом 1 року. 

2. Страхування відповідно до частини 
першої цієї статті повинно покрити також від-
повідальність працівників страхового брокера. 

Стаття 106. Вимоги до страхового бро-
кера 

1. Якщо страховий брокер – фізична особа 
– підприємець, він повинен відповідати таким 
вимогам: 

1) має вищу освіту; 

2) має професійний досвід діяльності у 
сфері страхування (перестрахування) не 2 ро-
ків або успішно скласти іспит на професійну 
придатність у порядку, визначеному Уповно-
важеним органом; 

3) не має судимості у скоєнні умисного 
злочину у фінансовій сфері  або повинен бути 
реабілітованим; 

4) не був позбавлений в судовому порядку 
права обіймати керівні посади;  

5) протягом останніх десяти років не був 
засудженим як член керівного або наглядового 
органу, як  головний бухгалтер особи, щодо 
якої ініційовано процедуру банкрутства або 
ліквідовано в результаті банкрутства, якщо 
залишались незадоволені кредитори; 

6) не був оголошеним банкрутом і не під-
падав під процедуру банкрутства.   

2. Якщо страховий брокер – юридична 
особа, члени його керівного і наглядового ор-
ганів, а також інші особи, уповноважені пред-
ставляти страхового брокера, повинні відпові-
дати вимогам відповідно до частини першої 
цієї статті. 

3. Під професійним досвідом згідно части-
ни першої цієї статті слід розуміти зайняття 
посади на рівні керівництва не менше двох 
послідовних років  або посади, безпосередньо 

пов’язаної з укладанням і супроводженням 
договорів страхування у страховика, перестра-
ховика, страхового брокера чи страхового аге-
нта.   

4. Страховий брокер повинен проводити 
навчання для свої працівників у порядку, вста-
новленому страховим брокером. 

5. Умови і порядок здачі іспиту на профе-
сійну придатність  відповідно до пункту 2 час-
тини першої цієї статті встановлюються регу-
ляторним актом Уповноваженого органу. 

Стаття 107. Перелік документів, необ-
хідних для подачі на реєстрацію страховим 
брокером 

1. Для включення до Реєстру страхових 
брокерів, особа повинна подати Уповноваже-
ному органу, додатково до заяви встановлено-
го зразка, такі документи: 

1) державні установчі та/або реєстраційні 
документи; 

2) документи, що підтверджують відомос-
ті щодо осіб відповідно до частин 2, 3 статті 
106 цього Закону у випадку, якщо заявником є 
юридична особа, а також документи, які підт-
верджують дотримання вимог частини 1 стат-
ті 106, якщо заявником є фізична особа – підп-
риємець; 

3) відомості щодо місцезнаходження офісу 
та/або структурних підрозділів, де провадять-
ся операції з страхового (перестрахового) по-
середництва; 

4) Підтвердження щодо наявності власно-
го фонду відповідно до частини першої статті 
104 цього Закону, або довідка банку щодо від-
криття клієнтського рахунку;  

5) квитанція про внесення плати за екс-
пертизу документів. 

Стаття 108. Прийняття рішення Уповно-
важеним органом щодо поданої заяви 

1. Уповноважений орган повинен  розгля-
нути заяву на включення до Державного ре-
єстру страхових брокерів протягом 30 днів з 
дня її отримання. У випадку наявності поми-
лок або якщо є необхідність у додатковій ін-
формації, Уповноважений орган повинен дати 
строк заявникові на  виправлення документів, 
що надаються для реєстрації не менш, ніж 15 
днів. Якщо заява та інші документи, подані 
заявником для включення до Реєстру страхо-
вих (перестрахових) брокерів,  відповідають 
встановленим цим Законом вимогам, Уповно-
важений орган зобов’язаний повідомити про 
це заявника протягом 5 робочих днів з момен-
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ту прийнятті відповідного рішення.  Включен-
ня до Реєстру відбувається після надання зая-
вником квитанції про здійснення плати за 
включення до Державного реєстру страхових 
брокерів. 

Стаття 109. Свідоцтво про реєстрацію 
страхового брокера 

1. Свідоцтво про включення до Реєстру 
страхових брокерів видається страховому бро-
керу після його включення до Реєстру страхо-
вих брокерів Уповноваженим органом. Зразок 
свідоцтва розробляється Уповноваженим ор-
ганом і повинен містити графи щодо назви, 
імені страхового брокера, місцезнаходження 
страхового брокера, реєстраційний номер у 
Реєстрі страхових брокерів, імена представни-
ків страхового брокера, уповноваженого його 
представляти. 

2. Свідоцтво про включення до Реєстру 
страхових брокерів видається страховому бро-
керу не пізніше наступного дня з дня надання 
Уповноваженому органу копії договору стра-
хування професійної відповідальності, укладе-
ного відповідно до статті 105 цього Закону.   

Стаття 110. Підстави для відмови у ре-
єстрації страхового брокера 

1. Підставами для відмови у включенні до 
Реєстру страхових брокерів є: 

1) недотримання вимог, встановлених 
цим Законом; 

2) заявник подав неправдиві документи  
та/або недостовірні відомості. 

2. Відмова у включенні до Реєстру страхо-
вих брокерів повинна бути обґрунтована пи-
сьмово та направлена страховому брокеру не 
пізніше 3 робочих днів з дня прийняття відпо-
відного рішення.  

Відмова у включенні до Реєстру страхових 
(перестрахових) брокерів може бути оскарже-
на страховим (перестраховим) брокером до 
суду. 

3. У випадку відмови заявник може напра-
вити нову заяву про включення до Реєстру 
страхових брокерів не раніше, ніж через 3 мі-
сяців після прийняття Уповноваженим орга-
ном відповідного рішення. 

Стаття 111. Повідомлення 

1. Страховий брокер зобов’язаний пись-
мово повідомити Уповноважений орган про: 

1) нові факти і обставини, які можуть 
вплинути на рішення Уповноваженого органу 

щодо включення страхового брокера до Реєст-
ру страхових брокерів; 

2) зміни, які стосуються відомостей, що 
містяться у  Єдиному державному реєстрі під-
приємств і організацій України. 

2. Зобов’язання відповідно до частини 
першої цієї статті повинно виконуватись стра-
ховим брокером протягом 10 робочих днів з 
дня їх настання або з дня внесення змін до 
Єдиного державного реєстру підприємств і 
організацій України. Копії документів, які під-
тверджують їх настання, додаються до відпо-
відного письмового повідомлення. 

3. Страхові брокери повинні надавати 
Уповноваженому органу річний та періодичні 
звіти відповідно до регуляторного акту Упов-
новаженого органу. 

Стаття 112. Підстави для виключення з 
Реєстру страхових брокерів 

1. Уповноважений орган може виключити 
страхового брокера з Державного реєстру 
страхових брокерів відповідно до прийнятого 
рішення у випадках, якщо страховий брокер: 

1) надав неправдиві або недостовірні ві-
домості чи документи, які містять невірну ін-
формацію, на підставі якої страхового брокера 
було включено до Державного реєстру страхо-
вих брокерів; 

2) припинив здійснювати операції з стра-
хового посередництва більш, ніж на 6 місяців; 

3) припинив дотримуватися строків і 
умов провадження діяльності як страховий 
брокер; 

4) підпадає під процедуру банкрутства 
або ліквідації; 

5) скоїв грубі та систематичні порушення 
положень цього Закону, Законів України «Про 
страхування», «Про фінансові послуги та дер-
жавне регулювання ринків фінансових послуг 
України» або регуляторних актів, прийнятих 
на їх виконання; 

6) у разі смерті фізичної особи – суб’єкта 
підприємницької діяльності; 

7) за  заявою страхового брокера. 

2. З моменту виключення з Реєстру стра-
хових брокерів страховий брокер не має право 
вчиняти будь-які дії з страхового (перестрахо-
вого) посередництва. Страховий брокер зо-
бов’язаний повернути свідоцтво про його ре-
єстрацію, видане Уповноваженим органом, 
протягом 7 днів з дня отримання повідомлен-
ня про його виключення. 
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Стаття 113. Діяльність страхових (пере-
страхових) брокерів на території України 

1. Страхові та/або перестрахові брокери 
— нерезиденти можуть надавати послуги на 
території України тільки через: 

1) постійні представництва в Україні, які 
повинні бути зареєстровані як платники пода-
тку відповідно до законодавства та включені 
до Державного реєстру страхових та перестра-
хових брокерів;  

2) юридичні особи, зареєстровані на тери-
торії України, які засновані відповідними стра-
ховими та/або перестраховими брокерами — 
нерезидентами та включені до Державного 
реєстру страхових та перестрахових брокерів. 

2. Страховим та/або перестраховим бро-
керам — нерезидентам дозволяється провади-
ти діяльність без реєстрації постійного пред-
ставництва в Україні щодо посередництва у 
страхуванні ризиків, передбачених частини 
третьої статті 2 цього Закону. 

3. Страховий та/або перестраховий бро-
кер — юридична особа або постійне представ-
ництво юридичної особи — нерезидента по-
винні подати банку доручення на перераху-
вання страхових платежів, що надійшли від 
страхувальника (перестрахувальника), страхо-
вику (перестраховику) в строк, передбачений 
брокерським договором, що не може бути 
встановлений більш як 10 днів. 

Стаття 114. Страховий агент 

1. Страховим агентом визнається фізична 
особа - підприємець або юридична особа, яка 
за плату та за дорученням страховика здійс-
нює страхове посередництво від його імені та 
за його грошові кошти. 

2. У договорі про надання страхових аге-
нтських послуг (агентському договорі) визна-
чаються дії,  які належить учинити страховому 
агентові від імені та за рахунок страховика, 
порядок їх учинення та повноваження, поря-
док укладення або сприяння укладенню дого-
ворів страхування, порядок перерахування 
страхових платежів, умови здійснення взаємо-
розрахунків між сторонами, відповідальність 
сторін за невиконання або неналежне вико-
нання умов зазначеного договору, порядок та 
умови виплати комісійної винагороди, інші 
умови за згодою сторін. 

Стаття 115. Обмеження щодо операцій 
страхового агента 

1. Страховий агент не може працювати на 
страхового брокера, а також перебувати  тру-
дових відносинах з страховиком. 

2. Страховий агент може здійснювати по-
середництво для одного страховика, який має 
ліцензію на провадження страхування життя,  і 
для одного страховика, який здійснює страху-
вання інше, ніж страхування життя. 

3. Страховий агент також має право за 
згодою страховиків, для яких здійснює посе-
редництво відповідно до частини першої цієї 
статті, здійснювати посередницьку діяльність 
для страховиків за класами страхування інши-
ми, ніж страховий агент здійснює посередниц-
тво для страховиків, які уповноважили його на 
посередництво відповідно до частини першої. 

Стаття 116. Вимоги до діяльності стра-
хового агента 

1. Страховий агент – фізична особа-
підприємець повинен мати підтвердження 
(декларація, лист, довідка) від страховика що-
до його повноважень здійснювати страхове 
посередництво та страховик несе відповідаль-
ність за його дії як страхового посередника. 

2. Для страхового агента – юридичної осо-
би, застосовуються положення статті 6 цього 
Закону. Страховий агент – юридична особа або 
фізична особа – підприємець повинні повідо-
мити про відомості відповідно до частини чет-
вертої статті 6 страховика. 

3. Грошові кошти, сплачені страховому 
агенту клієнтом повинні вважатися сплачени-
ми страховику, а грошові кошти, сплачені 
страховиком страховому агенту не будуть 
вважатися сплаченими клієнту, поки клієнт їх 
не отримає. 

Стаття 117. Навчання страхових агентів 

1. Страховики повинні забезпечити на-
вчання страховим агентам,  з якими вони ук-
лали договір доручення на укладання догово-
рів страхування, а також працівникам страхо-
вого агента, які безпосередньо залучені до 
процесу страхового посередництва. Зазначене 
навчання повинно узгоджуватись з класами 
страхування, які пропонуються страховими 
агентами клієнтам. 

2. Страховик повинен провести іспит (тес-
тування) в кінці навчання та видати сертифі-
кат (свідоцтво чи довідку) страховому агенту, 
який успішно склав іспит, та посвідчує профе-
сійну придатність, наявність відповідних 
знань щодо певних класів страхування та за-
свідчує право пропонувати визначені у цьому 
свідоцтві класи страхування. 

Стаття 118.  Перевірка дотримання ви-
мог законодавства страховим агентом 
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1. Перед укладанням договору доручення 
страховик повинен встановити, чи відповідає 
особа, з якою він збирається укласти договір, 
вимогам, визначеним у частині першій статті 
114, пунктах 3-6 частини 1 статті 106 цього 
Закону. 

2. У разі, якщо особа відповідно до части-
ни першої цієї статті не уклала договір страху-
вання її професійної відповідальності або не 
виконує вимоги, визначені статтею 114 цього 
Закону, страховик повинен нести повну відпо-
відальність за посередницькі дії в страхуванні 
цієї особи відповідно до укладеного договору з 
цією особою.  

Стаття 119. Інформація про страхових 
агентів 

1. Страховик зобов’язаний: 

1) організувати та вести реєстр страхових 
агентів, з яким він уклав договір доручення 
про  укладання договорів страхування;  

2) повідомляти Уповноважений орган  про 
включення осіб до реєстру страхових агентів 
страховика  відповідно до частини першої цієї 
статті; 

3) реєструвати усі зміни щодо відомостей, 
які містяться у переліку відповідно до частини 
першої цієї статті, також повідомити про них 
Уповноважений орган; 

2. Зобов’язання згідно з частиною тре-
тьою цієї статті повинно бути виконано протя-
гом 10 робочих днів з дня внесення змін щодо 
відомостей у частині першій страховиком. 

3. Уповноважений орган включає подану 
страховиком інформацію про страхових аген-
тів до відомостей про страховика, які містять-
ся в Державному реєстрі фінансових установ. 
Така інформація повинна бути доступною для 
споживачів фінансових послуг. 

Стаття 120. Ідентифікаційна картка 

1. Після успішної здачі  іспиту страховому  
агенту страховиком видається, крім сертифі-
кату (свідоцтва), ідентифікаційна картка, 
встановленого Уповноваженим органом зраз-
ка, яка повинна містити: 

1) прізвище, ім’я, по-батькові фізичної 
особи - підприємця; назву агента – юридичної 
особи; 

2) місцезнаходження агента та/або його 
структурного підрозділу, через які будуть 
здійснюватися посередницькі страхові опера-
ції; 

3) клас страхування, по якому уповнова-
жений працювати страховий агент та макси-
мальний розмір страхової суми, на який упов-
новажений укладати договори страхування; 

4) прізвище, ім’я, по-батькові осіб, упов-
новажених керувати та представляти страхо-
вого агента – юридичну особу. 

