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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Відповідно до Закону України "Про загальнообо�

в'язкове державне пенсійне страхування" сучасна пен�
сійна система України є трирівневою та включає як роз�
подільчі, так і накопичувальні компоненти. Фактично ж
в країні продовжує домінувати солідарна пенсійна сис�
тема, заснована на розподільчому принципі фінансуван�
ня. Проте солідарні пенсійні системи формувалися в
інших демографічних реаліях, а в умовах підвищення
демографічного навантаження особами похилого віку
— неспроможні забезпечити високий рівень пенсій.
Окрім того, досі не відбулося запровадження загаль�
нообов'язкової накопичувальної пенсійної системи в
Україні. Враховуючи вищезазначене, активізація недер�
жавних пенсійних програм є найбільш реальною мож�
ливістю протидії демографічним ризикам.

Закон України "Про недержавне пенсійне забезпе�
чення" [2] набрав чинності в 2004 році. Втім, недержав�
не пенсійне забезпечення не набуло реальної ваги у
структурі доходів пенсіонерів. Водночас аналіз міжна�
родного досвіду засвідчив, що в національних пенсій�
них системах важливу роль відіграє недержавне пенс�
ійне забезпеченню, яке призначене для доповнення дер�
жавної складової. При цьому, провідна роль у системі
недержавного пенсійного забезпечення належить не�
державним пенсійним фондам (НПФ). Наявні організа�
ційно�правові форми НПФ дозволяють обрати опти�
мальну форму колективного або особистого добро�
вільного пенсійного страхування, забезпечуючи насе�
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лення додатковим пенсійним захистом. Окрім того, не�
державні пенсійні фонди у більшості країн є потужни�
ми інституційними інвесторами в економіку. Тож, ак�
тивізація недержавного пенсійного забезпечення
сприяє не лише зростанню рівня життя пенсіонерів, але
й розвитку економіки загалом.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретико�методологічним підгрунтям досліджень

у сфері даної проблематики є розробки вчених Інститу�
ту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Пту�
хи. Вчені вищезазначеної установи провели досліджен�
ня процесів реформування національної пенсійної сис�
теми, результатом чого став випуск колективної моно�
графії [3]. Крім того, проблеми та перспективи розвитку
пенсійної системи України розкриті у працях І.Ф. Гни�
біденка [4], О.П. Коваля [5]. Дослідженню проблем та
перспектив розвитку недержавного пенсійного забезпе�
чення присвячували свої праці Н.В. Бахмач [6], О.І. Бо�
бирь [7], А.І. Якимів [8].

Разом із цим, процес становлення недержавного
пенсійного забезпечення як складової пенсійної систе�
ми України триває, тож дослідження проблем та перс�
пектив його розвитку є вкрай актуальним.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті виступає розкриття проблеми та пер�

спектив розвитку недержавного пенсійного забезпечен�
ня в Україні.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

В Україні відбувається поступовий розвиток недер�
жавного пенсійного забезпечення, що засвідчує динам�
іка основних показників діяльності недержавних пенс�
ійних фондів (табл. 1). Однак, кількісне збільшення по�
казників діяльності недержавних пенсійних фондів не
свідчить про її масштабність, а зумовлене, більшою
мірою, етапом становлення даного сегменту страхуван�
ня життя.

Як видно з таблиці 1, для України характерний низь�
кий рівень охоплення населення послугами недержав�
ного пенсійного страхування, що знижує його роль у
фінансуванні потреб пенсіонерів у коротко� та серед�
ньостроковій перспективі. Це пов'язано, у першу чергу,
з низьким рівнем доходів населення, а отже, і відсутні
можливості здійснення відрахувань на потреби пенсій�
ного страхування на добровільних засадах. Окрім того,
розвиток програм добровільного страхування обме�
жується низьким рівнем довіри населення до установ
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Таблиця 1. Динаміка основних показників діяльності недержавних пенсійних фондів у 2012—2014 рр.

Джерело: дані Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [9].
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Таблиця 2. Ризики недержавного пенсійного забезпечення та способи їх мінімізації

Джерело: власні дослідження автора.
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фінансово�кредитної сфери, а також недостатністю
фінансових інструментів для інвестування акумульова�
них коштів учасників НПФ.

Саме тому, необхідно враховувати, що недержавне
пенсійне забезпечення можливо планувати в якості ва�
гомого доповнення до державної складової пенсійної
системи України, найімовірніше, лише в довгостроко�
вому періоді. Окрім того, НПФ є суб'єктами довгостро�
кових фінансових вкладень і, як наслідок, мають вели�
ку кількість ризиків, що ускладнює їх упровадження та
розвиток. Класифікація ризиків недержавного пенсій�
ного забезпечення та способи їх мінімізації наведено в
таблиці 2.

