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Annotation 
It is considered problems of formation of 

Non-state pension funds as the non-profitable 
organizations functioning with the purpose not 
only preservation of pension payments, and to 
increase owing to their investment. It is inves-
tigated conceptual approaches to the organiza-
tion of state regulation of activity of Non-state 
pension funds. The today’s condition of devel-
opment of Non-state pension system in the 
Ukrainian market of financial-credit establish-
ments is analyzed. 

Анотація 
Розглянуто проблеми формування не-

державних пенсійних фондів як неприбутко-
вих організацій, що функціонують з метою 
не тільки збереження пенсійних внесків, а й 
збільшення завдяки їх інвестуванню. Дослі-
джено концептуальні підходи до організації 
державного регулювання діяльності недер-
жавних пенсійних фондів. Проаналізовано 
сучасний стан розвитку недержавної пен-
сійної системи на українському ринку фінан-
сово-кредитних установ. 

Ключові слова 
Недержавний пенсійний фонд, пенсійний 

внесок, державне регулювання, недержавна 
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I. Вступ 
Головною метою державної політики у 

сфері пенсійного забезпечення в Україні є 
реалізація ефективної та зрозумілої пенсій-
ної реформи, спрямованої на забезпечення 
гідного рівня життя людей похилого віку та 
інших категорій громадян, які втратили пра-
цездатність, адекватного їх життєвим пот-
ребам, створення дієвих механізмів захисту 
прав та інтересів таких громадян, забезпе-
чення прозорості пенсійної системи. Для 
досягнення поставлених завдань урядом 
проводяться заходи відповідно до пенсійної 
реформи, складовою якої є подальший роз-
виток недержавного пенсійного забезпечен-
ня (далі – НПЗ). 

Процес старіння населення та зростання 
тривалості економічно пасивного періоду 
посилює соціальне та фінансове наванта-
ження на працююче населення країни і стає 
причиною підвищеної уваги сучасного суспі-

льства до розвитку системи недержавних 
пенсійних фондів (далі – НПФ). 

Значний внесок у розроблення проблеми 
формування та розвитку недержавного пен-
сійного забезпечення в Україні зробили такі 
науковці, як: А. Нечай, Б. Юровский, С. Де-
нисенко, Н. Ковальова, Н. Квин, В. Альошин, 
О. Максимчук та ін. Автори детально дослі-
дили міжнародний досвід, державне регу-
лювання розвитку НПЗ, створення сприят-
ливих законодавчих умов для формування 
цієї системи, готовність фондового ринку, 
психологічне прийняття та інформованість 
населення тощо. 

На фоні досить ґрунтовного опрацюван-
ня досліджуваної проблеми залишаються 
невирішеними причини низького темпу роз-
витку недержавного пенсійного забезпечен-
ня в Україні: низький рівень доходів насе-
лення, низька поінформованість як праців-
ників, так і роботодавців, недостатня заціка-
вленість роботодавців у фінансуванні не-
державних пенсійних програм для працівни-
ків, обмежений вибір фінансових інструмен-
тів, придатних для інвестування в них пен-
сійних коштів, відставання розвитку ринку 
капіталу від потреб інституційних інвесторів 
та недостатньо низькі адміністративні за-
трати системи через невеликий обсяг на-
громаджених активів, а також місце й роль 
держави в процесі розвитку недержавного 
пенсійного забезпечення. 

II. Постановка завдання 
Мета статті – проаналізувати концептуа-

льні підходи до державного регулювання 
діяльності НПФ в Україні, дослідити стан 
недержавного пенсійного забезпечення в 
Україні, виявити основні тенденції розвитку 
та розробити рекомендації щодо шляхів ви-
рішення наявних проблем. 

III. Результати 
Побудова ефективно функціонуючих НПФ 

в Україні означає створення нового механі-
зму пенсійного забезпечення. Необхідність і 
значущість таких фондів визначається їх зда-
тністю бути суттєвим джерелом підтримки 
соціальних стандартів та одночасно акуму-
лятором внутрішніх інвестиційних ресурсів 
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для прискореного розвитку національної 
економіки. 