Стаття 121. Підстави для виключення 
страхових агентів  з реєстру страховика  

1. Для виключення страхового агенту з 
реєстру страховику слід керуватися положен-
нями частини першої статті 112 цього Закону. 
Страховик також повинен виключити з внут-
рішнього реєстру страхового агента, у якого 
закінчився термін укладеного з страховиком 
договору. 

2. Після виключення з Реєстру страхових 
агентів страховий агент не має права здійсню-
вати страхову посередницьку діяльність. Стра-
ховий агент зобов’язаний повернути страхо-
вику ідентифікаційну картку, яка раніше йому 
видавалась. 

Стаття 122. Таємниця професійної дія-
льності 

1. Під час проведення посередницьких 
операцій страхові брокери і агенти несуть 
обов’язок збереження  комерційної таємниці і 
гарної репутації страховика і перестраховика, 
так само і таємниці страхування, і не повинні 
використовувати набуту інформацію в інших 
цілях, ніж у зв’язку з реалізацією прав і вико-
нанням обов’язків відповідно до страхових 
правовідносин.   

Стаття123. Ідентифікаційні документи 

1. У процесі реалізації операцій з страхо-
вого (перестрахового) посередництва страхо-
вий брокер повинен ідентифікувати себе за 
допомогою Свідоцтва про реєстрацію, видано-
го Уповноваженим органом, а страховий агент 
– Ідентифікаційної картки, виданої страхови-
ком. 

2. Переконатися, що страхові посередники 
здійснюють страхову (перестрахову) посеред-
ницьку діяльність на території України можна 
через систему, яка має віддалений доступ та 
гарантує відкритий доступ до інформації щодо 
їх реєстрації, в основному щодо номеру дого-
вору і дати початку здійснення посередниць-
кої діяльності та їх місцезнаходження.   

Стаття 124. Бухгалтерія і нагляд за 
страховими агентами 

1. Страхові агенти щодекадно звітують 
перед страховиком у порядку, визначеному 
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договором, укладеного між страховиком і 
страховим агентом про укладені договори 
страхування та розміри отриманих платежів. 

2. Страхові агенти повинні контролювати-
ся страховиком відповідно до затвердженого 
страховиком порядку. 

Стаття 125. Умови надання інформації 
споживачам страхових послуг   

1. В процесі укладання договору страху-
вання, внесення змін (доповнень) до нього, 
страховий брокер і страховий агент повинні 
забезпечити споживача страхових послуг хоча  
б мінімумом такої інформації:  

1) ім’я та адреса, назва, місцезнаходження 
страхового брокера чи агента; 

2) вказати реєстр, до якого включений і 
спосіб, у який така інформація може бути підт-
вердженою; 

3) розмір винагороди, отриманої від стра-
ховика; 

4) володіння прямо або через пов’язану 
особу більш, ніж 10 % права голосу на загаль-
них зборах або в статутному капіталі страхо-
вика на вимогу клієнта; 

5) володіння страховиком або контролю-
ючою компанією, в якій страховик володіє 
прямо чи через пов’язаних осіб, акції або пред-
ставляє більш 10 % прав голосу на загальних 
зборах або у статутному капіталі страхового 
брокера чи страхового агента на вимогу клієн-
та; 

6) процедура оскарження дій страхового 
брокера і страхового агента, процедура  мир-
ного врегулювання спорів; 

2. Також при укладанні договору страху-
вання, страховий брокер і страховий агент 
зобов’язані повідомити споживача страхових 
послуг у зв’язку з запропонованим договором 
страхування, що вони: 

1) надають поради, консультації відповід-
но до частини третьої цієї статті; або 

2) мають договірний обов’язок провадити 
страхове посередництво ексклюзивно для 
одного або більше страховиків. У цьому випад-
ку, на запит споживача страхових послуг, стра-
ховий брокер або страховий агент повинні 
повідомити йому назву цих страховиків, або 

3) не мають зобов’язань провадити стра-
хове посередництво ексклюзивно для одного 
чи більше страховиків і не надають поради, 
консультації відповідно до частини третьої 
цієї статті. У цьому випадку на запит спожива-

ча страхових послуг, страховий брокер чи 
страховий агент повинні повідомити йому 
назву страховиків, для яких вони можуть здій-
снювати страхове посередництво і для яких 
страховиків вони здійснюють страхове посе-
редництво. 

3. У випадку, коли страховий брокер чи 
страховий агент повідомляють споживача 
страхових послуг про те, що вони надають 
пораду щодо укладання договору страхування 
на підставі справедливого аналізу, вони зо-
бов’язані забезпечити цією порадою після ана-
лізу значної кількості договорів страхування, 
та бути готовими надати професійну рекомен-
дацію щодо договору страхування, який найбі-
льше відповідає потребам і інтересам спожи-
вача страхових послуг. 

4. Перед укладанням конкретного догово-
ру страхування, страховий брокер і страховий 
агент зобов’язані на підставі інформації, отри-
маної від споживача страхових послуг визна-
чити його вимоги і потреби та підстави для 
надання поради споживачу страхових послуг 
щодо деталей страхування. 

5. Вимоги щодо забезпечення інформаці-
єю відповідно до частин першої – четвертої 
цієї статті не повинні застосовуватися у випа-
дку, якщо страховий брокер або страховий 
агент здійснюють страхове посередництво у 
сфері обслуговування страхування великих 
ризиків, а також у процесі здійснення пере-
страхового посередництва. 

Стаття 126. Вимоги щодо забезпечення 
інформацією 

1. Інформація відповідно до статті 125 
цього Закону надається у письмовому вигляді 
або іншим способом, доступним для споживача 
страхових послуг, українською мовою та ін-
шою мовою в разі наявності домовленості сто-
рін, і повинна бути викладена чітко, точно, 
зрозуміло для споживача страхових послуг. 

2. Інформація відповідно до статті 125 
цього Закону може бути надана усно на вимогу 
споживача страхових послуг у випадку необ-
хідності забезпечення термінового страхового 
покриття. У цьому випадку, протягом 3  робо-
чих днів   після укладання договору страху-
вання, інформація надається споживачу стра-
хових послуг у порядку, передбаченому части-
ною першою цієї статті.  

Cтаття 127. Державний нагляд 

1. Державний нагляд за діяльністю стра-
хових (перестрахових) посередників здійсню-
ється Уповноваженим органом відповідно до 
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цього Закону та інших нормативно-правових 
актів. 

2. Страхові брокери повинні подавати до 
31 березня кожного календарного року звіт 
про провадження страхового посередництва 
або звіт про перестрахове посередництво до 
Уповноваженого органу за рік діяльності до 31 
грудня попереднього року. 

3. Зміст, структура і порядок подачі звіту 
про страхове посередництво чи звіту про пере-
страхове посередництво визначається норма-
тивно-правовим актом Уповноваженого орга-
ну. 

 4. Страхові агенти, страхові брокери зо-
бов’язані вчасно подавати на запит Уповнова-
женого органу повні, достовірні відомості і 
документи, іншу інформацію, необхідну для 
здійснення державного нагляду. 

5. Уповноважений орган співпрацює з 
уповноваженими державними органами іно-
земних держав у сфері обміну інформацією 
щодо провадження діяльності з страхового 
(перестрахового) посередництва страховими 
(перестраховими) посередниками. 

 Стаття 128. Санкції 

1. У разі виявлення Уповноваженим орга-
ном порушень у діяльності страхового (пере-
страхового) посередника, які полягають у не-
виконанні умов або зобов’язань, які витікають 
з регуляторних актів Уповноваженого органу, 
порушення або недотримання положень цього 
Закону, інших законів, нормативно-правових 
актів, які регулюють діяльність страхових (пе-
рестрахових) посередників, чи провадження 
страхового (перестрахового) посередництва 
незареєстрованими особами та/або, які не 
мають відповідного свідоцтва, Уповноважений 
орган має право, залежно від серйозності, рів-
ня (діапазану), тривалості, наслідків, природи 
порушень прийняти одне з наступних рішень 
щодо: 

 а) надання певного часу для усунення 
страховим (перестраховим) посередником 
виявлених порушень;   

б) попередження особи, яка здійснює 
страхову (перестрахову) посередницьку діяль-
ність без реєстрації та/або без свідоцтва на 
проведення посередницької діяльності, про 
припинення такої незаконної діяльності; 

в) накладення штрафу на особу, яка про-
вадить страхову чи перестрахову посередни-
цьку діяльність без реєстрації та/або свідоцтва 
у розмірі 10 000 – 20 000 грн. 

г) відкликати дозвіл на надання посеред-
ницьких послуг у відповідності до ст.112, 
ст.121 цього Закону. 

2. Санкції відповідно до частини 1 можуть 
накладатися незалежно або одночасно і не 
одноразово протягом 1 року з моменту їх ви-
явлення, але не пізніше 3 років з дня їх скоєн-
ня.  

3. Уповноважений орган має право накла-
сти штраф за порушення зобов’язань, встанов-
лених цим Законом, іншими нормативно-
правовими актами Кабінету Міністрів України, 
Уповноваженого органу, які регулюють стра-
хову посередницьку діяльність, в залежності 
від ступеню тяжкості, тривалості, наслідків і 
природи виявлених правопорушень, на керів-
ника, члена керівного органу або члена нагля-
дової ради страхового (пере страхового) посе-
редника, або керівника страхового (перестра-
хового) посередника - у розмірі до 12 000 грн.; 

5. Штраф, накладений відповідно до пунк-
ту в) частини 1 цієї статті повинен бути спла-
чений протягом 30 днів з дати прийняття рі-
шення про накладення штрафу. Сплачені 
штрафи є надходженням до Державного бю-
джету України.   

6. Рішення Уповноваженого органу про 
застосування штрафних санкцій може бути 
оскаржено в суді. 
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ПРО ДОСУДОВЕ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ МІЖ СПОЖИВАЧАМИ  
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ТА ФІНАНСОВИМИ УСТАНОВАМИ 

 
 

Литвин А.В. - Перший заступник Голови 
Державної комісії з регулювання ринків фі-
нансових послуг України 
 

 
 
Як свідчить досвід інших країн, стрімкий 

розвиток пропозицій ринків фінансових пос-
луг в умовах недосконалої правової бази та 
відповідно недостатнього забезпечення захис-
ту прав споживачів може призвести до недові-
ри до таких ринків і, як наслідок, зниження 
попиту на запропоновані ними послуги.  

Водночас недовіра населення до ринків 
фінансових послуг не дає можливості активно 
використовувати його вільні кошти як інвес-
тиційні ресурси, що спрямовуються на розви-
ток економіки, запроваджувати ефективний 
механізм недержавного пенсійного забезпе-
чення та страхування.  

У результаті проведеного аналізу стану 
захисту прав споживачів виявлено основні 
проблеми, які потребують розв'язання,  зокре-
ма відсутність  дієвого механізму досудового 
вирішення конфліктних ситуацій між учасни-
ками ринків небанківських фінансових послуг, 
що гальмує розгляд спорів і збільшує наван-
таження на судову систему та необхідність 
створення системи досудового розв'язання 
спорів та відшкодування шкоди, заподіяної за 
надання неякісних фінансових послуг. Спожи-
вачі повинні мати доступ до незатратних ме-
ханізмів захисту від порушень при наданні 
фінансових послуг. 

У зв‘язку з викладеним вище пропонуєть-
ся запровадити позасудовий альтернативний 
спосіб вирішення спорів між фінансовими 
установами та споживачами фінансових пос-
луг. 

Інститут фінансового уповноваженого є 
корисним доповненням, а не замінником судо-
вої системи. Фінансовий уповноважений розг-
лядає спір, щодо якого відсутнє відповідне 
рішення суду. На відміну від вирішення спору 
третейськими судами, з підвідомчості яких 
вилучені справи у сфері захисту прав спожива-
чів, споживач не буде сплачувати збір за звер-
нення до фінансового уповноваженого та має 
право на звернення до суду в будь-який мо-
мент: як під час  розгляду спору фінансовим 

уповноваженим, так і після винесення ним 
рішення. 

 Проект Закону України „Про досудове ви-
рішення спорів між споживачами фінансових 
послуг та фінансовими установами, крім бан-
ків” (далі – проект  Закону) розроблений Дер-
жавною комісією з регулювання ринків фінан-
сових послуг України на виконання Плану за-
ходів щодо реалізації Концепції захисту прав 
споживачів небанківських фінансових послуг в 
Україні, затвердженого розпорядженням Кабі-
нету Міністрів України від 20.01.2010 №135-р, 
та Плану заходів щодо врегулювання пробле-
мних питань кредитної кооперації, затвердже-
ного розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 22.06.2011 №580-р. 

 Проект Закону спрямований на встанов-
лення механізму досудового розгляду скарг 
споживачів та розв’язання спорів між небан-
ківськими фінансовими установами і спожива-
чами за допомогою посередника – фінансового 
уповноваженого, визначає принципи діяльно-
сті фінансового уповноваженого, зокрема 
принцип прозорості діяльності фінансового 
уповноваженого потребує  звітування перед 
громадськістю, що знайшло своє відображення  
в проекті Закону. З метою дотримання прин-
ципу незалежності законопроект надає мож-
ливість споживачам та фінансовим установам 
домовитись про передачу спору на вирішення 
будь-якому фінансовому уповноваженому не-
залежно від участі фінансової установи в 
об’єднанні фінансових установ та виду фінан-
сового ринку, на якому здійснює діяльність 
небанківська фінансова установа. 

Також у проекті Закону врегульовані пи-
тання запровадження інституту фінансового 
уповноваженого, встановлюються вимоги до 
нього, підстави відводу чи самовідводу, при-
пинення повноважень фінансового уповнова-
женого, запропонована система досудового 
розгляду спорів фінансовим уповноваженим. 

Отже, розробка проекту Закону зумовлена 
тим, що існує нагальна потреба врегулювання 
викладених вище питань шляхом розробки 
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нового нормативно-правового акта, який би 
забезпечив доступ споживачів до відповідного 
альтернативного механізму розгляду та задо-
волення скарг. Запропонований законопроек-
том механізм не покладає на споживачів необ-
ґрунтованих витрат та сприяє швидкому розг-
ляду спорів – до двох місяців.  