З таблиці 2 можна зробити висновок, що частина
ризиків не залежить від НПФ, відповідальність за них
— на державі. Отже, необхідно розмежовувати реко�
мендації щодо удосконалення діяльності НПФ, що ма�
ють бути реалізовані на рівні держави та окремої фінан�
сової установи. На державному рівні можливими захо�
дами є:

— імплементація міжнародних стандартів фінансо�
вої звітності, що сприятиме підвищенню прозорості
діяльності НПФ;

— запровадження більш жорстких умов реєстрації
НПФ як фінансової установи;

— обов'язкове страхування фінансових ризиків, що
підвищує рівень гарантій для вкладників НПФ;

— врегулювання стандартів обліку пенсійних
коштів, накопичених на користь учасника НПФ;

— підвищення кваліфікації працівників НПФ, а та�
кож загального рівня фінансової культури населення.

На рівні недержавних пенсійних фондів удоскона�
лення їх діяльності має бути спрямоване на підвищення
якості та диверсифікованості фінансових послуг, що на�
даються. Це можливо реалізувати у випадку укрупнен�
ня НПФ. Розвивати сферу недержавного пенсійного
забезпечення шляхом укрупнення НПФ можливо за
рахунок залучення максимальної кількості платників
внесків на потреби недержавного пенсійного забезпе�
чення або залучення платників з високим рівнем доходів
і збільшення прибутку за рахунок відповідного зростан�
ня загальної суми комісійних. Враховуючи сучасні еко�
номічні реалії, пріоритетною може бути друга страте�
гія, що обумовлено низьким рівнем оплати праці. По�
дальший розвиток НПФ створить можливості для еко�
номії на масштабі. В цьому випадку, рентабельність стає
позитивною (додатною) навіть для платників з низьки�
ми доходами і нерегулярною сплатою відрахувань. Еко�
номія на масштабі дозволить активізувати діяльність
НПФ у сегменті громадян з низьким рівнем доходів, які
є менш прибутковими. Окрім того, джерелом економії
є витрати на утримання агентств, адміністрування пен�
сійних коштів і на загальне забезпечення функціонуван�
ня НПФ.

Для подолання недовіри населення до установ
фінансово�кредитної сфери, найбільш доцільною фор�
мою активізації недержавних пенсійних програм, вва�
жаємо розвиток корпоративних пенсійних фондів. Пе�
ревагами корпоративних пенсійних фондів у порівнянні
з недержавними пенсійними фондами відкритого типу
та іншими видами недержавного пенсійного забезпечен�
ня є:

1. Удосконалення методики визначення оптималь�
ного розміру, періодичності та тривалості здійснення
внесків та отримання виплат з урахуванням специфіки
діяльності підприємства�роботодавця. Можливо
здійснити стандартизацію умов участі в корпоративній
пенсійній програмі відповідно до штатного розпису,
тобто залежно від рівня заробітної плати працівника та
посади працівника, а також з урахуванням стажу робо�
ти на підприємстві та умов зайнятості (повна або част�
кова).

2. Можливість активізації залучення працівників до
участі у недержавних пенсійних програмах. Адже ймо�

вірним є оформлення договору добровільного пенсій�
ного страхування на робочому місці та в робочий час
страхувальника.

3. Збільшення рівня довіри населення до недержав�
ного пенсійного забезпечення. Це пов'язано з тим, що
сформувати позитивний імідж конкретного підприєм�
ства�роботодавця та недержавного пенсійного фонду,
що заснований ним або за його участі простіше, ніж
впливати на рівень довіри до фінансово�кредитної сфе�
ри загалом.

4. Зменшення витрат (у т.ч. часу) для організації
діяльності фонду, а також для участі працівників у не�
державних пенсійних програмах. Удосконалення про�
цесу ведення іменних пенсійних рахунків, порядку
здійснення пенсійних внесків до НПФ, тощо.

5. Спрощення проведення роз'яснювальної роботи
щодо видів та переваг недержавного пенсійного забез�
печення, юридичних консультацій з питань чинного за�
конодавства, що регулює сферу пенсійного забезпечен�
ня. Можливе формування консультаційного центру з
працівників фінансового та юридичного відділів
підприємства, що дозволить підвищити рівень обізна�
ності населення з питань пенсійного забезпечення та
сприятиме успішному впровадженню недержавних пен�
сійних програм.

Створення корпоративних пенсійних фондів дозво�
лить зменшити ризики недержавного пенсійного забез�
печення для учасників, адже у цьому випадку існує под�
війний контроль за діями управляючої компанії, що за�
безпечує НПФ та підприємство.

