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Анотація. У статті розглянуто проблеми накопичувальної страхової системи Ук-

раїни. Роз’яснено законодавчу базу накопичувального страхування. Здійснено аналіз 
законів України щодо страхування життя в порівнянні з програмами страхових ком-
паній. 

 Ключові слова: пенсійне страхування, накопичувальне страхування, недержав-
ний пенсійний фонд, страхові компанії, накопичувальний пенсійний фонд, загально-
обов’язкове державне страхування. 

 
Annotation. Problems accumulated insurance system of the Ukraine is specified in 

article. Feature of the legislative base accumulated insurances is made. Analysis of the laws of 
the Ukraine is made with life insurances in comparison with program of the insurance com-
panies. 

Key words: pension insurance, accumulated insurance, not state pension fund, insu-
rance companies, accumulated pension fund, state compulsory insurance. 

 
Вступ. В основу накопичувальної системи в Україні покладено закони України, 

що пов’язані з накопичувальним страхуванням життя – це Закон України “Про загаль-
нообов’язкове державне пенсійне страхування” і Закон України “Про страхування” зі 
змінами та доповненнями. Для порівняння в наших дослідженнях використано програ-
ми страхування основних і додаткових ризиків страхування життя СК “Аліко 
АІГ Життя”. 

Постановка завдання. Проаналізуватити законодавчу базу існування накопи-
чувальної страхової системи України. Порівняти умови накопичувального страхування 
життя державою та страховими компаніями. 
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Результати. Закон України “Про страхування” регулює відносини у сфері страху-
вання й спрямований на створення ринку страхових послуг, посилення страхового 
захисту майнових інтересів фізичних осіб, підприємств, установ та організацій, однак 
він не поширюється на державне соціальне страхування.  

Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (надалі 
– Закон про пенсійне страхування) визначає принципи, засади та механізми функціо-
нування системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, надання 
соціальних послуг із коштів Пенсійного фонду, а також регулює порядок формування 
накопичувального пенсійного фонду та фінансування за рахунок його коштів, видатків 
на оплату договорів, страхування довічних пенсій або одноразових пенсій застрахо-
ваним особам, або особам, передбаченим цим законодавством. 

З обох законів проаналізуємо статті, які відповідають за регулювання накопичу-
вальних страхових відносин.  

Розглянувши розділ 1 “Загальні положення” обох законів, звернемо увагу на те, 
що ЗУ “Про пенсійне страхування” не надає визначення ні терміну “страхування”, ні 
терміну “пенсійне страхування” та “накопичувальне страхування”. ЗУ “Про страхуван-
ня” дає визначення “страхуванню”, та не роз’яснює інші два терміни. 

Під пенсійним страхуванням розуміємо вид цивільно-правових відносин щодо 
захисту майнових інтересів фізичних осіб у разі настання пенсійного віку, визначеного 
договором страхування, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати 
фізичними особами страхових платежів до Пенсійного фонду або недержавних накопи-
чувальних фондів і доходів від розміщення цих фондів. 

Під накопичувальним страхуванням нами розглядається вид цивільно-правових 
відносин щодо захисту майнових прав та інтересів фізичних осіб у разі настання певних 
подій (страхових випадків), визначених договором страхування, за рахунок грошових 
внесків фізичною особою, що формують накопичувальний фонд, а також інвестуються 
з метою отримання інвестиційного доходу на користь застрахованих осіб. 

ЗУ “Про пенсійне страхування” дає визначення поняттю “страхувальники” – це 
роботодавці та інші особи, які відповідно до цього Закону сплачують страхові внески 
на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Тобто страхувальником є фі-
зичні особи-роботодавці, але не особа, із заробітку якої утримують кошти на пенсійне 
страхування. 

ЗУ “Про страхування” дає пояснення та більш ширше характеризує поняття “стра-
хувальники” – юридичні особи та дієздатні фізичні особи, які уклали із страховиками 
договори страхування або є страхувальниками відповідно до законодавства України. 

 Страхувальники можуть укладати із страховиками договори про страхування 
третіх осіб (застрахованих осіб) лише за їх згодою, крім випадків, передбачених 
чинним законодавством. Застраховані особи можуть набувати прав і обов’язків стра-
хувальника згідно із договором страхування.  