Під час підготовки проекту Закону  був 
використаний найкращий досвід інших країн, 
зокрема матеріали: 

 проекту Європейського союзу “Посилення 
сектора фінансових послуг України” – програ-
мний документ “Інститут страхового Омбудс-
мена та міжнародний досвід” (2009) та доку-
мент щодо викладення позиції “Запроваджен-
ня добровільної служби омбудсмена”  (2010); 

Аналітично-дорадчого центру Блакитної 
стрічки – Звіт “Шляхи запровадження Служби 
фінансового омбудсмена в Україні”;  

проекту USAID “Розвиток фінансового се-
ктора” (FINREP) (2011), а також інформація, 
викладена в проекті Загальних принципів за-
хисту прав споживачів фінансових послуг “Ве-

ликої Двадцятки” щодо захисту прав спожива-
чів фінансових послуг для консультацій з гро-
мадськістю (2011). 

У разі прийняття відповідного регулятор-
ного акта будуть дотримані принципи держа-
вної регуляторної політики відповідно до За-
кону України «Про засади державної регулято-
рної політики у сфері господарської діяльнос-
ті» та удосконалиться процедура вирішення 
спорів між споживачами фінансових послуг та 
фінансовими установами, крім банків. 

Реалізація проекту Закону України „Про 
досудове вирішення спорів між споживачами 
фінансових послуг та фінансовими установа-
ми, крім банків” дозволить підвищити ефекти-
вність захисту прав споживачів фінансових 
послуг, зокрема, в напрямку досудового вирі-
шення спорів, що поряд із забезпеченням до-
тримання небанківськими фінансовими уста-
новами вимог законодавства на ринках фінан-
сових послуг сприятиме зниженню ризику 
невиконання небанківськими фінансовими 
установами зобов‘язань перед споживачами 
фінансових послуг.  
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Проект 

ЗАКОН УКРАЇНИ 
ПРО ДОСУДОВЕ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ МІЖ СПОЖИВАЧАМИ ФІ-

НАНСОВИХ ПОСЛУГ ТА ФІНАНСОВИМИ УСТАНОВАМИ, КРІМ БАНКІВ 
 

Розділ І Загальні положення 

Стаття 1. Сфера застосування цього За-
кону 

1. Цей Закон визначає правові і організа-
ційні засади функціонування механізму досу-
дового вирішення спорів між споживачами 
фінансових послуг та фінансовими установа-
ми. 

2. Дія цього Закону не поширюється на 
досудове вирішення спорів між споживачами 
фінансових послуг та банками. 

Стаття 2. Визначення термінів 

1. У цьому Законі терміни вживаються в 
такому значенні: 

інститут фінансового уповноваженого – 
механізм досудового вирішення спорів у сфері 
надання фінансових послуг фінансовими уста-
новами за участю фінансового уповноважено-
го на підставі добровільної згоди сторін з ме-
тою досягнення ними взаємоприйнятного 
рішення; 

рішення фінансового уповноваженого – 
письмовий документ, у якому міститься інфо-
рмація про результат вирішення спору фінан-
совим уповноваженим між споживачем фінан-
сових послуг та фінансовою установою; 

споживач фінансових послуг – фізична 
особа, яка одержує, замовляє, користується, 
одержувала, замовляла, користувалася або має 
намір одержати чи замовити фінансову послу-
гу для особистих потреб, безпосередньо не 
пов’язаних з підприємницькою діяльністю або 
виконанням обов’язків найманого працівника; 

сторони – споживач фінансових послуг та 
фінансова установа, які уклали угоду про пе-
редачу спору на вирішення фінансовим упов-
новаженим; 

фінансовий уповноважений – фізична 
особа, яка виступає незалежним посередником 
у досудовому вирішенні спорів між спожива-
чами фінансових послуг та фінансовими уста-
новами в порядку, передбаченому цим Зако-
ном, та одержує за це винагороду від 
об’єднання фінансових установ; 

фінансова установа – будь-яка юридична 
особа, крім банку, яка відповідно до закону  

надає  одну  чи  декілька фінансових послуг,  а 
також інші послуги (операції),  пов'язані з  
наданням  фінансових  послуг,  у випадках,  
прямо  визначених  законом,  та внесена до 
відповідного реєстру в установленому законом  
порядку. 

Стаття 3. Завдання досудового вирі-
шення спорів  у сфері надання фінансових 
послуг фінансовими установами 

1. Завданням досудового вирішення спо-
рів у сфері надання фінансових послуг фінан-
совими установами є захист прав та інтересів 
фізичних осіб від порушень з боку  фінансових 
установ при наданні ними фінансових послуг 
шляхом справедливого, неупередженого та 
своєчасного вирішення спору фінансовим упо-
вноваженим. 

Стаття 4. Законодавство, яке застосову-
ється фінансовим уповноваженим при до-
судовому вирішенню спорів 

1. Фінансовий уповноважений вирішує 
спори на підставі Конституції та законів Укра-
їни, інших нормативно-правових актів та між-
народних договорів України. 

2. Якщо чинним міжнародним договором, 
згода на обов’язковість якого надана Верхов-
ною Радою України, встановлений інший по-
рядок організації, діяльності та вирішення 
спорів у сфері надання фінансових послуг, ніж 
той, що встановлено цим Законом, то застосо-
вуються норми міжнародного договору. 

Стаття 5. Принципи організації і дії ін-
ституту фінансового уповноваженого 

1. Інститут фінансового уповноваженого 
запроваджується та діє на принципах: 

незалежності, неупередженості дій та рі-
шень фінансового уповноваженого; 

прозорості; 

рівності та змагальності сторін; 

доступності. 

Стаття 6. Незалежність, неупередже-
ність дій та рішень фінансового уповнова-
женого 

1. Фінансовим уповноваженим не може 
бути особа, яка: 
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1) є кредитором, пов’язаною особою або 
учасником фінансової установи, яка є сторо-
ною; 

2) має судимість, не погашену або не зня-
ту в установленому законом порядку, або є 
обвинуваченою по кримінальній справі; 

3) не виконала будь-яких своїх зо-
бов’язань перед будь-якою фінансовою уста-
новою протягом останніх трьох років; 

4) була протягом останніх трьох років ке-
рівником або головним бухгалтером фінансо-
вої установи, визнаної банкрутом, підданої 
процедурі примусової ліквідації або до якої 
застосовано такий захід впливу, як призначен-
ня тимчасової адміністрації; 

5) є державним службовцем, посадовою 
особою місцевого самоврядування. 

Стаття 7. Прозорість 

1. Фінансовий уповноважений зо-
бов‘язаний до 1 лютого року, наступного за 
звітним, оприлюднювати в засобах масової 
інформації щорічний звіт про результати своєї 
діяльності. 

2. Фінансовий уповноважений  надає на 
вимогу  органів державної влади  інформацію 
про свою діяльність, необхідну для виконання 
покладених на них завдань. 

Стаття 8. Рівність і змагальність сторін 

1. Усі учасники досудового вирішення 
спору у сфері надання фінансових послуг фі-
нансовими установами є рівними перед зако-
ном. 

2. Досудове вирішення спору здійснюєть-
ся на засадах змагальності сторін та свободи в 
наданні ними фінансовому уповноваженому 
своїх доказів і в доведенні перед фінансовим 
уповноваженим їх переконливості. 

Cтаття 7. Доступність 

1. За звернення  до фінансового уповно-
важеного плата споживачем фінансових послуг 
не справляється. 

2. Кожен має право користуватися право-
вою допомогою при досудовому вирішенню 
спорів, яка надається в порядку, встановлено-
му законом. 

РОЗДІЛ ІІ Організація діяльності фінан-
сового уповноваженого 

Стаття 9. Запровадження інституту фі-
нансового уповноваженого 

1. Інститут фінансового уповноваженого 
запроваджується  при об’єднаннях  фінансових 
установ. 

Інститут фінансового уповноваженого в 
обов’язковому порядку запроваджується при 
об’єднанні фінансових установ, якщо кількість 
фінансових установ - членів такого об'єднання 
перевищує 10 відсотків від загальної кількості 
фінансових установ, що надають фінансові 
послуги на ринку фінансових послуг певного 
виду. 

2. Запровадження інституту фінансового 
уповноваженого об’єднанням фінансових 
установ вимагає: 

1) прийняття рішення про запровадження 
інституту фінансового уповноваженого; 

2) затвердження Положення про діяль-
ність фінансового уповноваженого; 

3) затвердження Регламенту фінансового 
уповноваженого. 

2. Діяльність фінансового уповноваженого 
фінансується за рахунок членів об’єднання 
фінансових установ, крім витрат, пов’язаних з 
вирішенням спору фінансовим уповноваженим 
відповідно до статті 16 цього Закону.  

3. Договір між фінансовим уповноваже-
ним та об’єднанням фінансових установ  укла-
дається на строк не менш як три роки. 

4. Список фінансових уповноважених, з 
якими укладено договір об’єднанням фінансо-
вих установ, підлягає опублікуванню на офі-
ційній сторінці такого об’єднання в мережі 
Інтернет та в засобах масової інформації. 

Список повинен містити такі відомості по 
фінансових уповноважених: дата народження, 
освіта, останнє місце роботи, загальний трудо-
вий стаж та стаж роботи за фахом. 

Стаття 10. Положення про діяльність 
фінансового уповноваженого та Регламент 
фінансового уповноваженого 

1. Положення про діяльність та Регламент 
фінансового уповноваженого затверджуються 
загальними зборами об‘єднання  фінансових 
установ, при якому  запроваджено інститут 
фінансового уповноваженого, і оприлюдню-
ються в засобах масової інформації. 

2. Положення про діяльність фінансового 
уповноваженого повинно містити відомості 
про об’єднання фінансових установ, при якому 
запроваджено інститут фінансового уповно-
важеного,  вимоги до фінансового уповнова-
женого та порядок його призначення, порядок 
припинення повноважень фінансового упов-
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новаженого, порядок здійснення контролю за 
діяльністю фінансового уповноваженого, пов-
новаження фінансового уповноваженого, гра-
ничний розмір суми, що може оспорюватися 
споживачем фінансових послуг  до  фінансово-
го уповноваженого, відповідальність фінансо-
вого уповноваженого, а також інші положення, 
визнані об’єднанням фінансових установ за 
необхідні для забезпечення  функціонування 
інституту фінансового уповноваженого. 

3. Регламент фінансового уповноваженого 
повинен визначати порядок та правила звер-
нення до фінансового уповноваженого, проце-
дуру відводу та самовідводу фінансового упо-
вноваженого, правила вирішення спору фінан-
совим уповноваженим, відповідальність фі-
нансової установи за невиконання рішення 
фінансового уповноваженого,  а також інші 
положення, визнані об’єднанням фінансових 
установ за необхідні для належного здійснен-
ня фінансовим уповноваженим своїх повнова-
жень з досудового вирішення спорів. 

4. Фінансові установи, які є членами 
об’єднання фінансових установ, при якому 
запроваджено  інститут фінансового уповно-
важеного, зобов‘язані  ознайомити споживача 
фінансових послуг з Положенням про діяль-
ність та Регламентом фінансового уповнова-
женого перед укладанням договору про на-
дання фінансових послуг. 

Стаття 11. Вимоги до фінансового упов-
новаженого 

1. До здійснення функцій фінансового 
уповноваженого допускаються лише особи, які 
мають високі професійні та моральні якості, 
бездоганну ділову репутацію, повну вищу 
юридичну або економічну освіту,  стаж роботи 
за фахом та/або досвід роботи на ринку фінан-
сових послуг не менш як п’ять років та здатні 
забезпечити дотримання принципів дії інсти-
туту фінансового уповноваженого відповідно 
до статті 4 цього Закону. 

Фінансовим уповноваженим не можуть 
бути особи, визнані в судовому порядку недіє-
здатними, та особи, які перебувають під опі-
кою чи піклуванням. 

Положенням про діяльність фінансового 
уповноваженого можуть бути встановлені 
додаткові вимоги до  фінансового уповнова-
женого. 

Стаття 12. Підстави відводу чи самовід-
воду фінансового уповноваженого 

1. Фінансовий уповноважений не може 
брати участі при розгляді спору: 

якщо він особисто чи опосередковано за-
інтересований у результаті розгляду спору; 

якщо він є родичем однієї зі сторін або 
інших осіб, які беруть участь при розгляді спо-
ру, або перебуває з цими особами чи сторона-
ми в особистих стосунках; 

на його прохання або за спільним рішен-
ням сторін; 

у разі встановлення стороною обставин, 
що дають їй підстави вважати упередженим 
або необ’єктивним ставлення фінансового 
уповноваженого до розгляду спору; 

у разі виявлення невідповідності фінансо-
вого уповноваженого вимогам, встановленим 
статтею 11 цього Закону. 

Регламентом фінансового уповноважено-
го можуть бути встановлені додаткові підста-
ви для відводу чи самовідводу фінансового 
уповноваженого. 

Стаття 13. Припинення повноважень 
фінансового уповноваженого 

1. Повноваження фінансового уповнова-
женого припиняються: 

у разі набрання законної сили обвинува-
льним вироком суду щодо нього; 

у разі набрання законної сили судовим 
рішенням про визнання його обмежено дієзда-
тним чи недієздатним; 

у разі його смерті, визнання його безвісно 
відсутнім або оголошення померлим рішенням 
суду, що набрало законної сили; 

у разі прийняття рішення про припинен-
ня повноважень фінансового уповноваженого 
загальними зборами об’єднання фінансових 
установ, при якому запроваджено інститут 
фінансового уповноваженого, за повідомлен-
ням державного органу про факти правопору-
шень фінансовим уповноваженим. 

Стаття 14. Винагорода фінансовому 
уповноваженому 

1. Оплата праці фінансового уповноваже-
ного здійснюється згідно з укладеними між 
ним та об’єднанням фінансових установ дого-
вором. 

Стаття 15. Невиконання фінансовим 
уповноваженим своїх обов’язків 

1. У разі невиконання або неналежного 
виконання фінансовим уповноваженим своїх 
обов’язків без поважних причин він несе від-
повідальність, передбачену договором, укла-
деним між фінансовим уповноваженим та 
об’єднанням фінансових установ або Поло-
женням про діяльність фінансового уповнова-
женого, яке розглядається як невід’ємна час-
тина такого договору, крім випадків, коли дії 
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фінансового уповноваженого містять ознаки 
складу порушень, за вчинення яких законом 
передбачено адміністративну чи кримінальну 
відповідальність 

Розділ ІІІ Досудовий розгляд 

Стаття 16. Угода про передачу спору на 
вирішення фінансовому уповноваженому 

1. Угода про передачу спору на вирішення 
фінансовому уповноваженому може бути ук-
ладена у вигляді застереження щодо досудо-
вого вирішення спорів фінансовим уповнова-
женим у договорі про надання фінансових 
послуг або у вигляді окремої письмової угоди. 

