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Визначено особливості пенсійного забезпечення 
наукових (науково-педагогічних) працівників; 
розглянуто практичний аспект утримання та 
нарахування внесків на загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування; розглянуто 
порядок впровадження та функціонування системи 
персоніфікованого обліку відомостей про 
застраховану особу.

Features of a provision of pensions of scientific 
(scientific-pedagogical) workers are determined; the 
practical aspect of deduction and charges payments on 
obligatory state pension insurance is considered; the 
order of introduction and implementation of systems of 
the personified accounting of data about insurant 
persons is considered.

Кожен має право на забезпечену старість. Це гарантує стаття 46 Конституції України 
[1]. Реалізувати цю програму покликана система загальнообов’язкового державного 
соціального страхування за рахунок страхових внесків самих громадян, їх роботодавців -  
підприємств, установ та організацій, а також бюджетних та інших джерел.

В результаті реформування пенсійної системи України з ’явилися Закон України „Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та Закон України „Про недержавне 
пенсійне забезпечення” [2,3]. Ці документи прийнято Верховною Радою України з метою 
підвищення рівня життя пенсіонерів, встановлення прямої залежності розмірів пенсій від 
величини заробітку і трудового стажу, спонукання у населення зацікавленості в сплаті 
пенсійних внесків із реальних доходів, заохочення громадян до заощадження коштів, якими 
вони зможуть скористатися в старості, реформування системи управління пенсійними 
коштами і тим самим досягнення фінансової стабільності пенсійної системи в цілому.

Кошти Пенсійного фонду України формуються за рахунок: страхових внесків на 
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, сплачених фізичними та юридичними 
особами (страхувальниками), крім частини внесків, що спрямовується до Накопичувального 
фонду; коштів державного бюджету та цільових фондів, що перераховуються до Пенсійного 
фонду у випадках, передбачених чинним законодавством; сум від фінансових санкцій, що 
застосовуються згідно із законодавством України до юридичних та фізичних осіб за 
порушення встановленого порядку нарахування, обчислення та сплати страхових внесків і 
використання коштів Пенсійного фонду, а також сум адміністративних стягнень, накладених 
на посадових осіб і громадян за ці порушення; благодійних внесків юридичних і фізичних 
осіб; добровільних внесків; інших надходжень відповідно до законодавства [2].

Кошти Пенсійного фонду використовуються на: виплату пенсій та надання соціальних 
послуг, передбачених Законом України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування”; фінансування адміністративних витрат, пов'язаних з виконанням функцій, 
покладених на органи Пенсійного фонду; оплату послуг з виплати та доставки пенсій; 
формування резерву коштів Пенсійного фонду.

Пенсійне забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників вищих 
навчальних закладів ПІ -  IV рівнів акредитації має свої особливості і регламентується 
відповідно до Законів України „Про наукову і науково-технічну діяльність”, „Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” , „Про збір на обов’язкове державне 
пенсійне страхування” [4,2,5].

Питання пенсійного забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників вищих 
навчальних закладів III -  IV рівнів акредитації майже не розглянуто у сучасній літературі,
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воно потребує більш детального та наглядного роз’яснення ніж це наведено у законодавстві 
України.

Метою дослідження є вивчення організації персоніфікованих накопичень пенсійних 
внесків науковими (науково-педагогічними) працівниками вищих навчальних закладів III -  
IV рівнів акредитації на протязі їх трудової діяльності та принципи нарахування наукової 
пенсії.

Кожен працюючий громадянин від отриманого місячного доходу обов’язково сплачує 
страхові внески до Пенсійного фонду України. Чинним законодавством обмежується 
максимальна сума доходу, з якого справляються страхові внески, вона залежить від розміру 
прожиткового мінімуму [2]. Згідно із Законом України „Про Державний бюджет України на 
2006 рік” у 2006 році максимальна величина фактичних витрат на оплату праці найманих 
працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу 
(граничної суми заробітної плати), з яких відповідно до чинного законодавства справляються 
страхові внески до Пенсійного фонду' України, дорівнює десяти розмірам прожиткового 
мінімуму, встановленого законодавством для працездатних осіб, а саме:

з 1 січня 2006 року максимальна величина становитиме 4830 грн.;
З 1 квітня -  4960 грн.;
з 1 жовтня -  5050 грн [6].
Фізичні особи - наукові (науково-педагогічні) працівники - сплачують внески до 