Страхувальники мають право, при укладанні договорів особистого страхування, 
призначати за згодою застрахованої особи, фізичних осіб або юридичних осіб (вигодо-
набувачів) для отримання страхових виплат, а також замінювати їх до настання стра-
хового випадку, якщо інше не передбачено договором страхування.  

Як бачимо, поняття “страхувальники” в системі пенсійного забезпечення обме-
жене, й має неповне значення. 

Згідно із ЗУ “Про пенсійне страхування” система пенсійного забезпечення в 
Україні складається з трьох рівнів: 
 перший рівень – солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування (далі – солідарна система), що базується на засадах солідарності й 
субсидування та здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за раху-
нок коштів Пенсійного фонду на умовах і в порядку, передбачених цим Законом; 
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 другий рівень – накопичувальна система загальнообов’язкового державного пен-
сійного страхування (далі – накопичувальна система пенсійного страхування), що 
базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у Накопичувальному 
фонді та здійснення фінансування витрат на оплату договорів страхування довіч-
них пенсій і одноразових виплат на умовах і в порядку, передбачених законом; 

 третій рівень – система недержавного пенсійного забезпечення, що базується на за-
садах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об’єднань у формуванні пен-
сійних накопичень з метою отримання громадянами пенсійних виплат на умовах і в 
порядку, передбачених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення. 
Перший і другий рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять 

систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Другий і третій 
рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему накопичувального 
пенсійного забезпечення. Громадяни України можуть бути учасниками й отримувати 
пенсійні виплати одночасно з різних рівнів системи пенсійного забезпечення в Україні.  

На перший і другий рівні вплив працівника здійснюється опосередковано, залеж-
но від його трудового стажу та розмірів заробітної плати. Третій рівень дає змогу 
роботодавцю та самому працівникові самостійно потурбуватися про розмір своєї 
додаткової недержавної пенсії. 

Отже, схематично система пенсійного накопичувального страхування виглядає 
так (рис. 1). 
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Управління 
активами 
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дохід Облік рахунків НПФ 

Депозитарна діяльність 
Контроль 
операцій 

 Здійснення контролю за діяльністю недержавного пенсійного забезпечення 

Учасник – фізична 
особа, на користь якої 
сплачуються пенсійні 

внески 

Рис. 1. Система накопичувального пенсійного страхування 
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Розглянемо детальніше напрями інвестиційної діяльності, що відповідають зако-
нодавству в Накопичувальному фонді, Пенсійному фонді та страховій компанії. 

Сукупний інвестиційний дохід Накопичувального фонду формується за рахунок 
прибутку, що отримується від інвестування пенсійних активів у цінні папери; відсотків, 
що нараховуються на пенсійні активи, розміщені на банківських депозитних рахунках; 
доходу від інших видів інвестування, дозволених законом. 

На жаль, про інші види інвестиційної діяльності Накопичувального фонду, що не 
суперечать закону, нічого детально не сказано. Розглянемо джерела формування інвес-
тиційного прибутку в страховій компанії з накопичувального страхування життя, при-
чому страховикам забороняється здійснення інших видів кредитної діяльності.  

Сукупний інвестиційний дохід страхової компанії може формуватися за рахунок: 
-  банківських вкладів (депозитів);  
-  валютних вкладень згідно з валютою страхування;  
-  нерухомого майна;  
-  акцій, облігацій, іпотечних сертифікатів;  
-  цінних паперів, що емітуються державою;  
-  інвестицій у житлове будівництво;  
-  банківських металів;  
-  кредитів страхувальникам. 

Порівнявши вимоги законодавства до Накопичувального фонду та страхових ком-
паній, ми виявили, що спектр його інвестиційної діяльності обмежений і чітко врегу-
льований, що зменшує ризик неприбутковості проекту, але й зменшує рівень інвести-
ційного прибутку. Страховики мають право займатися вільною інвестиційною діяль-
ністю в найприбутковіших напрямах економіки, але в чітко визначені галузі. Ці на-
прями є ширшими й мають вільний вибір компанією інвестиційного напряму.  