2. Якщо сторони не домовилися про інше 
при передачі спору на вирішення фінансовому 
уповноваженому, Регламент фінансового упо-
вноваженого розглядається як невід’ємна час-
тина угоди про передачу спору на вирішення 
фінансовому уповноваженому. 

2. За будь-яких обставин у разі суперечно-
сті угоди про передачу спору на вирішення 
фінансовому уповноваженому Регламенту 
фінансового уповноваженого застосовуються 
положення регламенту. 

3. Угода має містити відомості про на-
йменування сторін та їх місцезнаходження, 
предмет спору, місце і дату укладання угоди, 
розподіл витрат, пов’язаних із досудовим ви-
рішенням спору, відповідальність фінансової 
установи за невиконання рішення фінансового 
уповноваженого.             

4. У разі недодержання правил, передба-
чених цією статтею, угода про передачу спору 
на вирішення фінансовому уповноваженому є 
нікчемною. 

5. Недійсність окремих положень догово-
ру про надання фінансових послуг, що містить 
застереження щодо досудового вирішення 
спорів фінансовим уповноваженим, не тягне за 
собою недійсність такого застереження.        

Стаття 17. Розподіл витрат, пов’язаних 
із досудовим вирішенням спору фінансовим 
уповноваженим 

1. До складу витрат, пов’язаних з досудо-
вим вирішення спору фінансовим уповнова-
женим, належать:  

1) витрати, понесені фінансовим уповно-
важеним у зв’язку з участю в досудовому ви-
рішенні спору між споживачами фінансових 
послуг та фінансовими установами, в тому 
числі витрати, понесені фінансовим уповнова-
женим на оплату проїзду до місця вирішення 
спору; 

2) витрати, пов’язані з оглядом і дослі-
дженням доказів у їх місцезнаходженні; 

3) витрати, понесені свідками; 

4) витрати, пов’язані з оплатою спожива-
чем фінансових послуг, на користь якого було 
прийнято рішення фінансового уповноважено-
го, послуг представника, пов’язаних із надан-
ням правової допомоги; 

5) витрати на листування, телефонний, 
телеграфний, телексний, факсимільний, елек-
тронний та інший зв'язок; 

6) інші витрати, визначені Регламентом 
фінансового уповноваженого. 

2. Розподіл витрат, пов‘язаних із вирішен-
ням спору фінансовим уповноваженим, між 
сторонами здійснюється фінансовим уповно-
важеним згідно з угодою про передачу спору 
на вирішення фінансовому уповноваженому.  

Порядок розподілу витрат, пов’язаних із 
вирішенням спору фінансовим уповноваже-
ним, зазначається в рішенні фінансового упов-
новаженого. 

Стаття 18. Компетенція фінансового 
уповноваженого 

1. До фінансового уповноваженого спожи-
вачами фінансових послуг можуть бути оскар-
жені будь-які рішення, дії чи бездіяльність 
фінансових установ у сфері надання фінансо-
вих послуг, крім випадків, передбачених зако-
ном. 

2. Сторони можуть домовитись про пере-
дачу спору на вирішення незалежно від участі 
фінансової установи в об’єднанні фінансових 
установ. 

3. Спір може бути переданий на вирішен-
ня фінансовому уповноваженому до прийнят-
тя судом рішення у спорі між тими ж сторона-
ми, з того ж предмета і з тих самих підстав.  

4. Споживач фінансових послуг може зве-
рнутися до суду в будь-який момент розгляду 
спору фінансовим уповноваженим. 

5. Гранична сума, що може оспорюватися 
споживачем фінансових послуг до фінансового 
уповноваженого, встановлюється Положенням 
про діяльність фінансового уповноваженого, 
але її розмір не повинен перевищувати 200 
тисяч гривень. 

6. Фінансовий уповноважений самостійно 
вирішує питання про наявність або відсутність 
у нього компетенції для розгляду спору. 

7. Про відмову в розгляді спору фінансо-
вий уповноважений повідомляє сторони, при 
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цьому споживачу фінансових послуг поверта-
ються матеріали, направлені до фінансового 
уповноваженого. 

Стаття 19. Гласність досудового розгля-
ду 

1.    У разі, коли проти відкритого розгля-
ду спору фінансовим уповноваженим висунуто 
хоча б однією стороною заперечення з мотивів 
обмеження доступу до конфіденційної або 
таємної інформації, спір вирішується на закри-
тому засіданні. 

Стаття 20. Місце проведення досудового 
розгляду 

1.    Місцем проведення досудового розг-
ляду спору фінансовим уповноваженим є міс-
цезнаходження об’єднання фінансових уста-
нов, від якого він отримує винагороду або 
будь-яке інше місце, визначене за спільною 
згодою сторін. 

Стаття 21. Мова досудового розгляду 

1.    Розгляд досудового спору фінансовим 
уповноваженим провадиться українською 
мовою або будь-якою іншою мовою за спіль-
ною згодою сторін. 

2.    Сторона, яка надає документи чи пи-
сьмові докази мовою іншою, ніж мова досудо-
вого розгляду, повинна забезпечити їх перек-
лад на мову чи мови досудового розгляду. 

Стаття 22. Конфіденційність 

1.    Фінансовий уповноважений не вправі 
розголошувати відомості та інформацію, що 
стали йому відомі під час досудового розгляду, 
без згоди сторін або їхніх правонаступників. 
Забороняється вимагати від фінансового упо-
вноваженого надання документів, відомостей 
чи інформації, якими він володіє у зв’язку з 
досудовим розглядом справи, крім випадків, 
передбачених законом. 

Стаття 23. Строк розгляду спору фінан-
совим уповноваженим 

1.    Строк розгляду спору між сторонами  
не повинен перевищувати двомісячного стро-
ку з дати одержання фінансовим уповноваже-
ним заяви споживача фінансових послуг. 

Стаття 24. Рішення фінансового упов-
новаженого 

1.  Рішення фінансового уповноваженого 
викладається в письмовій формі і підписується 
фінансовим уповноваженим, який вирішував 
спір між сторонами. 

2.  У випадку укладення сторонами миро-
вої угоди її зміст викладається безпосередньо 
в рішенні фінансового уповноваженого. 

3.  У рішенні фінансового уповноваженого 
повинні бути зазначені: 

назва об’єднання фінансових установ, при 
якому запроваджено інститут фінансового 
уповноваженого; 

дата прийняття рішення; 
прізвище, ім’я, по батькові фінансового 

уповноваженого; 
місце досудового розгляду; 
сторони, їхні представники та інші учас-

ники досудового розгляду; 
стислий виклад вимог споживача фінан-

сових послуг; 
підстави виникнення спору, докази, на пі-

дстав яких прийнято рішення, зміст мирової 
угоди, якщо вона укладена сторонами; 

 висновок про задоволення вимог спожи-
вача фінансових послуг або відмову в задово-
ленні повністю або частково по кожній із заяв-
лених вимог; 

норми законодавства, якими керувався 
фінансовий уповноважений при прийнятті 
рішення. 

У разі задоволення вимог у резолютивній 
частині рішення зазначаються: 

сторона, на користь якої вирішено спір; 
сторона, з якої за рішенням фінансового 

уповноваженого має бути здійснено стягнення 
грошових сум та/або яка зобов’язана виконати 
певні дії або утриматися від виконання певних 
дій; 

розмір грошової суми, яка підлягає стяг-
ненню, та/або дії, які підлягають виконанню 
або від виконання яких сторона має утримати-
ся за рішенням фінансового уповноваженого; 

строк сплати коштів та/або строк і спосіб 
виконання таких дій; 

порядок розподілу витрат, пов’язаних із 
вирішенням спору; 

інші обставини, які фінансовий уповнова-
жений вважає за необхідне зазначити. 

4.  Фінансовий уповноважений за своєю 
ініціативою або за зверненням сторін може 
здійснити роз’яснення свого рішення, винести 
додаткове рішення щодо вимог, які були заяв-
лені під час досудового розгляду, але не знай-
шли свого відображення в рішенні або випра-
вити в рішенні описки, арифметичні помилки 
або будь-які інші неточності. 

Розділ ІV Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, на-
ступного за днем його опублікування. 
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ПРО ФОНД ГАРАНТУВАННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 
ЗА ДОГОВОРАМИ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

 
 

Логвіновський В. – заступник директора 
Департаменту Державної комісії з регулю-
вання ринків фінансових послуг України 

 
Проект Закону України «Про Фонд гаран-

тування страхових виплат за договорами стра-
хування життя» розроблений Державною ко-
місією з ринків фінансових послуг України  на 
виконання пункту 3.14 розділу 3 Національно-
го плану дій на 2011 рік щодо впровадження 
Програми економічних реформ на 2010 - 2014 
роки «Заможне суспільство, конкурентоспро-
можна економіка, ефективна держава», за-
твердженого Указом Президента України від 
27.04.2011 № 504/2011 та абзацу 9 підпункту 1 
пункту 2 Плану заходів щодо реалізації Конце-
пції захисту прав споживачів небанківських 
фінансових послуг в Україні, затвердженого  
розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 20.01.10 №135-р. 

Законопроект встановлює засади діяль-
ності Фонду гарантування страхових виплат за 
договорами страхування життя (далі — Фонд).  
Основним завданням Фонду є забезпечення 
функціонування системи гарантування стра-
хових виплат за договорами страхування жит-
тя. 

Споживачі фінансових послуг зазвичай не 
мають достатньої інформації та необхідних 
знань про особливості та споживчі характери-
стики фінансових послуг. У процесі вибору 
послуги вони не завжди можуть оцінити рі-
вень ризиків і можливі наслідки та порівняти 
умови їх надання, що пропонуються різними 
фінансовими установами.  

Враховуючи те, що страхування життя ві-
дноситься до особистого страхування, має 
довгостроковий характер та значну накопичу-
вальну складову, є вкрай важливим забезпечи-
ти функціонування в Україні системи гаранту-
вання страхових виплат за договорами страху-
вання життя, яка дозволить запобігти втратам 
довгострокових заощаджень громадян та поз-
бавлення їх страхового захисту у разі настання 
неплатоспроможності страховика. 

Слід зазначити, що в даний час законодав-
ство України не передбачає існування в Україні 
жодної схеми гарантування виплат за догово-
рами страхування життя. 

Положення законопроекту відповідають 
принципам, викладеним у Білій книзі щодо 
схем гарантування у страхуванні (White paper 
on Insurance Guarantee Schemes), виданої Євро-

пейською комісією у 2010 році, де наголошу-
ється на необхідності запровадження 
обов‘язкової схеми гарантування виплат за 
договорами страхування. 

Закон встановлює засади діяльності Фон-
ду та врегульовує такі питання: гарантії стра-
хових виплат за договорами страхування жит-
тя; правовий статус фонду та його керівні ор-
гани; порядок формування майна фонду; право 
на отримання гарантійних виплат;  порядок 
здійснення виплат за рахунок коштів Фонду.  

У разі настання неплатоспроможності 
страховика Фонд гарантує страхувальникам 
або вигодонабувачам відшкодування розміру 
страхової виплати або викупної суми, передба-
ченої договором страхування життя, укладе-
ним після набрання чинності цим законом, але 
не більше максимального розміру гарантійних 
виплат. Також, за рахунок коштів Фонду гара-
нтується забезпечення покриття активами 
страхових резервів за укладеними після на-
буття чинності цим Законом договорами стра-
хування життя, що передаються від неплато-
спроможного до іншого страховика. 

Пропонується створити Фонд у організа-
ційно-правовій формі спеціалізованої держав-
ної установи, яка виконує функції у сфері гара-
нтування страхових виплат за договорами 
страхування життя. Фонд є економічно самос-
тійною, неприбутковою установою. 

Наглядова рада Фонду є вищим органом 
його управління. До її складу Фонду входять 
п‘ять осіб. Наглядова рада Фонду формується 
шляхом делегування до її складу двох пред-
ставників Кабінету Міністрів України, одного 
представника Уповноваженого органу,  а та-
кож  двох представників учасників Фонду, які 
обираються на зборах учасників Фонду.  

Учасниками Фонду мають стати страхо-
виків, які отримали ліцензію на проведення 
страхування життя. 

Джерелами формування майна Фонду є:  
вступні внески учасників Фонду; 
регулярні внески учасників Фонду; 
спеціальні внески учасників Фонду, які 

сплачуються за рішенням Наглядової ради, 
погодженим з Держфінпослуг, у випадку недо-
статності коштів Фонду щодо здійснення у 
повному обсязі виплат, передбачених Законом, 
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пеня, що стягується з учасників Фонду за не-
сплату або несвоєчасну сплату поточних внес-
ків; 

надходження від розміщення коштів Фо-
нду; 

кредити і позики, залучені відповідно до 
законодавства; 

благодійні внески юридичних і фізичних 
осіб; 

кошти, одержані за програмами міжнаро-
дної фінансової допомоги; 

кошти, одержані від продажу майна лікві-
дованих учасників Фонду, в розмірі проведе-
них виплат; 

інші надходження. 
Розмір вступного внеску пропонується 

встановити на рівні 20 тисяч гривень, що обу-
мовлюється наступним. За аналогією з Фондом 
гарантування вкладів фізичних осіб, початко-
вий збір до якого складає 1 відсоток зареєст-
рованого статутного капіталу банку, оптима-
льний розмір вступного внеску не повинен 
перевищувати 1 відсотка від розміру статутно-
го капіталу учасників Фонду. При цьому, вста-
новлення реєстраційного збору у відсотках від 
статутного капіталу є складним варіантом, 
оскільки страховики – учасники Фонду можуть 
збільшувати розмір статутного капіталу, однак 
вступний внесок сплачується до Фонду одно-
разово. Крім того, розмір вступного внеску 
страховика залежатиме від рівня зареєстрова-
ного  статутного капіталу. Враховуючи те, що 
розмір статутного капіталу не визначає обсяг 
прийнятих страховиком зобов‘язань за дого-
ворами страхування життя за якими надають-
ся гарантії за рахунок коштів Фонду, встанов-
лення такої залежності не є доцільним. У 
зв‘язку з цим, вирішено встановити реєстра-
ційний збір у фіксованому розмірі - 20000 грн., 
що складає близько 0,12% від мінімального 
розміру статутного капіталу для страховика, 
який займається страхуванням життя (1,5 млн. 
євро за валютним обмінним курсом валюти 
України).  