Пенсійного фонду у таких розмірах:
1 відсоток від об'єкта оподаткування з частини сукупного оподатковуваного доходу, що 

не перевищує 150 гривень;
2 відсотки від об'єкта оподаткування з частини сукупного оподатковуваного доходу в 

розмірі від 151 до 250 гривень;
3 відсотки від об'єкта оподаткування з частини сукупного оподатковуваного доходу в 

розмірі від 251 до 350 гривень;
4 відсотки від об'єкта оподаткування з частини сукупного оподатковуваного доходу в 

розмірі від 351 до 500 гривень;
5 відсотків від об'єкта оподаткування з частини сукупного оподатковуваного доходу в 

розмірі понад 501 гривню [5].
Роботодавець -  страхувальник (вищий навчальний заклад) щомісячно нараховує і 

сплачує внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування у розмірі 31,8 % від 
фактичних витрат на оплату праці працівників [6].

Розглянемо утримання та нарахування бухгалтерією вищого навчального закладу
внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування з доходу науково-
педагогічного працівника.

Посада: професор.
Науковий ступінь: доктор наук.
Нараховано за місяць (грн ):
- з а  окладом 1114,44
- за сумісництвом 475,53
- доплата за вислугу років (20 % від окладу) 222,89
- доплата за вислугу років (20 %  від сумісництва) 95,11
- доплата за звання професора 337,61
- доплата за науковий ступінь доктора наук 168,80
- погодинна оплата (16 годин) 508,52
Всього нараховано заробітної плати (грн.): 2922,90
Сума утриманого внеску [5] до Пенсійного фонду складе:
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150.00- 1 % =  1,50 грн.
100,00 • 2 % = 2,00 грн.
100.00-3  % = 3,00 грн.
150.00-4  % = 6,00 грн.
Г2922.90 -  500.00) - 5 % =  121.15 гр н .

Разом: 133,65 грн.
Сума нарахованого внеску [5,6] до Пенсійного фонду складе:
2922,90 • 31,8 % *  929,48 грн.
Розрахунок суми пенсії наукових (науково-педагогічних) працівників вищих 

навчальних закладів ПІ -  IV рівнів акредитації проводиться Пенсійним фондом України 
відповідно до Законів України „Про наукову і науково-технічну діяльність” та „Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” [4,2] з урахуванням розмежування 
джерел фінансування.

Пенсія науковому (науково-педагогічному) працівнику призначається при досягненні 
пенсійного віку: чоловікам -  за наявності страхового стажу не менше 25 років, у тому числі 
стажу наукової роботи не менше 20 років; жінкам -  за наявності страхового стажу не менше 
20 років, у тому числі стажу наукової роботи не менше 15 років [4]. До стажу наукової 
роботи зараховується час роботи на визначених чинним законодавством України посадах 
наукових (науково-педагогічних) працівників на підприємствах, в установах, організаціях, 
вищих навчальних закладах освіти III -  IV рівнів акредитації, а також час навчання в 
аспірантурі за денною (очною) формою навчання.

Пенсія науковому (науково-педагогічному) працівнику нараховується у розмірі 80 
відсотків [4] суми середньої заробітної плати за відповідний період (будь-які 60 календарних 
місяців підряд [2]), нарахованої йому згідно з трудовим договором (контрактом) по займаних 
посадах, перебування на яких зараховується до наукового стажу, з якої справлялися страхові 
внески (збори) на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Заробітна плата 
наукового (науково-педагогічного) працівника складається [4] з посадових ставок (окладів), 
премій, доплати за наукові ступені, вчені звання, надбавки за стаж наукової (науково- 
педагогічної) роботи та інших надбавок, доплат та винагород за наукову (науково- 
педагогічну) діяльність, передбачених законодавством. За кожний повний рік роботи понад 
стажу наукової роботи, встановлений статтею 24 Закону України „Про наукову і науково- 
технічну діяльність”, пенсія науковому (науково-педагогічному) працівнику збільшується на 
один відсоток, але не більше 90 відсотків середньомісячної заробітної плати.