Відповідальність страхувальника згідно із ЗУ “Про страхування” є обмеженою, не 
складною і не залежною, а поняття “застрахований” не розглядається. Страхувальник 
згідно із ЗУ “Про пенсійне страхування” залежний від органів Пенсійного фонду та 
застрахованою особою, причому він зобов’язаний вести облік і звітуватися перед ними.  

Найважливішим критерієм вільного вибору компанії–зберігача коштів будь-якої 
людини, тим більше, забезпечення пенсії, є умови забезпечення платоспроможності й на-
дійності такої установи. Виходячи із законодавства, ми виявили ряд критеріїв, що за-
стосовуються під час формування компанії з управління активами для Накопичувального 
фонду, і вимоги, що ставляться до страхових компаній згідно із законодавством. Порів-
няльні характеристики організаційно-правового забезпечення компаній наведено в табл. 1. 

Кандидатом на місце компанії з управління активів може бути організація, що зай-
мається відповідною діяльністю протягом не менш як п’ять років із вартістю власного 
капіталу 1 млн євро за офіційним курсом НБУ на дату підписання угоди. Зазначимо, що 
власний капітал містить у собі статутний капітал, який для страховика становить як 
мінімум 1,5 млн євро, і, звичайно, сума власного капіталу є більша. Щодо стажу роботи 
на фінансовому ринку, то довірити свої кошти компанії-новачку досить ризиковано. 

Компанія з управління активами для Накопичувального фонду обирається стро-
ком на п’ять років з можливістю продовження ще до двох років шляхом щорічного 
продовження цього строку (ст.85 п.2 ЗУ “Про загальнообов’язкове пенсійне страху-
вання”). Це могло означати, що така компанія має можливість працювати з пенсійними 
активами протягом 7 років максимально або щороку, після п’яти років, таку компанію 
будуть поновлювати в правах, а можливо, не поновлять. У разі помилки Ради Накопи-
чувального фонду можуть втратитись усі заощадження громадян. Для страхової компа-
нії не встановлено період співпраці між нею та клієнтом, а такий термін регламен-
тується договором страхування.  
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Таблиця 1 
Аналіз фінансово-економічних і правових умов створення та функціонування компаній з 
управління активами та страховими компаніями з накопичувального страхування життя 

Показник Компанія з управління 
пенсійними активами 

Страхова компанія з 
накопичувального  
страхування життя 

Мінімальний строк 
досвіду діяльності 
компаній 

Не менше п’яти років досвіду 
роботи з управління активами 

Не обмежений 

Максимально 
допустимий строк 
роботи з компанією 

Обирають на п’ять років з можли-
вістю продовження строку до 2 
років за рішенням Ради 

Не обмежений 

Власний капітал 
компанії 

1 млн євро за офіційним курсом 
НБУ 

Не обумовлюється 
законодавством 

Статутний капітал Не обумовлюється законодавством 1,5 млн євро за офіційним 
курсом НБУ 

Звітування  Перед Радою Накопичувального 
фонду, правлінням Пенсійного фон-
ду, Державною комісією з регулю-
вання ринків фінансових послуг і 
цінних паперів і фондового ринку 

Перед уповноваженим органом 

Напрями 
інвестиційної 
діяльності 

Акції, облігації, банківські вклади в 
національній валюті 

Акції, облігації, іпотечні 
сертифікати, банківські вклади 
в національній та іноземній 
валюті, банківські метали, 
нерухоме майно  

Розмір направлення 
активів на інвести-
ційну діяльність 

Суворо визначені розміри (5–20%) 
суми активів на один проект залеж-
но від напряму інвестування 

На розсуд компанії 

Контроль за 
діяльністю 

Інформацію готує виконавча Ди-
рекція Пенсійного фонду, за потре-
би здійснюється аудит компанії 

Щорічне проведення 
незалежного аудиту 

Дія закону Дія закону відбудеться лише за 
умов економічного зростання краї-
ни протягом двох останніх років, 
ВВП зростав не менше ніж 2% 
кожного року порівняно з попе-
реднім 

Діє із 7 березня 1996 року 

 
Пенсійні активи, що знаходяться в розпорядженні Компанії з управління акти-

вами, супроводжуються суворим контролем з боку Ради Накопичувального фонду, 
Правління пенсійного фонду, Державної комісії з регулювання ринків фінансових 
послуг, Державної комісії з регулювання цінних паперів і фондового ринку. Таке різно-
маніття контролю над виконанням обов’язків управителя активами гальмує процес 
вирішення фінансових рішень, разом з тим запобігає прийняттю нераціональних рі-
шень. Для страхової компанії така тенденція відсутня. 