Учасники Фонду сплачуватимуть регуля-
рні внески у розмірі 0,4% від суми валових 
страхових премій, отриманих  учасником Фон-
ду за відповідний період.  Такий розмір регу-
лярних внесків встановлений з урахуванням 
таких чинників:  необхідності забезпечення 
фінансової спроможності Фонду виконувати 
свої функції щодо здійснення виплат у разі 
неплатоспроможності страховика та витрати 
учасників Фонду у вигляді відрахувань до Фо-
нду не повинні значним чином впливати на 
вартість їх послуг. 

Валові надходження страхових платежів у 
2010 році становили 906,5 млн. грн. За такого 

обсягу страхових платежів річна сума регуляр-
них внесків до Фонду становила би 3,6 млн. 
грн.  

Для врахування обсягів коштів, що мо-
жуть бути необхідними для  здійснення перед-
бачених Законом виплат, аналізувались такі 
дані: обсяги страхових зобов‘язань: резерви із 
страхування життя на кінець 2010 року стано-
вили 2185 млн. грн.;  ступінь концентрації 
ринку страхування життя: перші десять  стра-
хових компаній за обсягами надходжень стра-
хових премій займають близько 80% ринку 
страхування життя. 

Також, при визначенні розміру регуляр-
них внесків враховувався десятирічний термін 
накопичення коштів Фондом та можливість 
встановлення спеціальних внесків (не більше 
одного відсотка обсягу страхових премій). 

При цьому витрати учасників Фонду у ви-
гляді регулярних внесків до Фонду не вплива-
тимуть значним чином на вартість їх послуг 
щодо страхування життя з огляду на наступне.  

Загальна сума витрат страховиків, пов'я-
заних з укладанням та пролонгацією договорів 
страхування життя, (аквізиційні витрати) у 
2010 році  становила 278 млн. грн. Річна сума 
регулярних внесків до Фонду згідно зі ставка-
ми, передбаченими у законопроекті,  станови-
ла би 3,6 млн. грн., що складає 1,3% від загаль-
ного обсягу аквізиційних витрат страховика. 
Відповідно, запровадження регулярних внес-
ків до фонду на рівні 0,4 % від обсягу страхо-
вих премій не призвело би до значного зрос-
тання витрат страховиків та необхідності зна-
чного підвищення вартості страхування з ме-
тою компенсації таких додаткових витрат. 

Фонд може звернутися до Кабінету Мініс-
трів України із запитом про відкриття кредит-
ної лінії у формі стабілізаційного кредиту, як-
що власні активи Фонду не є достатніми для 
здійснення виплат, передбачених цим Зако-
ном. Фонд подає Міністерству фінансів України 
заявку про розмір ліміту кредитної лінії, що є 
підставою для включення відповідних поло-
жень до проекту закону про Державний бю-
джет України. Ліміт кредитної лінії на наступ-
ний рік визначається як десятикратний розмір 
надходжень від учасників Фонду за перше пів-
річчя поточного року і передбачається Мініс-
терством фінансів України в проекті закону 
про Державний бюджет  України в грошовій 
формі. Стабілізаційний кредит надається Фон-
ду строком до 10 років під облікову ставку 
Національного банку України, діючу протягом 
термінів його залучення, у разі звернення Фо-
нду до Кабінету Міністрів України із відповід-
ним запитом. 
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РЕФОРМИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ: 
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

 
Лосіхін О.О. - юрист, секретар експертної 
ради зі страхування при  Комітеті ВР з пи-
тань фінансів, банківської діяльності, по-
даткової та митної політики, керівник на-
пряму експертної оцінки ринку фінансових 
послуг ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»  

 
 
За останні п’ять років внаслідок впливу 

світової фінансової кризи та внутрішніх полі-
тичних й економічних проблем більшість пе-
редбачених заходів щодо розвитку вітчизня-
ного страхового ринку України провести не 
вдалось. Зокрема, не прийнято нової редакції 
Закону України «Про страхування», не запро-
ваджено обов’язкового медичного страхуван-
ня, припинено державне субсидування агрост-
рахування, залишились нерозв’язаними про-
блеми взаємовідносин банків та страховиків, 
не врегулювано питання діяльності актуаріїв, 
страхових агентів, аварійних комісарів, зали-
шається недосконалим захист прав споживачів 
страхових послуг.  

В сучасних умовах перед страховим рин-
ком постає складне завдання щодо зростання 
обсягу та якості страхових послуг, підвищення 
рівня капіталізації та фінансової надійності 
страхових компаній, ліквідності їх активів.  

 Створення Державної комісії з регулю-
вання ринків фінансових послуг України спри-
яло вдосконаленню державного регулювання 
за страховою діяльністю та формуванню адек-
ватних основ розвитку вітчизняної страхової 
індустрії в сучасних умовах. Однак недостатнє 
технічне та ресурсне забезпечення уповнова-
женого державного органу призвело до обме-
жених можливостей використання інформа-
ційних технологій проведення оперативного 
аналізу діяльності страховиків і страхових 
брокерів, а також оцінки ризиків страхової 
індустрії в цілому.  

Світовий досвід свідчить, що страховий 
ринок ефективно розвивається тоді, коли вра-
ховується принцип оптимальності державного 
регулювання, тобто держава регулює діяль-
ність учасників ринку лише у випадках, коли 
це абсолютно необхідно, а в інших – вона деле-
гує частину своїх повноважень професійним 
учасникам ринку, які об’єднуються у саморе-
гулівну організацію.  

 Як показує динаміка останніх років, стра-
хова індустрія України в цілому вийшла на 

певний рівень інвестиційної привабливості та 
представлена провідними транснаціональни-
ми страховими групами з Австрії, Бельгії, Ве-
ликобританії, Ізраїлю, Нідерландів, Німеччини, 
Польщі, Росії, Словенії, США, Франції, Швеції, 
але ще не стала реальним фактором стабільно-
сті національної економіки та за своїми інсти-
туційними і функціональними характеристи-
ками не відповідає сучасним тенденціям, які 
визначають її істотне відставання в глобаль-
ному процесі формування світової фінансової 
системи.  

  На мій погляд, основними заходами по-
дальшого розвитку страхового ринку є:  

- створення розвиненої та платоспромож-
ної системи страхування, що здатна компенсу-
вати шкоду від непередбачених подій;  

- підвищення якості здійснення страховим 
ринком функцій щодо акумуляції коштів насе-
лення, підприємств та трансформації їх в інве-
стиції;  

- зміцнення довіри до українського стра-
хового ринку інвесторів, іноземних перестра-
ховиків та перестрахувальників, а також стра-
хувальників, у першу чергу, населення;  

- зміцнення державного страхового на-
гляду та формування системи саморегулюван-
ня;  

- удосконалення податкового, антимоно-
польного, кримінального та цивільного зако-
нодавства, що регулює сферу страхування.  

Для цього в найближчі роки необхідно:  

1)                    Розробити та прийняти нову 
редакцію Закону України «Про страхування»;  

2)                    Удосконалити систему опода-
ткування у сфері страхування та створити 
засади стимулювання суб’єктів господарської 
діяльності до укладання договорів страхуван-
ня через прийняття змін до Податкового коде-
ксу України;  

3)                    Запровадити відповідальність 
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за страхове шахрайство за рахунок внесення 
змін до Кримінального кодексу України;  

4)                    Забезпечити умови участі 
страховиків у системах обов’язкового накопи-
чувального та недержавного пенсійного за-
безпечення;  

5)                    Прийняти Закон України «Про 
обов’язкове медичне страхування», в якому 
передбачити конкурентні засади участі стра-
ховиків ;  

6)                    Забезпечити правові засади 
компенсаційної підтримки за рахунок держави 
системи агрострахування у розмірі 50% стра-
хових платежів;  

7)                    Запровадити систему страху-
вання договірної відповідальності природоко-
ристувачів за невиконання умов договорів при 
надровикористанні, лісокористуванні, водоко-
ристуванні, землекористуванні, а також ство-
рити умови особового страхування інспекторів 
охорони лісових ділянок, морських акваторій, 
заповідників і національних парків та інших 
категорій службовців, чия діяльність щодо 
охорони сфери природокористування має під-
вищений ризик;  

8)                    Запровадити механізм страху-
вання професійної відповідальності як перед-
умови отримання ліцензії  з певних видів дія-
льності (нотаріальної, медичної, адвокатської, 
експертної, оптової та роздрібної торгівлі лі-
карськими засобами, брокерської тощо);  

9)                    Створити умови розвитку дія-
льності страхових брокерів серед підприємст-
ва та населення, забезпечив імплементацію 
основних принципів, що відповідають станда-
ртам Європейської федерації страхових посе-
редників (BIPAR);  

10)               Удосконалити механізм захисту 

прав споживачів страхових послуг шляхом 
прийняття законодавчих норм щодо фінансо-
вого омбудсману та страхової реклами.  

 В разі реалізація програмних заходів роз-
витку страхового ринку у найближчі роки, 
можливо буде досягти:  

- підвищення рівня захищеності підпри-
ємств різної форми власності і громадян від 
різних груп ризиків, підвищення якості і роз-
ширення спектру пропонованих страхових 
послуг, а також допоміжних послуг (асистанс, 
страхове посередництво, оцінка збитків тощо);  

- зміцнення ефективності державного на-
гляду за страховою діяльністю;  

- створення структурної основи для роз-
витку пенсійного страхування, медичного 
страхування, страхування подорожуючих, аг-
рострахування, автострахування, страхування 
технічних ризиків, страхування майна від при-
родних катастроф та техногенних аварій, стра-
хування професійної відповідальності.  

Очікується, що частка сукупної чистої 
страхової премії у внутрішньому валовому 
продукті у 2014 році становитиме близько 3 
відсотків.  

Збільшення обсягу страхових платежів 
може дозволити страховикам акумулювати 
додаткові фінансові кошти, які зможуть стати 
джерелом інвестування фінансових ресурсів в 
економіку країни.  

В разі зростання попиту на страхові пос-
луги, активної державної підтримки страху-
вання, розвитку інфраструктури страхового 
ринку відбудеться підвищення його інвести-
ційного потенціалу за рахунок збільшення 
розміру страхових резервів в 2014 році – до 20 
млрд. грн.  
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СТРАХОВІ ПОСЕРЕДНИКИ –  
ГОЛОВНА ПРОДУКТИВНА СИЛА СТРАХОВОГО РИНКУ 

 

 

Яременко Н.В. - Генеральний директор 
Європейської федерації фінансових екс-
пертів «Green Capital», член комісії УСПП 
з питань страхового захисту суспільс-
тва та державних інтересів 

 

 
Історико-економічний погляд на розвиток 

інституту страхових агентів у колишній Радянсь-
кій Україні показує, що їхня роль у розвитку стра-
хування та обсяг функціональних обов'язків пос-
тійно мінялися: у 20-ті роки страховий агент ви-
конував функції інспектора та агента, оскільки 
число страхувальників  було ще невелике; у 30-
40-ті роки він в укладав договори страхування та 
одержував страхові платежі вже за кількома ви-
дами страхування; у 80-і роки основним був ви-
знаний бригадний метод роботи страхових аген-
тів із включенням у систему оплати праці коефі-
цієнта трудової участі. Фінансові умови розвитку 
агентської мережі залежали тільки від державної 
монополії Держстраху і прямо визначалися еко-
номічною політикою КПРС.  

На початку 90-х років ситуація на вітчизня-
ному ринку страхування принципово змінилася. 
Розпалася централізована система монопольного 
державного страхування. Приватні страхові ком-
панії почали створювали власні агентські мережі. 
Проте, ставлення населення до страхових агентів 
та брокерів, м’яко кажучи, як тоді, так і зараз  за-
лишається негативним. Зокрема, в нашому суспі-
льстві, навіть серед безробітних існує тенденція, 
що пропозиція щодо опанування через служби 
зайнятості діяльність страхового посередника 
сприймається, як щось непрестижне та малозро-
зуміле. Громадяни в більшості випадків на асоціа-
тивному рівні не можуть здолати бар’єр комплек-
су радянського виховання: краще мати постійний 
стіл у конторі та невеликі гроші, ніж бігати по 
квартирах та установах, навіть, якщо доходу за цю 
працю буде більше. Причин цьому є досить бага-
то: від суто економічних (діяльність страхових 
агентів сприймається в суспільстві через призму 
фінансових та торгових шахраїв, які ошукали зна-
чну частину населення) до юридичних факторів 
(незахищеність страхового посередника перед 
страховою компанією, яка може перехопити кліє-
нта, запропонувавши йому більш вигідні умови 
страхування).  

І сьогодні, навіть у професійних колах та се-
ред представників державних органів влади стра-

хування сприймається лише у вузькому значенні, 
а саме: захист майнових інтересів громадян та 
юридичних осіб у разі настання певних подій 
(страхових випадків). Але в країні, де інститут 
приватної власності ще нерозвинутий, коли існує 
ще „телефонне право” - ця доктрина пріоритетів є 
досить помилковою. Відповідальність керівників 
та службовців органів державної влади, підпри-
ємств різної форми власності, а також пересічних 
громадян один перед одним – це повинно стати 
основою реформування економіки країни і на 
цьому повинна акцентуватися увага в питаннях 
розвитку вітчизняного страхування. Саме через 
виховання відповідальності до себе та оточуючих 
за допомогою такого фінансового інструменту як 
страхування, можна змінити ставлення, як до 
самого страхового полісу, так і до страхових посе-
редників, які можуть стати активними носіями 
нової філософії.  

Розвиток та розширення спектра небанків-
ських фінансових послуг створюють умови для 
активного залучення до ринків таких послуг спо-
живачів, у зв’язку з чим потрібно окремо визна-
чити поняття "споживач фінансових послуг". При 
цьому слід зазначити, що споживачі фінансових 
послуг не мають достатньо необхідних знань про 
особливості та споживчі характеристики фінансо-
вих послуг. У процесі вибору послуги вони не зав-
жди можуть оцінити рівень ризиків і можливі 
наслідки набуття додаткових фінансових зобов'я-
зань та порівняти умови їх надання, що пропону-
ються небанківськими фінансовими установами, 
тому потрібно внести зміни до законодавства 
щодо несправедливих умов договорів про їх на-
дання, уточнення вимог до порядку укладення та 
умов таких договорів, а також забезпечення права 
споживача - фізичної особи на відкликання згоди 
на укладення договору про надання небанківсь-
ких фінансових послуг протягом визначеного 
строку.  

Водночас недовіра населення до ринків фі-
нансових послуг не дає можливості активно ви-
користовувати його вільні кошти як інвестиційні 
ресурси, що спрямовуються на розвиток економі-



ІІ Всеукраїнський форум  
«Пенсійна реформа в Україні: роль фінансових консультантів» 

25/11/2011 

 

 

38 

ки, запроваджувати ефективний механізм недер-
жавного пенсійного забезпечення та страхування. 

