Світлана Березіна
Перспективи акумуляції коштів в накопичувальній системі пенсійного страхування України
Існуюча пенсійна система в Україні не відповідає сучасним вимогам суспільства та потребує радикальних реформ,
в яких головне зосередження повинно бути на запровадженні обов’язкової накопичувальної системи пенсійного
страхування. Показано, що накопичення коштів в накопичувальній пенсійній системі (APS) потребує комплексних
розрахунків. Модель накопичування коштів в накопичувальній пенсійній системі, використаній в цій статті, робить
можливим визначити набір взаємопов’язаних параметрів – страхових преміальних ставок, відповідних страхових
періодів, бажаних ставок прибутковості, необхідних сум заощаджень, інвестиційного потенціалу накопичувальної
пенсійної системи, і т.д. Сума коштів в накопичувальній системі пенсійного страхування залежить не тільки від
бази страхування (ставки та об’єкту) та (в першу чергу) від умов запровадження виплат страхових премій,
коефіцієнту прибутковості інвестиційних коштів та гарантій їх безпеки на всіх етапах функціонування
накопичувальної системи. Аналіз показав, що необхідно: перевести всіх працюючих людей в економіці на
накопичувальне пенсійне страхування; рівень внесків повинен бути визначений не тільки заробітною платою, а
також доходом; до запровадження накопичувальної пенсійної системи – створити необхідну інфраструктуру,
розвинути правову основу, організувати управління накопичувальних фондів, вирішити питання, що відносяться
до захисту фондів від ризику втрат. Початок запровадження накопичувальної системи слід відкласти до 2020 року.
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Светлана Березина
Перспективы аккумуляции средств в накопительной системе пенсионного страхования Украины
Существующая пенсионная система в Украине не соответствует современным требованиям общества и требует
радикальных реформ, в которых главный фокус должен быть на внедрении обязательной накопительной
пенсионной системы. Показано, что накопление средств в накопительной пенсионной системе (APS) требует
комплексных расчетов. Модель накопления средств в накопительной ситеме пенсионного страхования,
использованной в этой статье, делает возможным определить набор взаимосвязанных параметров – страховых
премиальных ставок, соответствующих страховых периодов, желаемых ставок прибыльности, необходимых сумм
сбережений, инвестиционный потенциал накопительной пенсионной системы, и т.д. Сумма средств в
накопительной системе пенсионного страхования зависит не только от базы страхования (ставки и объекта) и (в
первую очередь) от условий внедрения выплат страховых премий, коэффициент прибыльности инвестиционных
средств и гарантий их безопасности на всех этапах функционирования накопительной системы. Анализ показал,
что необходимо: перевести всех работающих в экономике на накопительную систему пенсионного страхования;
уровень вкладов должен быть определен не только заработной платой, а и доходом; до внедрения накопительной
пенсионной системы – создать необходимую инфраструктуру, развить правовую основу, организовать управление
накопительных фондов, решить вопросы, которые относятся к защите фондов от рисков потерь. Начало внедрения
накопительной системы следует отложить да 2020 года.
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