Пенсія науковим (науково-педагогічним) працівникам призначається за умови 
звернення до районного управління Пенсійного фонду за місцем постійного проживання за 
призначенням пенсії та після звільнення з посади наукового (науково-педагогічного) 
працівника. Науковому (науково-педагогічному) працівнику при виході на пенсію видається 
грошова допомога у розмірі шести місячних посадових окладів (ставок) з урахуванням 
надбавок і доплат за наявності стажу наукової роботи не менше: для чоловіків -  12,5 років; 
для жінок -  10 років [4].

Після призначення пенсії відповідно до чинного законодавства України наукові 
(науково-педагогічні) працівники можуть працювати за строковим трудовим договором 
(контрактом) на підприємствах усіх форм власності та займатися підприємницькою 
діяльністю. Призначена науковому працівнику пенсія виплачується в повному розмірі 
незалежно від його доходів, одержуваних після виходу на пенсію.

Пенсіонерам, які працювали за контрактом на посадах наукових (науково- 
педагогічних) працівників на державних підприємствах, в установах, організаціях не менше 
як два роки і мали більш високий заробіток, ніж той, з якого було обчислено пенсію може

72 The Economic Messenger o f the NMU 2006 # 2



ФІНАНСИ ГАЛУЗІ ТА ПІДПРИЄМСТВА

встановлюватися новий розмір пенсії. Він нараховується за їх заявою виходячи з більш 
високого заробітку за два роки підряд після призначення пенсії.

Одним з основних напрямків інтенсивної реалізації заходів щодо реформування 
державної солідарної системи пенсійного забезпечення в Україні є впровадження системи 
персоніфікованого обліку відомостей. Персоніфікований облік відомостей про застраховану 
особу -  це спосіб звітування страхувальників перед Пенсійним фондом України про 
персональну участь кожної фізичної особи в системі загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування; організація та ведення обліку відомостей про суми офіційно 
нарахованого заробітку (доходу), страхових внесків (нарахованих та відрахованих) та 
страхового стажу. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2001 року 
№ 1498 [7] Пенсійний фонд з 1 липня 2002 року перейшов на розрахунок пенсії за період 
роботи після 1 липня 2000 року за даними системи персоніфікованого обліку, тому на даний 
момент персоніфікований облік відомостей про застраховану особу необхідний для 
визначення права на отримання страхових виплат за загальнообов’язковим державним 
пенсійним страхуванням та розміру цих виплат. Облік таких відомостей здійснюється згідно 
із Законом України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” [2].

Органи Пенсійного фонду ведуть облік усіх застрахованих осіб та персоніфікований 
облік надходження страхових внесків, створюють і забезпечують функціонування єдиного 
державного автоматизованого банку відомостей про застрахованих осіб. Для формування 
інформаційної бази системи персоніфікованого обліку використовуються відомості, що 
надходять від: інформаційного фонду Державної реєстрації фізичних осіб -  платників 
податків та інших обов’язкових платежів; органів державної податкової служби, 
роботодавців фізичних осіб; органів реєстрації актів громадського стану; державної служби 
зайнятості; фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування; інших 
підприємств, установ, організацій та військових формувань. Інформація з бази даних системи 
персоніфікованого обліку, що ведеться в електронній формі, може надаватися за запитом 
страхувальника або застрахованих осіб у вигляді документа, що відповідає вимогам 
законодавства.

На кожну застраховану особу відкривається персональна облікова електронна картка, 
де протягом трудового життя фіксуватиметься заробітна плата та суми відрахувань до 
Пенсійного фонду України. Таким чином, кожний працюючий, відраховуючи кошти на свій 
особистий рахунок, піклується винятково про свою старість. Номер електронної картки 
співпадає з ідентифікаційним кодом, наданим людині податковою службою. Персональна 
облікова картка застрахованої особи містить такі відомості: прізвище, ім’я та по-батькові на 
поточний момент; дату народження; місце народження; стать; адресу постійного 
проживання; серію, номер і назву документу, з якого взято відомості до персональної 
облікової картки; суми сплачених страхових внесків до Пенсійного фонду; суми заробітних 
плат; розмір страхового стажу та інші відомості про застраховану особу. Таким чином, в 
системі персоніфікованого обліку працюючого зараховуються всі суми легально виплаченої 
заробітної плати, з якої були сплачені пенсійні внески. Застраховані особи мають право 
вимагати від роботодавців повного  та  своєчасного подання до уповноваж еного  органу 
П енсійн ого  фонду відом остей  про заробіток та стаж  роботи, а також  
ознайом лю ватись з відом остям и про себе, які внесені до системи персоніф ікованого  
обліку. П ерсональна облікова картка застрахованої особи збер ігається  у П енсійному 
фонді протягом  75 років на паперових носіях та в електронном у вигляді за наявності 
засоб ів , що гарантую ть іден ти чн ість  паперової та електронної форми документа. 
Таким чином, починаю чи з 1 липня 2000 року, всі дані про заробіток  та трудовий 
стаж  при розрахунку пенсії беруться у відділі персоніф ікованого обліку П енсійного
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фонду з особової картки працю ю чого. Я кщ о виникаю ть розб іж н ості м іж  даними, 
занесеним и в особову справу, та  довідкою , наданою  роботодавцем , гром адянин може 
ознайом итись з паперовим и докум ентам и, поданим и на нього до П енсійного  фонду.