У період фінансової кризи проблема захисту 
прав споживачів фінансових послуг набула особ-
ливої гостроти і актуальності. Зростання кількос-
ті та характер звернень громадян до органів, що 
здійснюють державне регулювання ринків фінан-
сових послуг, свідчать, що заходи щодо забезпе-
чення захисту прав споживачів фінансових пос-
луг, здійснювані зазначеними органами, не відпо-
відають вимогам часу і недостатньо ефективно 
впливають на запобігання недобросовісній підп-
риємницькій діяльності на ринку небанківських 
фінансових послуг.  

Для   оформлення   одного   індивідуального  
пенсійного  контракту  необхідно  витратити  на 
обслуговування однієї підготовленої особи (яка 
не вимагатиме консультацій або агітації за  те,  що  
саме  цей  пенсійний  фонд або страхова компанія 
їй  найкраще  підходить)  щонайменше   15–20   хв.   
робочого   часу   працівників   адміністратора   
(менеджера  та  операціоніста).  Це  дозволяє  взя-
ти  на  облік  у  середньому  20–25 осіб у розраху-
нку на «одне віконце» на день. У практиці насе-
лення ще дуже не активно сприймає пропозиції 
страхування. Тому фінансові консультанти під час 
укладання договорів страхування здійснюють 
щоденно кропітку роботу щодо підвищення фі-
нансової грамотності суспільства. 

Наприклад,  у  Польщі  до  цієї  роботи  було  
залучено  понад  400  тисяч  «топтунів»,  які  двір  
за  двором,  поверх  за  поверхом  обходили  оселі 
потенційних  учасників  НПФ,  агітуючи  за  «свій»  
фонд,  що  становило 40   агентів   на   1000   поте-
нційних   учасників   пенсійних   фондів,   або   1% 
населення   (загальна   чисельність   населення   
Польщі   –   38   млн.   осіб). Як  правило,  агент  
отримував  у  середньому  25  дол.  США  за  кожен 
підписаний  контракт.  Крім  того,  на  рекламну  
кампанією  було  загалом витрачено близько 100 
млн. дол. США. 

Через страхування і безпосередньо за участю 
страхових посередників, як громадяни, так і підп-
риємства повинні отримати послугу, змістом якої 
перш за все є формування дбайливого ставлення 
до себе самого, до оточуючих та, безумовно, до 
своєї держави. Лише тоді буде сприйматися у 
суспільстві престиж професії страхового посеред-
ника аналогічно сімейному лікарю або адвокату. 
Саме тоді ми будемо мати класичне страхування, 
саме тоді страховики будуть поважати самі себе 
за можливість здійснити страхову виплату, за 
вибір працювати заради своєї держави!  

Ось чому держава повинна бути зацікавлена 
в розвитку головної продуктивної сили страхово-

го ринку - страхових посередників. Саме від них 
залежить якість обслуговування страхувальників 
(застрахованих осіб, вигодонабувачів), надання 
страхових послуг широким верствам населення та 
підприємствам. І головне, що повинна зробити 
держава, - це створити належні умови для розви-
тку страхового посередництва. 

У сучасних економічних умовах підвищення 
якості життя населення неможливо без розвитку 
вільного підприємництва. У всіх країнах з ринко-
во орієнтованою економікою малий і середній 
бізнес грає надзвичайно важливу роль. За допо-
могою розвитку цього сектора економіки вирі-
шуються такі важливі соціальні завдання, як зни-
ження безробіття, підвищення самозайнятості 
населення.  

Завдяки малому бізнесу формується середній 
клас, що є гарантією економічної політичної ста-
більності в державі. Тому роль фінансових консу-
льтантів, страхових агентів і брокерів як предста-
вників малого бізнесу на страховому ринку по-
винна бути ключовою і стратегічною для держа-
ви. На жаль кількість страхових брокерів в Україні 
становить 60, а їхня частка на ринку страхових 
послуг є неприпустимо низкою (менш 5%). На 
страховому ринку також працює також понад 35 
тис. страхових агентів-фізичних осіб, які не сер-
тифіковані, але на них припадає понад 25% ринку 
страхових послуг. З огляду на, що сфера діяльнос-
ті страхових агентів не врегульована належним 
чином, професійний розвиток повинен бути одні-
єю з головних цінностей сучасного українського 
ринку страхування.  

Сьогодні як ніколи назріла необхідність при-
йняття цілого блоку законодавчих актів, пов'яза-
них з посередницькою діяльністю в сфері страху-
вання. За основу цієї важливої роботи варто було 
б прийняти положення Директиви 2002/92/ЄС 
„Про страхове посередництво” від 9 грудня 2002 
року. Це дозволить не тільки захистити страхува-
льників від неякісних страхових продуктів і несу-
млінних страхових компаній, але й зробити реа-
льний крок убік інтеграції у світове страхове спі-
втовариство. 

Майбутнє страхування за розвинутим рин-
ком професійних страхових посередників – фінан-
сових консультантів, агентів і брокерів. Кожен 
повинен займатися своєю справою. Стандартизо-
вані страхові продукти повинні поширюватися 
через агентські мережі, а розміщенням складних, 
нестандартних ризиків повинні займатися профе-
сійні страхові брокери, що володіють спеціальни-
ми знаннями і досвідом. Від цього виграють усі: 
страхувальники, страховики і держава. 
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ПЕНСІЙНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
 

 

Лібанова Е.М. - д.е.н., академік НАН Украї-
ни, директор Інституту демографії  та  
соціальних  досліджень  імені  М.  В.  Птухи  
НАН  України 
 

  
У сучасному світі реформування пенсійної сис-

теми належить до пріоритетних напрямів соціаль-
но-економічної політики. Мінливість економічно-
го середовища, демографічне старіння населення, 
поступове збільшення тривалості навчання і, від-
повідно, пізніший вік виходу на ринок праці зумо-
влюють постійну актуальність пенсійної реформи. 
При цьому пенсійна політика потребує постійного 
коригування не лише з огляду на поточну ситуа-
цію, а й з урахуванням довгострокової перспекти-
ви. 

Як свідчить вітчизняний і зарубіжний досвід, 
успішність реформування пенсійної системи ви-
значається не політичною доцільністю прийнятих 
рішень, а ступенем їх соціально-економічної об-
ґрунтованості. У зв’язку з цим особливої актуаль-
ності набуває науковий супровід пенсійної рефор-
ми, що має базуватися на об’єктивному аналізі її 
сучасного стану та перспектив із використанням 
комплексу макроекономічних, демографічних, 
соціально-економічних прогнозів різної тривалос-
ті. Лише за таких умов можливо вибудувати вива-
жену, збалансовану і послідовну державну пенсій-
ну політику, орієнтовану на вирішення не лише 
нагальних, а й довгострокових проблем вітчизня-
ної пенсійної системи та системи соціального за-
хисту загалом. 

Результати проведеного дослідження дають 
змогу зробити такі висновки: 

1) Необхідність і нагальність реформування 
пенсійної системи зумовлена комплексом чинни-
ків, головними з яких є демографічні (старіння 
населення, підвищення навантаження на населен-
ня працездатного віку), економічні (постійне збі-
льшення пенсійних видатків, дефіцит власних 
коштів у солідарній пенсійній системі, нестача 
інвестицій для економічного зростання), суспіль-
но-політичні (слабка мотивація та низька відпові-
дальність населення щодо зайнятості і участі у 
пенсійному страхуванні). Критична ситуація у 
вітчизняній пенсійній системі безпосередньо 
пов’язана з наслідками політичного популізму 
(традиція підвищувати пенсії напередодні виборів 
без огляду на економічні можливості) та фінансо-
во-економічної кризи (скорочення зайнятості, 
збільшення безробіття, уповільнення темпів зрос-
тання заробітної плати, зниження реальних дохо-

дів населення). 

2) Узагальнення світового досвіду реформу-
вань доводить необхідність диверсифікації меха-
нізмів пенсійного забезпечення, створення бага-
торівневої пенсійної системи, що поєднує в собі 
розподільні й накопичувальні, державні (публічні) 
та недержавні (приватні) складові. 

3) Параметричні реформи в солідарній пенсій-
ній системі (І рівень пенсійної системи) повинні 
передбачати комплекс заходів, спрямованих на 
вдосконалення порядку обліку страхового стажу 
та обчислення розміру пенсій, законодавче врегу-
лювання гарантованої мінімальної пенсійної ви-
плати, підвищення ролі понаднормового страхо-
вого стажу, більш повну індексацію призначених 
пенсій у зв’язку зі зростанням споживчих цін та 
заробітної плати (з окремою індексацією основно-
го розміру пенсій, що визначається залежно від 
страхової участі), підвищення пенсійного віку для 
жінок до межі встановленої для чоловіків. 

4) Дострокові пенсії за віком та пенсії за вислу-
гу років, а також більш високі розміри пенсій, пе-
редбачені для працівників окремих профе-
сій,посад, мають фінансуватися через систему не-
державного пенсійного забезпечення шляхом 
створення обов’язкових професійних пенсійних 
схем. Їх упровадження потребує правого врегулю-
вання, зокрема внесення змін до чинного пенсій-
ного й фінансово-господарського законодавства. 

5) Упровадження загальнообов’язкового дер-
жавного накопичувального пенсійного страхуван-
ня (ІІ рівень пенсійної системи) вимагає активіза-
ції організаційно-підготовчої роботи, всі інші умо-
ви, визначені у чинному законодавстві (зростання 
ВВП та зарплат, забезпечення виплати пенсій у 
розмірі не нижче прожиткового мінімуму для осіб, 
які втратили працездатність, бездефіцитність 
Пенсійного фонду) не мають прямого відношення 
до успішності старту ІІ рівня і лише становлять 
зайві перешкоди для цього. Стартові параметри 
впровадження ІІ рівня повинні забезпечити опти-
мальний баланс віку учасників, ставки внеску, 
фінансового стану солідарної пенсійної системи та 
можливостей інвестування пенсійних коштів. 

6) Недержавне пенсійне забезпечення (ІІІ рі-
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вень пенсійної системи) загалом демонструє пози-
тивну динаміку, однак існують численні організа-
ційно-правові та суспільно-економічні фактори, 
що стримують його розвиток. Важливе значення 
для реформування цієї складової мають удоскона-
лення регулювання (як з боку держави, так і від 
самих учасників) та фінансових інструментів для 
інвестування пенсійних коштів. 

7) Пенсійне страхування є важливим механіз-
мом соціального залучення за всіма можливими 
аспектами і для всіх категорій населення. Як дже-
рело індивідуального доходу пенсія має убезпечи-
ти людей, які втратили працездатність, від біднос-
ті, а працездатних – мотивувати до працевлашту-
вання та стабільної зайнятості. В умовах ринкової 
економіки та демократичного суспільства участь у 
пенсійному страхуванні стає одним із найвагомі-
ших стимулів населення до економічної активнос-
ті. 

8) Метою пенсійної реформи має бути форму-
вання збалансованої, соціально справедливої пен-

сійної системи. Досягнення цієї мети потребує 
розв’язання таких завдань: мотивація населення 
до зайнятості та активного довголіття; забезпе-
чення добробуту пенсіонерів; справедливість та 
усунення нерівності в умовах пенсійного забезпе-
чення (в тому числі гендерної); фінансова спромо-
жність та стійкість пенсійної системи; створення 
нового потужного джерела внутрішніх інвестицій 
шляхом упровадження та розвитку накопичуваль-
них пенсійних схем; згуртування суспільства на 
базі збалансування інтересів усіх поколінь; форму-
вання заходів пенсійної реформи. 

9) Заходи пенсійної реформи необхідно плану-
вати на основі принципу соціально-демографічних 
поколінь – саме такий підхід дає змогу розробити 
збалансований пакет реформувань для різних 
категорій населення залежно від обсягу пенсійних 
прав, які вони вже здобули на момент реформу-
вання чи можуть здобути у перспективі, а також 
встановити рівновагу між їх пенсійними правами й 
обов’язками. 
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ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: 
РОЛЬ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 

 
Залетов А.Н.  - к.э.н., заместитель Пред-
седателя Совета ЛСОУ, главный редак-
тор страхового рейтинга «Insurance 
TOP» 

 
 

Общая демографическая ситуация 

На протяжении всех послевоенных лет, 
вплоть до начала 90-х годов ХХ века, числен-
ность населения Украины постоянно увеличи-
валась. Однако интенсивность начала снижать-
ся с начала 70-х годов. Впервые смертность 
превысила рождаемость в 1991 году и страна 
вступила в качественно новый этап своего раз-
вития – депопуляцию. Вследствие повышенно-
го уровня травматизма и заболеваемости, а 
также низкой рождаемости в течение послед-
них 20 лет численность населения Украины 
уменьшилась на 6 млн. чел. или на 12%. Это 
наихудший показатель среди европейских 
стран.  

За пять последних лет (2006–2010) чис-
ленность населения сократилась на 1,15 млн. 
чел., а на протяжении последнего года – на 
184,4 тыс. чел. Тем временем все авторитетные 
международные учреждения, занимающиеся 
изучением глобальных демографических тен-
денций, единогласно утверждают, что в тече-
ние ближайших десятилетий тенденция отно-
сительно сокращения численности населения 
Украины сохранится.  

Согласно данным Мирового банка, до 2025 
года население Украины уменьшится до 
37 млн. чел. Специалисты ООН считают, что к 
середине нынешнего столетия в нашей стране 
будет проживать лишь 26 млн. чел., а междуна-
родные эксперты Oxford Economic Forecasting, 
U.S. Census Bureau International Data Base и Бер-
линского института народонаселения прогно-
зируют, что до 2030 года количество трудоспо-
собного населения в Украине уменьшится на 5–
7 млн. чел.  

Для Украины, как и для большинства стран 
мира, главной демографической тенденцией 
текущего столетия является процесс старения 
населения. Это сказывается в росте доли лиц 
преклонного возраста, а особенно – в изменении 
соотношений между численностью поколений. 
Доля пенсионеров в 2010 году составила 28,6% 
всего населения страны с тенденцией к увели-
чению (в 2015 году достигнет 31%). При этом 
удельный вес пенсионных выплат составил 43% 

в совокупных социальных трансфертах (социа-
льная помощь и льготы по всем источникам 
финансирования) и 21% в совокупных доходах 
домохозяйств. Это один из наихудших показате-
лей среди стран Европы.  

В 2010 году работающее население насчи-
тывало около 14,4 млн. чел. (в 2006 году – 
15,8 млн. чел.), а получатели пенсий – 13,7 млн. 
чел. В результате чего в 2010 году дефицит 
средств Пенсионного фонда Украины на выпла-
ту пенсий, который покрывается за счет госу-
дарственного бюджета, составил 37,5 млрд. грн., 
а в 2009 году – 30 млрд. грн.  