Одним із джерел дохідності компаній є інвестиційна діяльність. Для компанії з 
управління активами така діяльність суворо регламентована й законодавчо обмежена, 
про що детальніше розглядалося вище. Для страхової компанії перелік напрямів інвес-
тиційної діяльності є ширшим згідно законодавством, що дає можливість використати 
більш прибуткові галузі для інвестування. 

Спрямування частини страхових внесків до Накопичувального фонду здійсниться 
лише за умови економічного зростання країни протягом двох останніх років, а саме – 
якщо в кожному з них валовий внутрішній продукт зростав не менше ніж на 2% порів-
няно з попереднім роком.  
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Таблиця 2 
Аналіз умов пенсійного забезпечення Накопичувальним пенсійним фондом і Страховою 

компанією з накопичувального страхування життя 
Показник Накопичувальний фонд Страхова компанія 

Вступний вік З моменту виходу на роботу або з ін-
ших причин входження до системи за-
гальнообов’язкового пенсійного забез-
печення та до віку чоловікам 40, а жін-
кам 35 років 

18 років і в окремих випадках з 
народження і до 55 років 

Вік призначення 
пенсії 

Чоловіки – 60 років, жінки – 55 років При закінченні дії договору, не-
залежно від віку особи 

Тривалість 
накопичення 

При досягненні пенсійного віку Фонд 
перераховує кошти до страхової ком-
панії, яка проводить виплату пенсій за 
договорами довічних пенсій 

Не менше 10 років і до досяг-
нення 65-річного віку застрахо-
ваної особи 

Фактори впливу 
на розмір забез-
печення 

1) розмір заробітної плати; 
2) рівень інвестиційного доходу; 
3) період участі у Фонді; 
4) компетенція та досвід органів управ-
ління активами та Фондом, радників і 
працівників; 
5) платоспроможність компанії з 
управління активів 

1) розмір страхової премії; 
2) термін дії договору; 
3) вступний вік; 
4) рівень інвестиційного доходу; 
5) досвід діяльності колективу та 
дирекції компанії; 
6) платоспроможність страхової 
компанії 

Розмір внесків До 7% від заробітної плати, щомісячно У розмірі страхової премії зазна-
ченої договором, щороку 

Види виплат 1) довічна пенсія з установленим 
періодом; 
2) довічна обумовлена пенсія; 
3) довічна пенсія подружжя; 
4) одноразова виплата 

1) виплата страхової суми час-
тинами у визначений період; 
2) виплата страхової суми ви-
значеними частинами; 
3) виплата у формі довічної пен-
сії; 
4) виплата у формі довічної пен-
сії, що гарантована на визначе-
ний строк; 
5) виплата у формі довічної пен-
сії, що може бути передана спад-
коємцю у розмірі 60%; 
6) одноразова виплата 

Участь у систе-
мі пенсійного 
страхування 

Обов’язково Вільний вибір 

Страхове 
забезпечення 

Відсутнє Усі види страхового захисту 
життя та здоров’я людини 

Фінансове 
забезпечення 

У розмірі накопичення, та інвестицій-
ного прибутку, якщо такий існує 

У розмірі накопичення, інвести-
ційного прибутку, але не менше 
4% річних і фонду індексації сум 

Участь в 
індексації 

Відсутня Можлива на добровільних заса-
дах за рахунок клієнта 

Спосіб вибору 
компанії 

Не залежить від волевиявлення 
людини, обирається на основі тендеру 
Радою Накопичувального фонду 

Вільний вибір 

 
Оскільки Компанія з управління активами розпоряджається й підпорядковується 

Накопичувальному пенсійному фондові, то розглянемо, які умови створені для людини 
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в пенсійному та страховому забезпеченні Накопичувальним фондом і Страховою ком-
панією з накопичувального страхування життя. Багато нюансів зі страхового забезпе-
чення не визначені законодавством, але вказуються в Правилах страхування, затвер-
джених Уповноваженим органом. 

