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У статті аналізуються та досліджуються існуючі методичні підходи до оцінки надійності недержав
них пенсійних фондів. Систематизовано напрями вдосконалення питань рейтингового оцінювання діяль
ності недержавних пенсійних фондів.
The existing methodical approaches to the estimation of reliability of non — state pension funds are analyzed
and researched in the article. The directions of improvement of rating evaluation of activity of non — state pension
funds are systematized.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Основною метою діяльності недержавних пенсійних
фондів (НПФ) є накопичення пенсійних коштів задля
здійснення пенсійних виплат учасникам фонду в майбутнь,
ому. Особливо актуальним це питання є сьогодні в умовах
нестабільності розвитку економіки в Україні, коли існуюча
пенсійна система не спроможна забезпечити належні умо,
ви існування людини в старості. Останніми роками вітчиз,
няний ринок послуг НПФ мав зростаючі тенденції. Так, ста,
ном на кінець 2004 р. кількість даних фінансових організацій
становила 26 фондів при загальному розмірі активів у 10,5
млн грн. Тоді як у ІІІ кварталі 2012 р. кількість НПФ зросла
до 96, а розмір активів в управлінні компаній з управління
активами (КУА) збільшився на 162,1 млн грн. у порівнянні з
кінцем 2011 р. [1]. Це свідчить про динамічність розвитку
НПФ в Україні при одночасній неможливості визначення
їх надійності функціонування, оскільки масових пенсійних
виплат фондами не здійснювалося. У зв'язку з цим виникає
нагальна потреба в розробці методичних підходів до належ,
ного рейтингового оцінювання надійності НПФ на дис,
кантній основі.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням методичних підходів до рейтингового оціню,
вання ефективності діяльності окремих видів фінансових
посередників присвячені дослідження вчених Вороніна Д.,
Карминського А., Ніколаенко С., Ткаченко Н., Шіріняна Л.
та ін. У науковій літературі зустрічається велика кількість
публікацій зарубіжних та вітчизняних авторів, у яких розг,
лянуто теоретичні та практичні аспекти діяльності НПФ, а
саме: Андрєєва В., Бабірада М., Бончика В., Коліна Г., Кот,
ляра Д., Леонова Д., Михальчука В., Тернера Дж., Фаліна Г.
та ін. Детальна оцінка внутрішніх факторів ефективності
діяльності НПФ здійснена в роботі Кулікової О. [2]. Обгрун,
тована методика рейтингування пенсійних фондів за ефек,
тивністю управління активами, що заснована на інтегральній
оцінці діяльності НПФ, подана в роботі Рудак С. [3]. Все,
бічно досліджено Новгородовим П. головну характеристи,
ку діяльності НПФ як соціально,значимого інституту —
надійність [4]. Практичний внесок у розв'язання цієї про,
блеми зробили фахівці рейтингових агентств (РА): "Націо,
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нального рейтингового агентства", "Експерт РА", Fitch
Ratings, Moody's, Standard & Poor's та ін. Разом з цим прове,
дений бібліографічний аналіз засвідчив відсутність належ,
ної уваги до рейтингової оцінки надійності НПФ та недо,
статню науково,теоретичну обгрунтованість цього питан,
ня. Більше того існуюча теорія оцінки фінансової надійності
НПФ суттєво відстає від вимог практики.
МЕТА СТАТТІ
Цілі статті — на підставі критичного аналізу досвіду за,
кордонного та вітчизняного ринку рейтингових послуг об,
грунтувати необхідність системного підходу до розробки
рейтингової оцінки фінансової надійності пенсійних фондів
задля забезпечення прозорості діяльності НПФ України.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В Україні сьогодні відсутні загальноприйняті методики
аналізу надійності НПФ у порівнянні з банківськими устано,
вами чи страховими компаніями, що унеможливлює їх рей,
тингове оцінювання. Крім того, проектом Закону "Про дер,
жавне регулювання ринку рейтингових послуг" від 19.08.2010
р. навіть не передбачено присвоєння рейтингу НПФ. У по,
дальшому з метою ефективного розвитку системи недержав,
ного пенсійного забезпечення така процедура на фінансово,
му ринку України стає необхідною задля підвищення захис,
ту учасників НПФ. Існують лише Методичні рекомендації
щодо базової оцінки інвестиційної діяльності недержавних
пенсійних фондів, які схвалені розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від
29.09.11 р. № 613 [5] та Критерії оцінки фінансового стану
недержавного пенсійного фонду, які затверджені розпоряд,
женням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 27 червня 2006 р. № 5945 [6]. Іншими сло,
вами, законодавчого чи нормативного забезпечення рейтин,
гового оцінювання діяльності НПФ наразі немає.
