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Партії, які формують позицію 

Верховної Ради України:  

   Партія “Народний Фронт" 

Партія "Блок Петра Порошенко" 

Партія "Об'єднання Самопоміч" 

Партія "опозиційний блок" 

Радикальна партія Олега Ляшка 

Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" 



Основні питання визначені у 

Коаліційній угоді (1): 
I. РЕФОРМА СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА 

ОБОРОНИ  

II. КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА  

III. ОНОВЛЕННЯ ВЛАДИ ТА АНТИКОРУПЦІЙНА РЕФОРМА
  

IV. СУДОВА РЕФОРМА  

V. РЕФОРМА СИСТЕМИ ОРГАНІВ ПРАВОПОРЯДКУ  

VI. РЕФОРМА ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА  

VII. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА РЕФОРМА ПУБЛІЧНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ  

VIII. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИСКОРЕНОГО ЕКОНОМІЧНОГО 
РОЗВИТКУ 



Основні питання визначені у 

Коаліційній угоді (2): 

IX. РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА, РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ КОНКУРЕНЦІЇ  

X. РЕФОРМА ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ  

XI. РЕФОРМА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА  

XII. РЕФОРМА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ  

XIII. ІНФРАСТРУКТУРА ТА ТРАНСПОРТ  

XIV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН КОМУНАЛЬНИМИ ПОСЛУГАМИ 
ТА РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ  

XV. СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА РЕФОРМА  

XVI. РЕФОРМА СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  

XVII. РЕФОРМА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДОВКІЛЛЯМ ТА 
ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ У ІНШІ ГАЛУЗЕВІ 
ПОЛІТИКИ  

 



CОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА 

РЕФОРМА 

• Передбачає певні реформи у системі 

державного соціального страхування  

• Передбачає здійснення певних заходів у 

сфері пенсійної системи 



Реформи у системі державного 

соціального страхування: 
• Оптимізація системи соціального страхування в Україні з метою забезпечення 

незалежності, прозорості та публічності в діяльності фондів загальнообов'язкового 

державного соціального страхування, зокрема, шляхом: 

– затвердження бюджетів фондів соціального страхування Верховною Радою  України 

разом із Державним бюджетом України; 

– реорганізації та об’єднання фондів соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві, професійних захворювань та тимчасової втрати працездатності разом із 

запровадженням системи загальнообов’язкового державного медичного страхування; 

– розвитку системи недержавного соціального страхування; 

– скасування видатків невластивих соціальному страхуванню, істотного зменшення 

видатків на адміністрування діяльності фондів; 

– посилення контролю за витратами фондів з боку держави та представників 

громадянського суспільства через відкрите формування Наглядових рад цих структур, 

а також шляхом внесення змін до Закону України “Про здійснення державних 

закупівель” та законів України про соціальне страхування з метою обов’язкового 

використання процедур, визначених законодавством про державні закупівлі, при 

придбанні товарів, робіт чи послуг за рахунок коштів загальнообов’язкового 

державного соціального страхування, застосування до цих закупівель порядку 

контролю ефективності витрачання коштів,  встановленого у сфері державних 

закупівель. 

 



Заходи у сфері пенсійної системи 
(Протягом 2015 року): 

• Встановлення єдиних принципів нарахування пенсій в 
Україні; 

• Поетапне запровадження накопичувального рівня 
пенсійної системи; 

• Розвиток недержавного пенсійного страхування; 

• Розробка нової редакції Закону «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування»; 

• Зниження єдиного соціального внеску; 

• Розширення охоплення соціальним страхуванням 
усього зайнятого населення; 

• Поетапний перерозподіл розміру сплати єдиного 
соціального внеску між роботодавцем і найманим 
працівником. 

 



Корисна допомога фахівців у 

сфері накопичувального 

пенсійного страхування (1): 

1) Визначення параметрів поетапного 
запровадження накопичувального рівня пенсійної 
системи: 

• Які етапи: часові (коли)? Галузеві (секторальні)?  

• Який розмір внесків: поступове нарощування?  

• Які суб'єкти беруть участь: Накопичувальний 
фонд (єдиний державний) – НПФ? 