Найбільш важливим у пенсійному страхуванні є те, щоб фінансово забезпечити 
потреби людини при пенсійному віці. З позиції людини хотілось зазначити, щоб процес 
накопичення був зовсім не відчутний для сьогодення, разом з тим, щоб і в майбутньому 
вистачало на людські потреби. Найкраще було б, щоб батьками розпочиналося 
формування пенсійного вкладу для власних дітей, це забезпечення, як мінімум, утримає 
їх у ті періоди, коли вони не матимуть роботи. Пенсійні накопичення, на нашу думку, 
не повинні мати обмежень у віці, ніколи не рано й ніколи не пізно накопичувати кошти, 
навіть, якщо ними скористаються спадкоємці. 

Багато людей, при сучасній екологічній ситуації, уже в 40 років не мають змоги за 
станом здоров’я працювати, але не підлягають під групу за інвалідністю, на жаль, при 
пенсійній системі Недержавного накопичення потрібно працювати обов’язково до пен-
сійного віку. Страхова компанія може призначити пенсійні виплати в будь-якому віці 
після закінчення дії договору страхування. Якщо людина почала власні накопичення у 
18 років сама чи з допомогою когось, то, маючи програму страхування на 10 років, 
може призначити собі пенсію у 28 років. Звичайно, чим більший строк дії договору, 
тим більші суми виплат.  

Не всі люди вміють заощаджувати, тому щомісячна проплата внесків є ідеальним 
варіантом для накопичення, що пропонується Накопичувальним фондом. Те, що 
роботодавці здійснюють усі утримання й перерахування до Фонду, теж полегшує 
завдання накопичення для людини. На жаль, у страхову компанію людина власноруч 
має відкладати кошти, а також перераховувати їх.  

Накопичувальний фонд здійснює пенсійні накопичення, але не дбає про страховий 
захист життя й здоров’я людини, чим, власне, і займаються страхові компанії. Розмір при-
бутку Накопичувального фонду може бути дуже низьким, а можливо, і нульовим. Для стра-
хової компанії законодавчо встановлений мінімальний розмір інвестиційного доходу 4%. 

Розмір внесків до Накопичувального фонду вираховується в розмірі не більше 7% 
від заробітної плати. Так, наприклад, при мінімальній заробітній платі населення станом 
на 31 березня 2009 року 605 грн розмір внеску до Накопичувального фонду складе 
42,35 грн у місяць, а в рік – 508,2 грн. За двадцять років, уявимо, що гроші не знеці-
нилися, сума накопичення становитиме 10164 грн і людина досягла пенсійного віку. 
Сучасна статистика свідчить, що в середньому жінка живе 74 роки, а чоловік – 59 років. 
Отже, після виходу на пенсію статистично жінка живе ще 19 років, а чоловіки можуть і 
не вийти на пенсію. Тому забезпечити 19 років життя жінки на суму 10164 грн – нонсенс. 

Важливим моментом формування накопичення є захист коштів від інфляції. На жаль, 
законодавчо не обумовлено, хто і в якому розмірі повинен індексувати кошти людей, тому 
страхові компанії здійснюють індексацію за рахунок клієнта, за його бажанням, а в 
Накопичувальному фонді такої послуги не передбачено. Звичайно індексуватися повинна 
заробітна плата, відповідно, і суми внесків будуть інвестуватись, але на жаль, у приватній 
діяльності ніхто такі операції не здійснює. Припустимо, що індексація повинна пере-
криватись інвестиційним прибутком, але тоді дохід компанії повинен перевищувати 
офіційну ставку індексу інфляції. Наприклад, у 2008 році офіційний коефіцієнт індексації 
становив 11,65%, у цьому ж році лідери на страховому ринку одержали прибуток у 
середньому 12%, тому нічого привабливого для клієнта ми не отримаємо. 