Переваги недержавного пенсійного забезпечення,
зокрема корпоративних пенсійних програм у тому, що
вони здатні гнучкіше, в порівнянні з державною пенс�
ійною системою, враховувати індивідуальні потреби
страхувальника. Наприклад, у межах добровільного
пенсійного страхування існує можливість вибору фор�
ми виплати (одноразова чи регулярна протягом визна�
ченого періоду), а також страхувальник має право
змінити НПФ за власним бажанням, обираючи фонд,
що забезпечує найвищий інвестиційний дохід. Додат�
ковою перевагою є можливість отримання пенсійних
накопичень правонаступниками у випадку смерті учас�
ника. Це дозволяє індивідуалізувати процес накопи�
чення пенсійного капіталу. Окрім того, недержавні
пенсійні програми передбачають можливість визнача�
ти умови пенсійного договору, керуючись як фінансо�
вими можливостями учасника, так і розумінням спе�
цифіки власних потреб у майбутньому. Наприклад,
можливо обмежити кількість років протягом яких
здійснюватимуться пенсійні виплати, збільшивши їх
розмір у визначеному періоді.

Цікавим є досвід застосування професійних пенсій�
них програм в США, де вони набули значного поширен�
ня. Як доводять останні дослідження, проведені серед
найманих працівників, пересічним американцям досить
важливо, щоб роботодавець надавав їм пенсійну допо�
могу [10, c. 19].

Наголошуючи на перевагах розвитку корпоратив�
них пенсійних фондів, слід зазначити, що у цьому разі
забезпечується не лише формування довгострокових
інвестицій у економіку (реалізація накопичувального
принципу пенсійного забезпечення), але й створюється
можливість часткового самостійного інвестування у
програми розвитку та модернізації виробництва [11, c.
258]. Окрім того, активізація даного виду пенсійного
забезпечення сприятиме оптимізації стратегії довго�
строкового розвитку підприємств у результаті залучення
та утримання висококваліфікованих кадрів, які дбають
не лише про величину поточного доходу, а й про мож�
ливість підтримувати певний рівень життя в майбут�
ньому. Доповнення структури соціального пакету ро�
ботодавця корпоративними пенсійними програмами є
суттєвою конкурентною перевагою підприємства, що
дозволяє залучати висококваліфікованих спеціалістів,



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 10/201548

які здатні вирішувати виробничі задачі на високому
рівні. Формування корпоративних пенсійних фондів
сприяє зростанню офіційних доходів громадян, оскіль�
ки тіньові схеми винагороди за працю стають фінансо�
во невигідними як для роботодавця, так і для працівни�
ка.

Надалі розвиток корпоративних пенсійних програм
дозволить збільшити рівень участі населення в недер�
жавному пенсійному забезпеченні, підвищити його ак�
тивність у процесах накопичення коштів на майбутню
пенсію, що сприятиме удосконаленню національної си�
стеми пенсійного забезпечення. Поступове збільшення
кількості учасників програм недержавного пенсійного
забезпечення позитивно впливатиме на формування
фінансової культури, збільшуватиме рівень відповідаль�
ності населення за процеси накопичення власного пен�
сійного капіталу. За умов зростання реальних доходів
та сформованої довіри населення до інституту недер�
жавного пенсійного забезпечення ймовірним є активне
залучення населення до участі й у інших видах недер�
жавних пенсійних програм. Водночас враховуючи почат�
ковий етап розвитку недержавних пенсійних фондів,
зокрема й корпоративних, в Україні необхідне жорстке
державне регламентування правил роботи фонду з пен�
сійними накопиченнями. Окрім того, впровадження кор�
поративних пенсійних програм на підприємствах пов'я�
зане з організаційними витратами, тож, для активізації
розвитку даного сегменту недержавного пенсійного
забезпечення вкрай важливим є його податкове стиму�
лювання.

ВИСНОВКИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ

ДОСЛІДЖЕНЬ
Аналіз процесу розвитку недержавного пенсійного

забезпечення в Україні дозволив зробити висновки:
1. Визначено проблеми, що перешкоджають розвит�

ку недержавного пенсійного забезпечення в Україні, а
саме: низький рівень оплати праці; недовіра населення
до установ фінансово�кредитної сфери; недорозви�
неність фінансових ринків.

2. Обгрунтовано, що оптимальною формою реалі�
зації недержавного пенсійного забезпечення в Україні
на сучасному етапі є розвиток корпоративних пенсій�
них програм. Це зумовлено наявними організаційни�
ми умовами на базі підприємств�роботодавців та необ�
хідністю збільшення рівня довіри населення до недер�
жавного пенсійного забезпечення, що є ймовірним у
випадку позитивного іміджу підприємства�роботодав�
ця.
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