Загальновідомо, що наявність рейтингу діяльності НПФ
забезпечує отримання доступної, зрозумілої та універсаль,
ної інформації для широкого кола користувачів фінансово,
го ринку (табл. 1).
Дискусійним сьогодні залишається питання, який кри,
терій в оцінці діяльності НПФ є визначальним і може бути
визнаний головним у рейтинговому оцінюванні. Тут необ,
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— наявності стратегії діяльності НПФ;
— періодичності та систематичності
здійснення оцінки фінансової надійності НПФ;
ɋɭɛ'ɽɤɬ
ɉɟɪɟɜɚɝɢ
— єдності методичних підходів до оцінки
ȼɤɥɚɞɧɢɤ ɇɉɎ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɛɿɪ ɮɨɧɞɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ
фінансової надійності фонду;
ɳɨɞɨ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
— точності оцінки фінансової надійності
Ⱦɟɪɠɚɜɚ
ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿɹ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
НПФ;
ɉɟɧɫɿɣɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɞɨɜɿɪɢ ɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ;
— достатнього обгрунтування сукупності
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɪɢɡɢɤɭ ɜɬɪɚɬɢ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɶ;
показників методики оцінки фінансової над,
ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɇɉɎ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɯɢɫɬɭ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ійності фонду;
ɜɤɥɚɞɧɢɤɿɜ ɮɨɧɞɿɜ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
— забезпечення можливості вибору варіан,
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ту прийняття рішень, грунтуючись на результа,
тах оцінки надійності НПФ;
ɄɍȺ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɞɿɥɨɜɨɝɨ ɿɦɿɞɠɭ
— відповідальності рейтингових агентств за
ɇɉɎ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɪɚɞɿ ɮɨɧɞɭ ɨɰɿɧɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ
об'єктивність визначення рейтингових оцінок.
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɄɍȺ;
Джерелами інформації для здійснення оці,
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ;
нки надійності НПФ є [7]:
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ;
— бухгалтерська звітність — баланс (фор,
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɢɡɢɤɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ма № 1); звіт про фінансові результати (форма
хідно виходити з тих мотиваційних стимулів суб'єктів, на які № 2); звіт про рух грошових коштів (форма № 3); звіт про
спрямована діяльність самого фонду. Інакше кажучи, врахо, власний капітал (форма № 4); примітки до фінансової
вуючи цілі основних суб'єктів взаємовідносин — вкладників звітності (форма № 5);
НПФ — рейтинг має здійснюватися не за окремими показ,
— звітність з недержавного пенсійного забезпечення —
никами їх функціонування, а саме за критерієм "надійність". НПФ,1 "Загальні відомості про недержавний пенсійний
Під рейтингом фінансової надійності НПФ будемо ро, фонд"; НПФ,2 "Звіт про склад, структуру та чисту вартість
зуміти здатність такого фонду в повному обсязі та своєчас, активів недержавного пенсійного фонду"; НПФ,3 "Звіт про
но виконувати поточні та майбутні зобов'язання, які виник, зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пен,
ли в результаті укладання контрактів недержавного пенс, сійного фонду"; НПФ,4 "Звітні дані персоніфікованого об,
ійного забезпечення. Перш ніж будуть запропоновані кон, ліку учасників недержавного пенсійного фонду"; НПФ,5
кретні методики оцінки надійності НПФ, необхідно сфор, "Звітні дані про реалізацію пенсійної схеми"; НПФ,6 "Звітні
мувати загальні вимоги до оцінки надійності, базові мето, дані про результати діяльності корпоративних і професій,
дики, що дозволять у подальшому розробляти алгоритми них недержавних пенсійних фондів"; НПФ,7 "Звітні дані про
розрахунків конкретних показників.