Накопичувальний фонд залежить від компетентності та рівня прибутковості ком-
панії з управління активами, яка обирається на основі тендера (відкритого конкурсу). 
На першому етапі тендера беруть участь не менше трьох претендентів, де Рада нако-
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пичувального фонду розглядає й перевіряє відповідність тендерної документації, ого-
лошуються тендерні пропозиції, повідомляють про день і місце оголошення результату 
протягом одного місяця. Другий етап конкурсу відбувається протягом наступного мі-
сяця з дня оголошення результатів першого етапу за участі компаній, що отримали 
найбільші оцінки. Рада на відкритому засіданні розглядає відповіді на поставлені нею 
питання, а також веде співбесіду з представниками компаній. Якщо переможця не ви-
значено, то оголошується повторний тендер, якщо визначено – підписується договір. 
Коли на другий етап потрапив один претендент, він теж може стати переможцем. У 
будь-якому випадку компанія не зможе задовольнити всіх учасників недержавного пен-
сійного забезпечення, адже мова йде про довіру до компанії, причому частина громадян 
України вже має накопичувальні страхові поліси в інших компаніях. Щодо рівня 
прибутковості такої управлінської компанії, то перед тим, як нарахувати прибуток, 
учасникам потрібно сплатити такі основні платежі: винагороди виконавчій дирекції 
Пенсійного фонду, компаніям з управління активами, зберігачу, раднику з інвести-
ційних питань, аудитору Накопичувального фонду за послуги, надані для функціо-
нування Накопичувального фонду щороку. 

Компанія з Управління активами несе відповідальність усіма коштами й майном, 
що належить їй на праві власності, перед Пенсійним фондом за збитки. 

Отже, маючи широке уявлення про нову пенсійну систему України, можемо зро-
бити висновок, що закон не вдосконалений і має багато нерозкритих запитань. Ми 
виявили багато переваг і недоліків у новій системі накопичувального пенсійного 
забезпечення й забезпечення страховими компаніями (табл. 3). Перевагу відмічаємо 
знаком “+”, недоліки відзначаємо знаком “–”. 

Таблиця 3 
Тенденції розвитку пенсійного забезпечення в Україні 

 
 

Показник 

Система 
загально-

обов’язкового 
пенсійного 

страхування 

Система 
накопичу-
вального 

страхування 
життя 

Вільний вибір компанії з пенсійного забезпечення  – + 
Рівень інвестиційного прибутку для вкладника – + 
Доступність інформації для вкладника + – 
Можливість виходу із системи – + 
Страховий захист життя та здоров’я людини – + 
Оплата та відрахування на пенсійне забезпечення + – 
Розмір внесків на накопичення – + 
Оподаткування накопичених сум – – 
Пільги учасникам–вкладникам системи – + 
Вплив стажу, віку та розміру зарплати на накопичення – + 
Можливість захисту від інфляції сум вкладів – + 
Вступний вік учасника до системи – + 
Довіра до системи – + 
Контроль за здійсненням управлінсько-інвестиційних рішень + – 
Напрями інвестиційної політики – + 
Проведення аудиту й перевірок + + 
Розмір статутного капіталу компанії-управителя  – + 
Забезпечення резервів – + 
Централізація відповідальності та прийняття рішень – + 
Витрати на адміністрування компанії – + 
Контроль за здійсненням управлінсько-інвестиційних рішень + – 
Досвід діяльності в системі – + 
Конкуренція – + 
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Висновки. Ще можна навести багато критеріїв і визначати переваги та недоліки, 
основні з них ми вже розглянули. Оскільки система загальнообов’язкового накопичу-
вального пенсійного забезпечення лише планується вводитися в дію, а страхові 
компанії вже працюють і мають результати, то повноцінно можемо оцінювати лише 
страховиків. Звичайно, коли система пенсійного забезпечення запрацює, буде внесено 
багато поправок до закону. Ми маємо власне бачення щодо цих змін і пропонуємо: 

1. Надати можливість вкладникам здійснювати внески не лише із заробітку, але й з 
інших джерел доходу. 

2. Не обмежувати вік входження до системи. 
3. Компанією з управління активами пенсійного фонду надати можливість бути і 

страховим компаніям, що відповідають вимогам Закону України “Про страху-
вання” і займаються накопичувальним страхуванням життя. 

4. Внески на пенсійне накопичення сплачувати не в Пенсійний фонд, а відразу в 
страхову компанію. 

5. Пенсійне страхування повинно супроводжуватися страхуванням життя та здоров’я 
людини. 

6. Розширити список напрямів інвестиційної діяльності, що є високоприбутковими 
для компанії з управління активами. 

7. Здійснити пробний етап введення накопичувальної системи на добровільних засадах. 
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