Корисна допомога фахівців (2): 

2) Надання пропозицій щодо розвитку 
недержавного пенсійного забезпечення; 

3) Перегляд прийнятого законодавства з 
метою його актуалізації з врахуванням 
сьогодення: 

- Правила диверсифікації (напрямки, ліміти 
тощо); 

- Вимоги до КУА, адміністраторів, банків-
зберігачів, 

 

 



Корисна допомога фахівців (3): 

4) Перегляд функцій, структури та 

процедур державного регулятора 

(Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг) з метою суттєвого 

поліпшення якості державного 

регулювання сферою.  

 



Діюче законодавство щодо часу 

запровадження Накопичувальної 

системи (1): 

    Перерахування страхових внесків до 

Накопичувального пенсійного фонду 

запроваджується починаючи з року, в якому 

буде забезпечено бездефіцитність бюджету 

Пенсійного фонду України.  
(п.1 ст. 1 З-н України «Про заходи щодо законодавчого 

забезпечення  реформування пенсійної системи», 8 липня 

2011 року) 



Діюче законодавство щодо часу 

запровадження Накопичувальної 

системи (2): 

   Положення цього Закону, що стосуються  
Накопичувального фонду, набирають 
чинності з дня набрання чинності законом 
про запровадження перерахування 
страхових внесків до Накопичувального 
фонду.  

(абз. 2 Прикінцевих положень З-н України «Про 
загальнообовязкове державне пенсійне страхування» 
від 09.07.2003) 



Діюче законодавство щодо поступового 

секторального запровадження 

Накопичувальної системи: 

  “Кабінету Міністрів України: протягом року після 
набрання чинності законом про недержавне пенсійне 
забезпечення (2004) підготувати і подати на розгляд  
Верховної Ради України проект закону щодо 
здійснення роботодавцями обов'язкових 
відрахувань до корпоративних та професійних 
НПФ за застрахованих осіб, зазначених у абзаці 
першому пункту 2 цього розділу “ 

 

(пп.5 п. 15 Прикінцевих положень З-ну України «Про 
загальнообовязкове державне пенсійне 
страхування» від 09.07.2003) 



Першочергове запровадження 

обов'язкових платежів до НПФ 

планувалось для осіб, які:  
• Працювали або працюють на підземних роботах, на 

роботах з особливо шкідливими і особливо важкими 
умовами праці за списком N 1 та на інших роботах із 
шкідливими і важкими умовами праці за списком N 2 
виробництв, робіт, професій, посад і показників, 
затверджених КМУ, та  

• за результатами атестації робочих місць, на посадах, що 
дають право на призначення пенсії за віком на пільгових 
умовах або за вислугу  років, які відповідно до 
законодавства, що діяло раніше, мали  право на пенсію 
на пільгових умовах або за вислугу років 
 

(“здійснюється згідно з окремим законодавчим актом через професійні  
та корпоративні фонди” – аб. 1 п. 2 Прикінцевих положень З-ну 
України «Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування» 
від 09.07.2003) 



Діюче законодавство щодо 

поступового підвищення розміру 

внесків: 
Страхові внески до Накопичувального пенсійного фонду є  

складовою частиною єдиного внеску на загальнообов'язкове 
державне  соціальне страхування, сплаченого учасниками 
накопичувальної  системи пенсійного страхування, і підлягають 
спрямуванню до Накопичувального пенсійного фонду в таких 
розмірах:  

- у рік запровадження перерахування - 2 відсотки бази нарахування 
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування, встановленого для таких учасників,  

- кожного наступного року – у розмірі, збільшеному на 1 відсоток, до 
досягнення 7 відсотків і подальшої сплати у зазначеному розмірі. 

(п.3 ст. 1, З-н України  

«Про заходи щодо законодавчог забезпечення  
реформування пенсійної системи», 8 липня 2011 року) 



Що ж потрібно у першу чергу: 

1) Нові закони у пенсійній сфері? 

2) Зміни та доповнення до раніше прийнятих 

законів? 

3) Просвітницька діяльність фахівців ринку серед 

нового складу народних депутатів та урядовців? 

4) Політична воля та розуміння щодо необхідності 

запровадження накопичувального пенсійного 

забезпечення?  

 

 