учасників недержавного пенсійного фонду за віковою ка,
Від кредитного рейтингу рейтинг надійності НПФ тегорією"; НПФ,8 "Звіт про склад та структуру активів не,
відрізняється неможливістю використання останнього як державного пенсійного фонду"; НПФ,9 "Звіт про догово,
інвестиційної рекомендації, а лише як одного з багатьох ри, що були укладені за цінними паперами українських ем,
параметрів прийняття управлінського рішення.
ітентів, які входять (входили) до складу активів недержав,
Як принципи оцінки фінансової надійності НПФ про, ного пенсійного фонду"; НПФ,10 "Інформація щодо зміни
понується розглядати такі:
чистої вартості одиниці пенсійних внесків";
— достатності інформації про діяльність НПФ;
— інші дані про діяльність пенсійного фонду.
— несуперечливості та достовірності бухгалтерської і
На цьому етапі розвитку НПФ в Україні доцільно оцін,
спеціальної звітності;
ку їх діяльності здійснювати за двома основними критерія,
— безперервності існування об'єкта оцінки фінансової ми: фінансова стійкість та ефективність інвестиційної діяль,
надійності;
ності. Аналіз досліджень з питання надійності фонду зас,
відчив існування двох підходів щодо
його ознак:
Таблиця 2. Порівняльний аналіз методичних підходів рейтингової оцінки
— по,перше, достатність фінансо,
недержавного пенсійного забезпечення
вих ресурсів для забезпечення життє,
діяльності фонду, забезпечення га,
Ɋɟɣɬɢɧɝɨɜɟ
ɉɿɞɯɿɞ
ɇɚɩɪɹɦɢ ɨɰɿɧɤɢ
рантії збереження та приросту коштів
ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ
вкладників та своєчасність виплат [4];
Ɂɚɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɬɪɶɨɯ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɯ:
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɟ
— по,друге, довіра громадян до
1) ɨɰɿɧɤɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɿɜ;
Ɋɟɣɬɢɧɝ ɹɤɨɫɬɿ
ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɟ
фонду, здатність до виплат грошових
2) ɚɧɚɥɿɡ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ;
ɮɨɧɞɿɜ
ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ
коштів і фінансовий стан [8].
3) ɨɰɿɧɤɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ, ɞɨɫɜɿɞɭ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ
Fitch Ratings
Перший підхід заснований лише на
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ [9].
кількісній
оцінці показників діяльності
ȼɤɥɸɱɚɽ 1) ɚɧɚɥɿɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɡ ɦɟɬɨɸ
Ɋɟɣɬɢɧɝ
НПФ та не передбачає отримання
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɟ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀɯ ɱɚɫɬɤɢ ɜ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɩɥɚɧɚɯ ɳɨɞɨ ɛɨɪɝɨɜɢɯ
ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ
об'єктивної думки про його надійність,
ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ʀɯ ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɩɪɨɰɟɧɬɧɢɦɢ
ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɟ
ɩɥɚɧɿɜ ɡ
інший — хоча й грунтується на по,
ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ
ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɬɚ 2) ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɿɪɨɝɿɞɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ
ɤɿɥɶɤɨɦɚ
єднанні сукупності показників як
Moody’s
ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɞɨ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ
ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹɦɢ
кількісного, так і якісного аналізу, про,
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɿɧɿɰɿɸɜɚɬɢ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɶ [10].
те дискусійним виявляється методика
ȼɤɥɸɱɚɽ ɚɧɚɥɿɡ ɬɪɶɨɯ ɛɥɨɤɿɜ:
та обрані ознаки якісних характерис,
1) ɪɢɧɤɨɜɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɬɚ ɤɥɿɽɧɬɫɶɤɚ ɛɚɡɚ;
тик діяльності фонду.
2) ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɚɧɚɥɿɡ;
У практиці діяльності рейтингових
3) ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɪɢɡɢɤ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ.
агентств
це питання вирішено наступ,
Ɉɬɪɢɦɚɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɤɨɪɢɝɭɽɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɱɢɧɧɢɤɿɜ
Ɋɟɣɬɢɧɝɨɜɟ
Ɋɟɣɬɢɧɝ
ним чином (табл. 2).
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ (ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɿ ɧɟɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ
ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ
ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ
Рейтингова оцінка якості фонду,
ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɟ ɜɢɫɨɤɟ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɿɠ
"ȿɤɫɩɟɪɬ ɊȺ"
ɇɉɎ
що присвоюється Міжнародним рей,
ɦɚɣɧɨɦ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɦ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɬɭɬɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
тинговим агентством Fitch Ratings, доз,
ɬɚ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɧɹɦɢ ɮɨɧɞɭ) ɿ ɫɬɪɟɫ-ɮɚɤɬɨɪɿɜ (ɡɧɚɱɧɢɣ
воляє отримати інформацію про фун,
ɚɤɬɭɚɪɧɢɣ ɞɟɮɿɰɢɬ; ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɨ ɭɩɪɚɜɥɹɸɱɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ;
кціонування фонду, грунтуючись на
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɟɩɪɹɦɢɯ ɚɛɨ ɩɪɹɦɢɯ ɨɡɧɚɤ ɧɚɜɦɢɫɧɨʀ
кількісних та якісних показниках, на,
ɮɚɥɶɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ; ɿɧɲɿ ɱɢɧɧɢɤɢ) [11].
цілених на перспективу. Вона заснова,
Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɫɶɤɨȼɪɚɯɨɜɭɽ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɮɨɧɞɿɜ:
на на оцінці інвестиційних процесів та
ɪɨɫɿɣɫɶɤɟ
1) ɛɚɡɨɜɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɮɨɧɞɭ;
Ɋɟɣɬɢɧɝ
операційної діяльності фондів без роз,
ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɟ
2) ɤɥɿɽɧɬɫɶɤɚ ɛɚɡɚ ɮɨɧɞɭ;
ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ
межування їх на види. Це, в свою чер,
ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ
3) ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɮɨɧɞɭ;
ɇɉɎ
гу, обмежує використання такого ме,
«ȿɤɫɩɟɪɬ ɊȺ
4) ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦ ɿ ɞɿɥɨɜɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ [12].
тодичного підходу як базового для
Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ»
оцінки вітчизняних НПФ.
Складено за даними рейтингових агентств Fitch Ratings, Moody's, "Експерт РА", "Ек
У рейтинговому оцінюванні за ме,
тодологією Moody's увага приділяється
сперт РА Казахстан".
Таблиця 1. Переваги рейтингового оцінювання для основних суб'єктів
ринку недержавного пенсійного забезпечення
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природі, функціонуванню пенсійних планів з
Таблиця 3. Рейтинги надійності НПФ Росії за даними агентства
кількома компаніями,роботодавцями та їх
"Експерт?РА"
відмінностям від пенсійних планів одної ком,
Ⱦɚɬɚ
Ʉɨɦɩɚɧɿɹ
Ɋɟɣɬɢɧɝ
Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ
ɉɪɨɝɧɨɡ
панії,роботодавця; змінам, які відбулися в пен,
ɩɪɢɜɥɚɫɧɟɧɧɹ
сійних планах, та чинникам, які їх зумовили;
ȼɢɤɥɸɱɧɨ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ
ідентифікації та фондуванню стану пенсійних Ⱥɬɨɦɝɚɪɚɧɬ
A++
ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɣ
27.07.2012
ɋɬɚɛɿɥɶɧɢɣ
планів; аналітичним коригуванням рейтинговим
A++
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ
13.02.2012
ɋɬɚɛɿɥɶɧɢɣ
агентством фінансових звітів компаній. Вико, Ⱦɨɛɪɨɛɭɬ
A++
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ
18.05.2012
ɋɬɚɛɿɥɶɧɢɣ
ристання цієї методології для української еко, Ʌɭɤɨɣɥ-Ƚɚɪɚɧɬ
A++
ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɣ
20.11.2012
ɋɬɚɛɿɥɶɧɢɣ
номіки є передчасним, адже пенсійні плани ви, ȼɌȻ ɉɟɧɫɿɣɧɢɣ ɮɨɧɞ
A++
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ
14.01.2013
ɋɬɚɛɿɥɶɧɢɣ
користовуються суб'єктами господарювання Ƚɚɡɮɨɧɞ
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɇɉɎ
A++
ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɣ
12.10.2012
ɋɬɚɛɿɥɶɧɢɣ
скоріше як виняток, ніж як правило.