Высокий уровень демографической нагруз-
ки на трудоспособное население, наличие у зна-
чительной части работающих льгот по уплате 
взносов в Пенсионный фонд Украины и низкая 
заработная плата, которая у трети работающих 
не выше, чем прожиточный минимум, в данное 
время служат причиной несбалансированности 
солидарной системы, сдерживают внедрение 
накопительной системы пенсионного страхова-
ния и развитие негосударственного пенсионно-
го обеспечения. 

Фактически отечественная система пенси-
онного обеспечения оказалась перед катастро-
фой, а уровень продвижения пенсионной рефо-
рмы, в отличие от большинства стран-соседей, 
является крайне медленным и нерешительным.  

Таким образом, нынешняя система негосу-
дарственного пенсионного обеспечения отяго-
щена рисками, которые в случае, если ими не 
управлять на этом этапе, могут воспрепятство-
вать выполнению основоположной роли добро-
вольной пенсионной системы, а именно: форми-
рованию обеспеченных и хорошо капитализиро-
ванных пожизненных сбережений как базы для 
получения доходов после выхода на пенсию. 

Негосударственное пенсионное страхо-
вание: вчера и сегодня 

На заре реформирования экономики были 
темные страницы развития негосударственно-
го пенсионного страхования в Украине, осо-
бенно в конце минувшего столетия (табл. 1) 
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Таблица 1 
Дефолты в системе негосударственного 

пенсионного страхования в Украине 
 

Дефолт Период Размер 
ущерба, 
$млрд. 

Нелегальная деятельность 
иностранных страховщиков на 
рынке страхования жизни 

1990–2000 2,0 

«Зарплатные схемы» 1991–1997 3,5 

Банкротство коммерческих 
страховых компаний 

1991–1995 0,2 

Банкротство Укргосстраха 1991 2,5 

Фиктивная деятельность НПФ 1990–2004 0,2 

Источник: Insurance TOP. 
 

Нелегальная деятельность иностранных 
страховщиков. Например, компания SI Save 
Invest основную ставку делала на работу с высо-
копоставленными чиновниками, руководите-
лями больших предприятий и организаций. Для 
этого использовалась следующая схема: руко-
водство предприятия заключало договор с Si 
Save Invest и страховало своих сотрудников на 
значительные суммы, а выгодоприобретателем 
определялся руководитель этого предприятия. 
В таком случае по истечению срока договора 
(10–20 лет) руководитель предприятия, или 
аффелированное с ним лицо, как правило, полу-
чал все страховые выплаты. Иногда сотрудники 
даже не знали о том, что на их имя заключены 
договоры страхования жизни. Существовали и 
другие схемы: досрочное прекращение договора 
страхования жизни с целью переведения 
средств на счет иностранного банка или предо-
плата страхового платежа с дальнейшим пере-
водом лишних средств на счет иностранного 
банка. Для этого страхователь платил сразу за 
несколько лет заведомо, а со временем просил Si 
Save Invest оставить на счете деньги из расчета 
годового или двухлетнего взноса, а сдачу пере-
вести на свой заграничный счет. 

Ежемесячно на территории Венгрии, Авст-
рии, Кипра и других стран организовывались 
семинары для сотрудников SI Save Invest, неле-
гально перевозивших через границу валюту и 
заполненные договоры страхования жизни. 

Как отмечается в Программе развития 
страхового рынка Украины на 2001–2004 годы, 
утвержденной постановлением Кабинета Мини-
стров Украины от 2 февраля 2001 г. № 98, вслед-
ствие нелегальной деятельности иностранных 
страховщиков, по оценкам экспертов, Украина 
теряла ежегодно $80–100 млн.  

Объем потерь экономики Украины от не-
легальной деятельности иностранных страхо-

вщиков на рынке страхования жизни в 1990–
2000 годах составил около $2 млрд. 

«Зарплатные схемы». В 1991–1997 годах 
внедрялись схемы оптимизации налогообло-
жения, так называемые «зарплатные схемы», 
которые предполагали заключение предприя-
тием одновременно договоров страхования 
имущества и страхования работников на случай 
невыплаты заработной платы (страховые вып-
латы при этом осуществлялись без необходи-
мого расследования причин страхового случая), 
а также использование одновременно страхо-
вых и ссудных схем с целью выплаты неконт-
ролируемого (скрытого) вознаграждения рабо-
тникам предприятия.  

Объем потерь экономики Украины от 
«зарплатных схем» в 1991–1997 годах составил 
около $3,5 млрд. 

Банкротство коммерческих страховых 
компаний. В 1991–1995 годах, когда уровень 
инфляции был особенно высоким, отечествен-
ные страховщики разработали правила инфля-
ционного страхования жизни, по которым стра-
ховой платеж равнялся размеру страховой сум-
мы, а в конце страхового периода предполага-
лась выплата высоких процентов на внесенные 
страхователем средства. В средине 1995 года 
коммерческие банки не смогли выполнить сво-
их обязательств перед страховыми компаниями, 
а попытки последних выполнить свои обязате-
льства, в свою очередь, тоже оказались напрас-
ными.  

Объем потерь экономики Украины от бан-
кротства коммерческих страховщиков в 1991–
1995 годах составил около $200 млн. 

Банкротство Укргосстраха. По состоянию 
на 02.01.92 общая сумма проиндексированных 
взносов по 17,55 млн. договорам долгосрочного 
страхования жизни, заключенным бывшим Укр-
госстрахом, была определена в размере 7,78 
млрд. грн., в том числе по видам страхования: 
смешанное страхование жизни – 3200,4 млн. 
грн.; страхование детей – 2135,7 млн. грн.; стра-
хование к бракосочетанию – 2317,5 млн. грн.; 
страхование дополнительной пенсии – 44,1 млн. 
грн.  

Объем потерь экономики Украины от не-
выполнения обязательств бывшего Укргосст-
раха перед населением составил около $2,5 
млрд.  

 
Фиктивная деятельность НПФ. В отличие 

от зарубежных НПФ, украинские до 2004 года не 
имели государственного регулирования и на-
дзора. В связи с этим основная масса НПФ созда-
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валась преимущественно корпорациями с целью 
дополнительного пенсионного обеспечения 
своих работников и ветеранов.  

В этот период НПФ рекламировали себя че-
рез обещания чрезмерно низких пенсионных 
взносов и довольно высоких пенсий; некоторые 
из них начинали осуществлять пенсионные вы-
платы через несколько месяцев после получения 
пенсионных взносов, что обрекало их на банк-
ротство; ряд НПФ в значительной мере строи-
лись по принципу «пирамиды», что обеспечива-
ло им саморекламу в период их становления и 
лишало их перспективы. 

Объем потерь экономики Украины от фик-
тивной деятельности НПФ составил около $200 
млн. 

Анализ мероприятий по реформированию 
пенсионной системы свидетельствует о необ-
ходимости существенной корректировки про-
цессов дальнейшего проведения пенсионной 
реформы с учетом приобретенного опыта и 
социально-экономического положения в стра-
не. При этом дальнейшее реформирование 
пенсионной системы должно осуществляться, в 
частности, путем обеспечения средне- и долго-
срочной стабильности пенсионной системы с 
постепенным переходом к усилению роли час-
тных накопительных составляющих пенсион-
ной системы как фактора диверсификации 
источников доходов населения. 

Вместе с тем следует отметить об опреде-
ленных тенденциях, которые будут содейство-
вать положительным результатам пенсионной 
реформы в случае ее немедленного старта. Уни-
кальность ситуации заключается в том, что 
принятие Законов Украины «О негосударствен-
ном пенсионном обеспечении» и «О страхова-
нии» обеспечило создание 70 компаний по стра-
хованию жизни, в т.ч. 25 – с иностранным капи-
талом, и 101 негосударственного пенсионного 
фонда (НПФ). Объем инвестиций в эту сферу 
составляет свыше 3 млрд. грн. и представлен 
как мировыми брендами, так и ведущими фина-
нсово-промышленными группами Украины.  

На рынке негосударственного пенсионного 
обеспечения и страхования жизни работает 
свыше 25 тыс. финансовых консультантов, ко-
торые прошли подготовку и повышение квали-
фикации по методикам наилучших бизнес-школ 
и ведущих страховщиков Австрии, Германии, 
США, Нидерландов, Польши, Швеции, Израиля, 
Словении и России.  

За последние 10 лет в финансовых учреж-
дениях отработана методология предоставле-
ния накопительных услуг, ведется персонифи-
цированный учет свыше 3,5 млн. застрахован-
ных, осуществляется инвестирование средств и 

начисление дохода клиентам. За этот период ни 
одной компании по страхованию жизни или 
НПФ не было признано банкротом или введено 
со стороны Госфинуслуг временную админист-
рацию. Вследствие чего уровень доверия насе-
ления к НПФ и страховым компаниям составля-
ет 9% и 15%, соответственно, а 45% населения в 
целом знакомо с программами пенсионного 
страхования. Как показывают социологические 
исследования, граждане Украины ожидают ак-
тивного старта пенсионной реформы.  

Однако сегодня не более 15% крупных и 
средних предприятий и менее 1% малых испо-
льзуют негосударственное пенсионное страхо-
вание сотрудников в качестве их мотивации и 
как конкурентное преимущество на рынке тру-
да. Около 200 предприятий и учреждений выс-
тупили основателями и почти 2300 вкладчика-
ми НПФ. 

Относительно заработной платы расходы 
граждан на программы негосударственного 
пенсионного страхования в 2010 году составили 
0,2% (в 2009 году – 0,1%). При этом объем взно-
сов населения и предприятий в социальные 
накопительные программы НПФ и компаний по 
страхованию жизни за 1994–2010 годы составил 
925 млн. грн. и 4986 млн. грн. соответственно.  

Страховые резервы страховщиков по нако-
пительному и пенсионному страхованию жизни 
составили 2,1 млрд. грн., что в два раза больше, 
чем пенсионные накопления у НПФ (1,1 млрд. 
грн.). Также у страховщиков лучше результат по 
объему накопительных и пенсионных страхо-
вых взносов за 2010 год: 719 млн. грн. против 
171 млн. грн. у НПФ. Таким образом, средний 
размер страхового взноса в страховую компа-
нию составил 1584 грн., что в 5 раз больше, чем 
пенсионные взносы в НПФ (300 грн.) (табл.2). 

Уровень монополизации НПФ значительно 
выше, чем на рынке накопительного и пенсион-
ного страхования жизни. Например, на лидера 
среди НПФ приходится 66% рынка, в то время 
как на самого крупного страховщика 21%. Сле-
дует также отметить, что этим лидером на рын-
ке пенсионных фондов является корпоративный 
НПФ НБУ.  

К сожалению, без системной информаци-
онно-консультационной работы программы 
негосударственного пенсионного обеспечения 
составляются преимущественно без всякого 
понимания социальной ответственности бизне-
са, а с целью получения налоговых преферен-
ций. При этом ставится под сомнение надеж-
ность институциональных инвесторов (НПФ и 
компаний по страхованию жизни) и важность 
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развития института независимых финансовых 
консультантов. 

Таблица 2 
Показатели развития негосударственно-

го пенсионного страхования в Украине, 2010 
 

Основные показатели НПФ Компании 
по страхо-
ванию жи-

зни 

Количество операто-
ров, ед.  

101 70 

ТОП 3, %  74 65 

ТОП 10, %  91 88 

Охват населения, тыс. 
чел.  

569 454 

Объем взносов, млн. 
грн.  

171 719 

Средний размер взно-
са за 2010 год, грн.  

300 1584 

Доля взносов физиче-
ских лиц, %  

5 84 

Накопления, млн. грн.  1 144 2 113 

Источник: Insurance TOP. 
 
Потенциал рынка страхования жизни 

Рынок страхования жизни является неотъ-
емлемой частью экономики и социальной поли-
тики любого государства. С одной стороны, 
страхование жизни – своеобразный барометр 
экономики, по показателям которого можно 
судить о ее текущем состоянии, основных про-
цессах и направлениях развития. С другой сто-
роны, страхование жизни – довольно эффектив-
ное средство в руках государства относительно 
осуществления экономической и социальной 
политики.  

Для работодателей страхование жизни яв-
ляется мощным мотивационным инструментом 
и составляющей социальной ответственности 
бизнеса, а также составляющей инвестиционной 
политики, для профсоюзов – реальным механи-
змом защиты интересов работающих в рамках 
коллективного договора, для домохозяйств – 
эффективной возможностью управления социа-
льными рисками.  

Но статистика такова, что в 1990 году в 
УССР договора страхования жизни имело 71,4% 
населения, а в 2010 году в Украине – лишь 6%.  

Итоги 2010 года свидетельствуют о росте 
платежей по страхованию жизни на 12% (в 2010 
году объем составил 906 млн. грн., а в 2009 году 
– 827 млн. грн.). Население видит, что государс-
тво не может предложить реальную пенсион-

ную реформу, и потому люди все чаще обраща-
ются к страховщикам.  

Если ничего не измениться и государство 
не будет помогать страховщикам, то рынок в 
2011 году вырастет на 20–25% по сравнению с 
2010 годом (рис. 1), но если правительство бу-
дет содействовать развитию страхования жиз-
ни, то – до 70%.  

 

Исследования рынка розничного страхова-
ния жизни показали, что в 2009 году поступле-
ния платежей по этому виду страхования значи-
тельно уменьшились по сравнению с 2008 годом 
в южных и восточных областях на 25% и 39%, 
соответственно. В то же время в центральных 
регионах поступления снизились всего на 5%, а 
в западных – даже выросли на 6%. В 2010 году 
ситуация существенно улучшилась (табл. 3). 

Таблица 3 
Динамика поступления платежей по 

страхованию жизни от физических лиц по 
регионам Украины, 2008–2010 (млн. грн.) 

 
Регион Год Изменение, % 

2008 2009 2010 2009/ 
2008 

2010/ 
2009 

Центральный  
379 360 416 -5% 16% 

Западный  143 151 184 6% 22% 

Южный  
85 64 65 -25% 2% 

Восточный 
145 88 89 -39% 1% 

Всего: 752 663 754 -12% 14% 

Источник: Insurance TOP. 
Различное отношение населения Украины 

к страховой защите жизни связано с тем, что на 
востоке и юге страны страхование жизни разви-
валось до кризиса, в основном, благодаря под-
держке крупных предприятий. Тогда как в 
центральных и западных регионах были более 
развиты розничные продажи (МЛМ-системы). 