Д окум ентом , що свідчить про участь гром адянин а у систем і 
загальн ообов’язкового  держ авного  соц іального страхування є страхове „С відоцтво 
про загальн ооб ов’язкове держ авне соц іальне страхування” (додаток 1). В оно  є 
єдиним для усіх  видів соц іального  страхування.

П остановою  К абінету М ін істр ів  У країни від 22 .08 .2000  року № 1306 [8] 
П енсійном у фонду У країни  було доручено провести заходи щ одо видачі 
застрахованим  особам  У країни свідоцтв про загальн ообов’язкове держ авне соц іальне 
страхування. В ідповідно до „П орядку видачі свідоцтва про загальн ооб ов’язкове 
держ авне соц іальне страхування” , затвердж еного  цією  постановою , страхове 
свідоцтво не є докум ентом , що п ідтвердж ує страховий стаж . А ле з реєстрацією  
застрахованих осіб та видачею  їм  свідоцтва органам и П енсійного  фонду 
зд ійсню ється персоніф ікований облік  відом остей  про них. Такі відомості необхідні 
для призначення виплат за держ авним  соц іальним  страхуванням . К ож на застрахована 
особа має подати відомості про себе, тобто заповнити  спеціальну форму „А нкета 
застрахованої особи” , а потім  на основі цих даних ф орм ується  і видається 
„С відоцтво про загальн ооб ов’язкове держ авне соц іальне страхуван н я” (додаток 1) 
Н аукові (науково-педагогічн і) працівники проходять анкетування та  одерж ую ть 
свідоцтво про загальн ооб ов’язкове держ авне соц іальне страхування у навчальному 
закладі (науковій  установі) за м ісцем  основної роботи. Р оботодавець  отрим ує в 
районному управлінн і П енсійн ого  фонду У країни, де він знаходи ться  на обліку, 
зразок зап овнен ня форми „А нкета застрахованої особи” та п а м ’ятки  по її заповненню  
і доводе до в ідом а працівників. Кож на застрахована особа власноруч заповню є 
реквізити  ф орм и А нкети та  ставить особистий підпис і дату заповнення. Заповнені 
А нкети перевіряю ться і засв ідчую ться відповідним и п ідписам и та  печаткою  з боку 
роботодавця, передаю ться ним до районного управління П енсійн ого  фонду за місцем 
своєї реєстрації. Інф орм ація, що м іститься в „А нкетах  застрахованих  осіб” в 
електронном у вигляді передається до Д ерж авного  ін ф орм аційного центру 
П енсійного фонду У країни. Н а підставі цієї інф орм ації з використанням  спеціальних 
програм них ком плексів ф орм ую ться страхові „С відоцтва про загальн ооб ов’язкове 
держ авне соц іальне страхування” на кожну застраховану  особу, які потім  
виготовляю ться і передаю ться в районні управління П енсійного  Ф онду для видачі 
застрахованим  особам.