Ⱦɭɠɟ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ
Практикою рейтингового оцінювання над,
A+
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ
02.07.2012
ɋɬɚɛɿɥɶɧɢɣ
ійності НПФ, що здійснюється агентством ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ
"Експерт РА" (табл. 3), передбачена суб'єктив, ɮɨɧɞ
на думка про доступність та якість послуг фон, ȼɟɥɢɤɢɣ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɮɨɧɞ
A+
ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɣ
27.08.2012
ɋɬɚɛɿɥɶɧɢɣ
ду, здатність своєчасно виконувати зобов'я, ɄȱɌ Ɏɿɧɚɧɫ ɇɉɎ
A+
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ
24.07.2012
ɋɬɚɛɿɥɶɧɢɣ
зання перед його учасниками, ефективність ɇɚɮɬɨɝɚɪɚɧɬ
A+
ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɣ
21.09.2012
ɋɬɚɛɿɥɶɧɢɣ
інвестиційної політики та успішність ризик,
ȼɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ
менеджменту. Проте в системі показників оц, ɇɉɎ «ɈɉɎ»
Ⱥ
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ
02.04.2012
ɉɨɡɢɬɢɜɧɢɣ
інки надійності НПФ близько 40% належить Ɉɪɟɧɛɭɪɡɶɤɢɣ ɇɉɎ
Ⱥ
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ
06.03.2013
ɋɬɚɛɿɥɶɧɢɣ
якісним. Тоді як загально відомо, що якісний «Ⱦɨɜɿɪɚ»
аналіз є менш універсальним, аніж кількісний,
Джерело: [13].
та більш суб'єктивний, що вимагає виважено,
го підходу до вибору таких показників.
Разом з цим параметри оцінки — географія діяльності,
Зазначений підхід грунтується на великій кількості по,
характеристики розміру фонду, клієнтська база — не зав, казників, серед яких більшість не відповідає критерію
жди можуть свідчити про надійність фінансової установи. "надійність", відсутні змістовні та формальні взаємозв'язки
Це унеможливлює використання таких параметрів для між ними, а тому використання її як базової методики є не,
НПФ, які мають не тривалу історію функціонування. Крім доцільним.
того, спостерігається надання однакової ваги таким якіс,
Визначення системи показників оцінки фінансової над,
ним характеристикам діяльності фонду, як ринкова пози, ійності НПФ є важливим етапом встановлення їх рейтингу,
ція та управління і ризик,менеджмент. На наш погляд, па, що має грунтуватися на таких параметрах, як довіра вклад,
раметри КУА та її рейтинг якості управління, корпоратив, ників, фінансовий стан фонду, здатність виконувати зобов,
не управління та ризик,менеджмент НПФ, у більшій мірі 'язання та рейтинг КУА. Рекомендована система показників,
відповідають поняттю "надійність", ніж блок аналізу "Рин, яку доцільно використати при рейтинговому оцінюванні
кові позиції та клієнтська база". До того ж, популярність фінансової надійності НПФ, матиме такий вигляд (рис. 1).
пенсійного фонду не може стати запорукою його успішності
Запропонована система показників оцінки фінансової
та надійності.
надійності НПФ передбачає використання при аналізі пара,
Також вважаємо, що важливими
критеріями оцінки, яким потрібно при,
ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɨɰɿɧɤɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɇɉɎ
діляти більше уваги при визначені над,
ійності НПФ, мають бути оцінка їх інве,
стиційних процесів та інформаційна
відкритість.