На западе и в центре люди чаще сами, без 
участия предприятий, принимают решение за-
страховать жизнь и, как показало время, они 
оказываются более надежными партнерами для 
страховщиков, чем те, кто страховался с помо-
щью корпораций.  
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В современных условиях компании по стра-
хованию жизни должны принимать более акти-
вное участие в пенсионной реформе. Ведь для ее 
быстрого и эффективного проведения необхо-
димо около 500 тыс. консультантов, которых в 
состоянии подготовить страховые компании. 
Можно страховщиков также использовать в 
других социальных программах государства 
(ОМС, страхование несчастного случая на прои-
зводстве, страхование недополученного дохода 
при болезни и пр.).  

Учитывая политическую стабильность в 
стране, государство уже не может быть сторон-
ним наблюдателем, как это было в прошлом 
(коррупция во время дистрибуции накопитель-
ных программ, миллионы обманутых потреби-
телей финансовых услуг, которые перестали 
платить очередные платежи, вывоз средств за 
границу, мошенничество с денежными средст-
вами населения), а должно с наименьшими рас-
ходами для бюджета сформировать правила 
игры, создать стимулы для инвестирования 
средств в экономику, ввести механизмы конт-
роля и ответственности бизнеса перед общест-
вом в этой сфере, а именно: 

1) предоставить возможности компаниям, 
которые имеют лицензию на страхование жиз-
ни, получать лицензию на администрирование 
открытого негосударственного пенсионного 
фонда, с соответствующими требованиями к 
капиталу; 

2) четко определить дату внедрения второ-
го уровня пенсионного обеспечения, а именно, с 
1 января 2013 года или раньше, чтобы компен-
сировать отрицательное восприятие мероприя-
тий по сбалансированию солидарной пенсион-
ной системы Украины; 

3) создать экономическую мотивацию ли-
цам старше 35 лет принимать участие во втором 
уровне пенсионного обеспечения на доброволь-
ных началах; 

4) изъять нормы относительно создания 
Накопительного пенсионного фонда, как учреж-
дения, который будет инвестировать пенсион-
ные активы, а также производить операции, 
которые дублируют работу негосударственных 
пенсионных фондов. Создание Накопительного 
пенсионного фонда будет, с одной стороны, 
нуждаться в значительных расходах государст-
ва, а с другой, будет создавать препятствия фу-

нкционирования частного сектора во втором 
уровне пенсионного обеспечения. Полноценное 
участие частного сектора (негосударственные 
пенсионные фонды и страховщики жизни)  во 
втором уровне пенсионного обеспечения сущес-
твенно будет стимулировать развитие доброво-
льных видов пенсионного обеспечения и стра-
хования жизни, которые станут стабильным и 
весомым источником внутреннего долгосроч-
ного инвестиционного ресурса экономики стра-
ны; 

5) изъять нормы, которые предусматрива-
ют  внедрение конкурсов (тендеров) во время 
избрания страховой компании, которые прово-
дят территориальные органы Пенсионного фо-
нда или администратор негосударственного 
пенсионного фонда во время заключения дого-
вора обязательного страхования пожизненной 
пенсии, вместе с тем предусмотреть  заключе-
ние таких договоров согласно методу случайно-
го выбора (в алфавитном порядке) пропорцио-
нально количества заключенных соответству-
ющими страховщиками договоров обязательно-
го страхования пожизненной пенсии со страхо-
вателями, которые выявили инициативу заклю-
чения таких договоров; 

6) увеличить налоговую льготу по догово-
рам пенсионного обеспечения и долгосрочным 
договорам страхования жизни до 30% (стиму-
лирование развития); 

7) устранить двойное налогообложение 
страхователей по договорам пенсионного обес-
печения и по договорам долгосрочного страхо-
вания жизни на этапе страховой выплаты, в т.ч. 
по договорам, по которым страхователь не 
пользовался налоговой льготой; 

8) принять норму закона, которая бы обес-
печивала, независимо от изменений законода-
тельства, невозможности исключения негосу-
дарственных пенсионных фондов из функцио-
нирования на втором уровне пенсионного обес-
печения на протяжении по меньшей мере деся-
ти лет и, таким образом, ввести гарантии инвес-
торам на случай изменения законодательства.  

Промедление с пенсионной реформой – это 
потеря экономических стимулов для целого 
поколения, снижение уровня жизни граждан, 
ухудшение макроэкономических показателей и 
в итоге – снижение финансовой безопасности 
страны.   
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ОРГАНІЗАЦІЯ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:  
SWOT- АНАЛІЗ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

 
Внукова Н.М. - д.е.н., проф., 
зав.кафедри управління фінансовими 
послугами ХНЕУ, заслужений еконо-
міст України 

Недоліки системи державного ПЗ

Солідарна система 

функціонує за 

принципом 

фінансової піраміди

Демографічна криза 

зменшує кількість 

нових учасників

Приховування 

доходів фізичних осіб 

зменшує 

надходження до ПФ

Фінансова піраміда 

розвалюється через 

виникнення дефіциту

Проведено пенсійну 

реформу – створено 

Накопичувальний 

фонд

Дефіцит ПФУ повинен 

покриватися за рахунок 

Держбюджету в 

перехідний період

Бюджет держави є 

дефіцитним та не є 

бюджетом розвитку

НФ направлений на 

зменшення частки 

солідарного 

пенсійного 

забезпечення, 

стимулювання до 

декларування доходів

НФ забезпечує 

дохідність на рівні 

індексу інфляції

Дефіцит ПФ покривається 

за рахунок коштів 

накопичувальних рахунків

Пенсійний капітал 

(довгострокові 

інвестиції) не 

формується

Система не отримує 

реального доходу, 

економіка - 

інвестицій

Внески громадян 

витрачені

Механізму проведення 

пенсійних виплат для 

працюючих з 1996 року не 

розроблено

 

Переваги системи НПЗ для 

учасників (фізичних осіб)

 відрахування до НПФ звільняються від податку з 
доходів фізичних осіб;

 пенсійні виплати звільняються від оподаткування 
(40% суми у віці до 70 років, 100% після);

 пенсійний рахунок є власністю учасника, який має 
право змінити НПФ;

 пенсійний вік (право на отримання виплат) наступає 
з 45 та 50 років для жінок та чоловіків відповідно;

 держава та вкладники проводять контроль за 
діяльністю НПФ;

 інвестиційний дохід (за винятком винагороди КУА, 
АПФ та банку) розподіляється виключно між 
учасниками фонду
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Переваги для вкладників та 

засновників (юридичних осіб)
 надання додаткового заохочення для працівників 

(відповідає ст.26 ЗУ “Про вищу освіту”;

 покращення іміджу установи;

 формування довгострокового інвестиційного 
капіталу;

 відрахування до НПФ не збільшують зобов'язання із 
внесків до фондів соціального страхування;

 відрахування до НПФ відносяться до валових витрат 
(для платників податку на прибуток);

 делегування представників до Ради Фонду (єдиного 
органу управління НПФ):

 формування інвестиційної декларації (визначення та 
контроль за реалізацією інвестиційної політики);

 вибір та контроль за діяльністю КУА та АПФ.

 

Загрози НПЗ

 відсутність гарантованої доходності;

 низька ліквідність українського фондового ринку;

 відсутність достатнього об'єму якісних активів, що 
відповідають нормативним вимогам;

 відсутність доступу до ліквідних ринків (інвестування 
закордон);

 недостатня інформаційна відкритість НПФ;

 недовіра населення до інститутів спільного 
інвестування;

 економічна криза та нестабільність економіки:
 падіння курсів акцій;

 технічні дефолти за облігаціями;

 зменшення об'ємів торгів.
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Аналіз існуючої проблеми

Становлення системи НПЗ є об'єктивно необхідним
процесом. Ефективне функціонування даної системи є
запорукою соціального забезпечення майбутніх
пенсіонерів (перш за все працюючих до 40 років).
Формування пенсійного капіталу в Україні зменшить
залежність економіки від іноземного капіталу, відтік
якого став причиною нинішньої кризи. Фондовий ринок
наразі знаходиться близько “дна” – ризик подальшого
падіння зменшився, а економіка гостро потребує
інвестицій. Іншим бар'єром є недовіра населення до
системи НПЗ, тому необхідно проводити
розповсюдження інформації щодо пенсійної реформи.
Роботодавці мають відіграти вирішальну роль у
становленні системи НПЗ, тому що можуть згенерувати
основу інвестиційного капіталу (за аналогією до
“вирощування кристалів” у хімії).

 

Рекомендації

 Проводити інформаційну та роз'яснювальну 
роботу у сфері НПЗ.

 Створити професійний пенсійний фонд 
працівників освіти. Вибір даної форми зумовлений 
наступним:

 низьким рівнем соціального захисту працівників 
бюджетної  сфери;

 спільністю інтересів організацій, що увійдуть до 
фонду;

 великою кількістю потенційних учасників у м. Харкові;

 наявністю реального контролю за діяльністю даного 
фонду (певні обмеження щодо вступу інших 
учасників);

 високим рівнем освіти учасників, розуміння існуючих 
проблем.
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ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ 
 
ФЕДОРЕНКО Анатолій Васильович – провідний 
науковий співробітник відділу фінансів реаль-
ного сектору Інституту економіки та прогнозу-
вання НАН України, кандидат економічних наук  

 
 

Соціальна складова розпочне впливати на 
рівень пенсійного забезпечення через 33 (!) 
роки (з 01.01. 2043 р.). 

Економічна складова розпочне впливати 
на соціально-економічні процеси в країні над-
ходження до НФ першого страхового внеску (з 
01.01.2013 р.) 

Головна увага в накопичувальній системі 
має бути зосереджена на економічній складо-
вій, оскільки вона є :  джерелом майбутніх пен-
сійних виплат учасникам, ресурсом довгостро-
кових інвестицій в економіку та  матеріальним 
стимулом для учасників системи  

 
 
Розподілити й виплатити у вигляді пенсій 

можна лише те, що накопичено (зібрано, збе-
режено та примножено) 

Світова накопичувальна пенсійна система 
є одним з найбільших інвесторів на фондовому 
ринку: НПФ охоплюють понад 30% вартості 

глобальних інвестиційних активів небанківсь-
ких фінансових установ.  

На початок 2011 р. пенсійні активи сягали 
понад 26 трлн дол. США. У власності пенсійних 
фондів США перебуває: 17% корпоративних 
облігацій та  20% акцій корпорацій. 

  
Структура глобальних інвестиційних активів 

за видами фінансових установ (докризовий 2006 р.) 

28,6%

30,2%

32,0%
1,8%7,3%

Страховые компании Пенсионные фонды
Инвестиционные фонды Хедж-фонды
Прочие
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Склад та структура пенсійних активів на початок 2010 р. 

Види 
активів 

Глобальні пенсійні активи Активи НПФ України 

млрд дол. % ВВ ,% млн грн % ВВП , % 

Акції  12 577  54  37,8  75,9  8,8  0,008  

Облігації  6 521  28  19,6  310,8  36,2  0,032  

Кошти  466  2  1,4  343,0  42,8  0,039  

Інші  3 726  16  11,2  128,2  15,0  0,011  

Разом  23 290 100,0  70,0  857,9  100,0  0,09  

 
Склад та структура інвестиційних активів 13 найбільших пенсійних ринків світу, які охоплюють 85% 
накопичень світової пенсійної системи, на 01.01.10 р. : акції – 54%,  облігації – 28%,  кошти – 2%,  інші 
активи (нерухомість тощо) – 16%. Понад 80% глобальних пенсійних накопичень інвестовано в світо-
ву економіку. 

Інвестиційний потенціал 2-го рівня пенсійної системи України,  
(без інвестиційного прибутку), на кінець року 

Рік Ставка  
внеску, % 

Кількість учас-
ників, осіб 

Середня заробіт-
на плата, грн 

Сума внесків 
за місяць, млрд грн 

Сума внесків 
за рік, млрд грн 

2013 2 7 031 057  2 500  0,352  4,2  

2014 3 7 411 114  2 675  0,595  7,1  

2015 4 7 791 171  2 862  0,892  10,7  

2016 5 8 076 214  3 063  1,236  14,8  

2017 6 8 361 257  3 277  1,643  19,7  

2018 7 8 656 360  3 506  2,124  25,5  

Разом х х  х  х  82,0  

Модельний портфель накопичувальної системи пенсійного страхування України:  спеціальні “пенсій-
ні” ОВДП – до 40%,  цінні папери державних підприємств та банків – до 40%,  “пенсійні” депозити в 
державних банках – до 20%. За такого підходу: (1) 100% активів перебуватиме під прямим або опосе-
редкованим наглядом та захистом держави; (2) 60% активів (ОВДП + депозити) забезпечуватимуть 
фіксований рівень доходу, вищого за інфляцію; (3) підприємства та банки, контрольні пакети акцій 
яких перебувають у власності держави, отримають доступ до довгострокових фінансових інвестицій;  
(4) зростуть капіталізація, місткість та індекси фондового ринку; (5) громадськість матиме більшу 
упевненість в тому, що пенсійні накопичення не зникнуть і не знеціняться. 
НАКОПИЧУВАЛЬНА система має дві складові: соціальну і економічну. Перша починає справляти свій 
вплив на стан соціально-економічного розвитку з першою пенсійною виплатою, друга – з першим 
пенсійним (страховим) внеском 
 СВІТОВА пенсійна система зосереджує 1/3 (32%) глобальних інвестиційних активів небанківських 
фінансових установ 
ПАНІЧНІ настрої щодо краху накопичувальної пенсійної системи в умовах фінансової кризи не справ-
дилися: глобальні пенсійні активи на початок 2011 р. досягли рекордної суми $26,6 трлн  
ОСНОВНА частина світових пенсійних накопичень інвестується в реальний сектор: акції (54%) та об-
лігації (28%); кошти – лише 2%.  Структура активів НПФ України має “зворотну” структуру: 43% - 
кошти та депозити; 9% - акції. 
 НАКОПИЧУВАЛЬНА система пенсійного страхування України містить значний інвестиційний потен-
ціал: за перші 6 років її діяльності загальна сума страхових внесків може досягти 82 млрд грн, а з ура-
хуванням інвестиційного доходу – понад 100 млрд грн.  З МЕТОЮ збільшення суспільної довіри та 
посилення державного контролю за пенсійними активами можна запропонувати тимчасовий інвес-
тиційний портфель Накопичувального пенсійного фонду, активи якого повністю контролюватимуть-
ся державними установами: до 40% - державні облігації; до 20% - депозити державних банків; до 40% 
- акції та облігації державних компаній і банків. 