Я к і персональна електронн а картка, страхове свідоцтво має номер, який 
повинен зб ігати ся  з ідентиф ікац ійним  номером, наданим  конкретн ій  ф ізичній  особі 
як платнику податків та інш их обов’язкових платеж ів Г оловною  держ авною  
податковою  інспекцією , і м істить такі відомості про застраховану особу: прізвищ е, 
ім ’я та по батькові; дату і м ісце (країна, область, район, населений пункт) 
народж ення; стать. Ф отокартка застрахованої особи в св ідоцтво  не вклею ється, тому 
воно п р ед ’являється у разі одерж ання послуг та  м атер іальн ого  забезп ечення за 
загальн о о б о в’язковим  держ авним  соц іальним  страхуванням , укладенн я  трудового  
договору (контракту), договору цивільно-правового  характеру , предм етом  якого є 
виконання роб іт та  надання послуг, під час прийому на навчання, а також  в інших 
випадках, передбачених закон одавством  тільки  разом  з п р ед ’явленням  паспорта чи 
інш ого докум ента, що засв ідчує особу. Якщ о в тексті страхового  свідоцтва є 
помилки, застрахована особа через страхувальника (роботодавця) чи особисто
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одерж ує в органі П енсійного фонду лист виправлення за встановленою  П енсійним  
ф ондом  ф ормою , який  з уточненим и даним и у тиж невий  терм ін  повертає органу 
П енсійн ого  фонду. Н а підставі листів виправлень орган П енсійного  фонду оформляє 
за  тим  же ном ером  нові страхові свідоцтва та  передає їх роботодавцю  для видачі 
застрахованим  особам  або видає страхове свідоцтво застрахован ій  особі 
безпосередньо. Заповнені та засв ідчен і листи виправлень, а також  страхові свідоцтва, 
не видані застрахованим  особам  через їх звільнення, повертаю ться органу 
П енсійного  фонду. П овернені страхові свідоцтва видаю ться застрахован ій  особі 
безпосередньо  органом  П енсійного фонду після її звернення. Я кщ о відом ості, що 
вклю чаю ться до страхового  свідоцтва, з часом зазнали  зм ін, застрахована особа у 
м ісячний терм ін  з дня настання зм ін  зо б о в ’язана через роботодавця чи безпосередньо 
подати  органу П енсійного фонду заяву про обмін страхового  свідоцтва разом  з 
копіям и докум ентів , що п ідтвердж ую ть ці зм іни. Н а п ідставі поданих докум ентів  
орган  П енсійного  фонду видає нове страхове св ідоцтво  за тим  ж е номером. У разі 
втрати або пош кодж ення страхового  свідоцтва застрахован ій  особі видається його 
дублікат  на п ідставі раніш е поданих докум ентів  та  особистої заяви  застрахованої 
особи, де поясню ю ться обставини втрати або пош кодж ення. У лівому верхньому 
кутку такого  свідоцтва ставиться ш там п або робиться чорним чорнилом  напис 
“дуб л ікат” . В идача дублікатів  страхового  св ідоцтва зд ійсню ється у тому ж порядку, 
що й видача страхових  свідоцтв. С трахові св ідоцтва та  їх  дублікати  видаю ться 
П енсійним  фондом  У країни безкош товно. Бланки страхових свідоцтв 
розповсю дж ую ться централізовано.

Головною  метою створення систем и персоніф ікованого  обліку є упорядкування 
зібраних відом остей  про застрахованих  осіб та видача страхових свідоцтв 
гром адянам  У країни, тому активна участь всіх учасників  пенсійного страхування в 
процесі впровадж ення системи персоніф ікованого  обліку є виявом  турботи  кож ного 
про м айбутнє сьогодні.

А вторам и розглянуто теоретико-п рактичн і аспекти  пенсійного забезпечення 
наукових (науково-педагогічних) працівників. Н а сучасном у етапі ком піляції 
пенсійної систем и У країни потребую ть практичного  р о з’яснення питання пенсійного 
забезп ечення  наукових (науково-педагогічних) прац івників  по інвалідності внаслідок 
трудового  каліцтва чи проф есійного  захворю вання; наукових (науково-педагогічних) 
працівників, які стали  інвалідам и  I, II, III, групи внаслідок загального  захворю вання; 
призначення пенсії непрацездатним  членам  с ім ’ї пом ерлого наукового (науково- 
педагогічного) працівника (годувальни ка), які були на його утрим анні та  ін. 
Н ауково-практи чн а розробка цих питань буде сприяти підвищ енню  законодавчої й 
економ ічної свідом ості сусп ільства.
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Додаток 1
Свідоцтво про загальнообов’язкове д е р ж а в н е  соціальне страхування
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