Ʉɿɥɶɤɿɫɧɿ
əɤɿɫɧɿ
За методикою агентства "Експерт РА
Казахстан", надійність НПФ оцінюється
Ɉɫɧɨɜɧɿ
Ɉɫɧɨɜɧɿ
Ⱦɪɭɝɨɪɹɞɧɿ
Ⱦɪɭɝɨɪɹɞɧɿ
в середньостроковій перспективі.
Фахівці агентства використовують
більшою мірою екстенсивні чинники, які - ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɭɤɥɚɞɟɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ
- ɩɨɜɧɨɬɚ
- ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ
в повній мірі не можуть свідчити про ɮɨɧɞɨɦ ɡɚ ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ;
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ
ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɜɢɞɿɜ
надійність НПФ.
- ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɜɧɟɫɤɿɜ;
Отже, закордонний досвід рейтинго, ɤɨɲɬɿɜ ɞɨ ɿɧɲɨɝɨ ɇɉɎ;
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
- ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ
вого оцінювання надійності НПФ може - ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ
ɮɨɧɞɭ;
ɩɪɨɡɨɪɿɫɬɶ
бути застосований обмежено.
ɤɨɲɬɿɜ ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɇɉɎ;
- ɪɢɧɤɨɜɚ
- ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ
Присвоєння рейтингів КУА та на,
ɩɨɪɭɲɟɧɶ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;
дійності НПФ в Україні не є обов'язко, - ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɇɉɎ, ɩɨɡɢɰɿɹ;
- ɿɫɬɨɪɿɹ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɜ - ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ
вою процедурою. Так, РА "Эксперт,Рей, ɹɤɿ ɳɟ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ
тинг" присвоює "Інфраструктурний рей, ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, ɿ
- ɱɢɫɬɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ
ɮɨɧɞɭ;
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɚ,
тинг КУА та колекторних компаній". ɬɢɯ, ɳɨ ɩɿɲɥɢ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ;
ɨɞɢɧɢɰɿ
- ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɡɛɟɪɿɝɚɱɚ, ɄɍȺ;
Рейтингове агентство "ІBI,Rating" про, - ɹɤɿɫɬɶ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ
ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ
ɭɦɨɜ ɞɨɝɨɜɨɪɭ - ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
понує послуги з визначення рейтингу (ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɪɨɫɬɪɨɱɟɧɢɯ
професійної надійності НПФ. Зазначе, ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɞɨ ʀɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɭɦɢ); ɜɧɟɫɤɿɜ;
ɉɪɚɜɢɥɚɦ
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ
ний рейтинг передбачає висловлювання - ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ
- ɱɚɫɬɤɚ ɱɥɟɧɿɜ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɭɫɬɚɧɨɜɱɢɦɢ
думки фахівців агентства відносно рівня ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɬɚ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɮɨɧɞɭ;
ɪɚɞɢ ɮɨɧɞɭ, ɹɤɿ
ɮɨɧɞɭ;
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ;
професіоналізму та надійності НПФ при - ɱɢɫɬɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɚɤɬɢɜɿɜ ɮɨɧɞɭ;
ɽ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ
- ɪɟɣɬɢɧɝ
- ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ
наданні послуг. Але якість надання по, - ɩɨɬɨɱɧɚ ɥɿɤɜɿɞɧɿɫɬɶ;
ɇɉɎ, ɜ
ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ
ɥɿɰɟɧɡɿʀ;
слуг не гарантує своєчасного виконання - ɦɢɬɬɽɜɚ ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ;
ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ
ɄɍȺ;
- ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ
зобов'язань фонду та не може свідчити
- ɪɟɚɥɶɧɚ ɞɨɯɨɞɧɿɫɬɶ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɱɥɟɧɿɜ - ɤɪɟɞɢɬɧɚ
ɉɪɚɜɢɥ
про його надійність.
ɹɤɿɫɬɶ ɛɨɪɝɨɜɢɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɪɚɞɢ;
У вітчизняній практиці аналізу та оцін, ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɶ;
- ɩɨɤɚɡɧɢɤ
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ;
ɮɨɧɞɭ;
ки НПФ заслуговує на увагу методичний - ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɿɫɬɶ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ
ɟɤɫɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ
- ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ
- ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
підхід, запропонований Українською ɚɤɬɢɜɿɜ;
ɛɚɧɤɿɜ;
ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ, ɳɨ
ɪɨɫɬɭ ɮɨɧɞɭ
асоціацією інвестиційного бізнесу. Ним - ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɞɨɯɨɞɚɦɢ ɜɢɬɪɚɬ;
передбачено такі напрями дослідження: - ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɒɚɪɩɚ;
- ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ
ɪɨɡɿɪɜɚɧɿ;
1) маркетингові результати (ефек, - ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜɧɟɫɤɿɜ ɬɚ ɜɢɩɥɚɬ
ɪɢɡɢɤ- ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɬɚ
тивність залучення клієнтів);
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ
ɮɨɧɞɭ;
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ
2) загальний стан фонду;
ɮɨɧɞɭ
- ɪɿɜɟɧɶ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɚɤɬɢɜɿɜ;
ɪɨɛɨɱɢɯ
3) фінансовий стан та результати - ɫɭɦɚ ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɮɨɧɞɭ
діяльності.
Рис. 1. Система показників оцінки фінансової надійності НПФ
4) концентрація ринку послуг фон,
Джерело: власна розробка авторів.
ду [14].
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метрів "фінансовий стан" та "здатність виконувати зобов'я,
зання" кількісних показників. Тоді як параметри "рейтинг
КУА", як доповнюючий показник до рейтингу НПФ, та "дов,
іра вкладників", що характеризує їх впевненість у майбутніх
виплатах, оцінюються за допомогою якісних показників.
Таким чином, виникає необхідність у розрахунку інтег,
рального показника фінансової надійності пенсійних
фондів, яким і виступає рейтинг. У ньому кожен параметр
аналізу в цілому та кожен показник зокрема мають врахо,
вуватися з різною питомою вагою.
ВИСНОВКИ
Усе вищеперераховане дає підстави намітити такі напря,
ми підготовчого етапу імплементації рейтингового оціню,
вання надійності НПФ в Україні:
— на державному рівні — у законодавчому порядку виз,
начити поняття "фінансова надійність НПФ", забезпечення
зниження ризиків запровадження та функціонування ІІ рівня
пенсійної реформи в Україні, чому сприятиме прискорення
роботи з розробки системи рейтингування НПФ шляхом виз,
начення базової методики, яка грунтувалась би на викорис,
танні світового досвіду з врахуванням вітчизняних особливо,
стей розвитку системи недержавного пенсійного забезпечен,
ня; створення умов для заохочення НПФ щодо отримання рей,
тингу; створення конкурентних засад діяльності рейтингових
агентств з метою стимулювання надання якісних послуг;
— на рівні рейтингових агентств — забезпечення відкри,
тості та доступності методичних підходів до присвоєння
рейтингу з метою надання учасникам фінансового ринку
можливості об'єктивного вибору; використання сучасного
інструментарію оцінки задля виключення суб'єктивності та
отримання максимально точних результатів рейтингів;
підвищення якості оцінки фінансової надійності НПФ шля,
хом включення до системи показників рейтингового оціню,
вання: кількість порушень законодавчих вимог НПФ, на,
явність Правил діяльності фонду, що характеризують НПФ
як правову систему;
— на рівні НПФ — забезпечення оперативного відобра,
ження інформації щодо результатів рейтингового оцінюван,
ня на веб,сайтах НПФ задля можливості прийняття рішень
учасників з обрання фонду чи його зміни; відображення будь,
якої інформації про діяльність фонду, що впливає на оцінку
їх надійності, — ліцензія, Правила діяльності фонду, укла,
дені договори з КУА, депозитарієм, зберігачем тощо.
Подальші дослідження з цієї проблеми можуть бути спря,
мовані на визначення емпіричним шляхом питомої ваги показ,
ників методики оцінки фінансової надійності НПФ України.
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