Виділяють два концептуальних підходи 
щодо втручання держави у формування та 
розвиток системи недержавного пенсійного 
забезпечення, один з яких зводить це втру-
чання до мінімуму, тому що недержавне 
пенсійне забезпечення розглядається як 
саморегулювальна система в ринковій еко-
номіці. Зарубіжний досвід показує, що за 
сприятливих умов клієнтська база недер-
жавних пенсійних фондів зростає вражаю-
чими темпами, переважно за рахунок того, 
що кошти, які акумульовані у фондах, не 
використовуються для виплат пенсій, а да-
ють інвестиційний дохід з мінімальним ри-
зиком. Такі системи забезпечують підтрим-
ку доходів пенсіонерів, дають підприємст-
вам змогу створювати ефективні програми 
управління людськими ресурсами. Завдан-
ня уряду – створення інституціональних 
основ регулювання цих схем. Інший конце-
птуальний підхід базується на гарантуванні 
державою ефективної діяльності НПФ, 
унеможливленні втрати коштів вкладниками 
та прийнятті всіх ризиків. Саме такий шлях 
обрала для себе Україна. Останнім часом 
прийнято ряд законодавчих актів і нормати-
вних документів щодо діяльності НПФ. Од-
нак процес їх створення та подальшого ро-
звитку в Україні дещо уповільнюється, тому 
що недостатньо досвіду та відсутні систем-
ні наукові дослідження, розробки й запро-
вадження ефективних регулювальних і 
стимуляційних заходів, які на цьому етапі 
становлення НПФ є не тільки особливо ак-
туальними, а й складними. Основні про-
блеми формування НПФ пов’язані з недо-
статнім ступенем макроекономічної стабі-
льності держави, низьким рівнем ефектив-
ності діяльності підприємств, капіталізації 
фінансового ринку та доходів населення [5; 
8; 9]. Таким чином, НПФ на початку їх роз-
витку перебувають у досить складних умо-
вах і внаслідок цього можуть не набути зда-
тності суттєвого впливу на ефективність 
функціонування економічної системи. 

Необхідність розроблення обґрунтова-
ної політики держави щодо формування 
механізмів добровільного пенсійного стра-
хування, посилення державного контролю 
й регулювання таких фондів зумовлена 
також негативними результатами діяльнос-
ті трастів та НПФ у 1990-х рр., що за сучас-
них умов є одним із суттєвих факторів не-
довіри населення до будь-яких фінансових 
інститутів. 

Ураховуючи важливу соціальну роль ін-
ституту недержавного пенсійного забезпе-
чення, необхідність збереження пенсійних 
коштів і створення умов для їх примножен-
ня, передбачено три напрями захисту пен-

сійних коштів учасників недержавного пен-
сійного забезпечення, а саме: 

1) законодавчі обмеження: 
- установлено вимоги щодо диверсифікації 

напрямів інвестування пенсійних активів; 
- заборонено нецільове використання 

пенсійних активів; 
- установлено вимогу розмежування та 

відокремлення активів пенсійного фонду 
від активів його засновників і роботодав-
ців – платників, адміністратора пенсій-
ного фонду (далі – АПФ), компанія з 
управління активами (далі – КУА), стра-
хових організацій з метою унеможлив-
лення банкрутства НПФ. 

- НПФ не може бути проголошений банк-
рутом і ліквідований за законодавством 
про банкрутство; 

2) системні вимоги: 
- установлено високі вимоги до порядку 

створення, ліцензування та функціону-
вання адміністратора, КУА, зберігача; 

- забезпечується чіткий розподіл функцій 
нагромадження, зберігання та управлін-
ня активами НПФ, а також внутрішній 
контроль за діяльністю суб’єктів, які на-
дають послуги НПФ; 

3) регуляторні заходи: 
- виконання суб’єктами НПЗ своїх обов’яз-

ків контролюється Державною комісією з 
регулювання ринків фінансових послуг 
України, Державною комісією із цінних 
паперів та фондового ринку, Антимоно-
польним комітетом України, НБУ (рис. 1); 

- діяльність у сфері НПЗ мають право 
здійснювати тільки суб’єкти, працівники 
яких мають відповідну кваліфікацію й 
отримали кваліфікаційне свідоцтво [1]. 

Державний нагляд та контроль у сфері 
недержавного пенсійного забезпечення: 

1) за діяльністю недержавних пенсійних 
фондів, страхових організацій та банківських 
установ здійснює Державна комісія з регулю-
вання ринків фінансових послуг України; 

2) за діяльністю осіб, що здійснюють 
управління активами недержавних пенсійних 
фондів, та зберігачів здійснює Державна ко-
місія із цінних паперів та фондового ринку; 

3) контроль за дотриманням законодав-
ства про захист економічної конкуренції у 
сфері недержавного пенсійного забезпечення 
здійснює Антимонопольний комітет України. 

4) контроль за діяльністю зберігачів 
НПФ, банківських установ, що відкривають 
пенсійні депозитні рахунки, здійснює Націо-
нальний банк України [6]. 

У квітні 2003 р. була створена Державна 
комісія з регулювання ринків фінансових 
послуг України як центральний орган вико-
навчої влади зі спеціальним статусом у 
сфері регулювання ринків фінансових пос-
луг, перед яким поставлені основні завдан-
ня, що полягають у проведенні єдиної та 



Серія: Державне управління, 2009 р., № 1 

 169 

ефективної політики у сфері надання фінан-
сових послуг, розробленні та реалізації 
стратегії розвитку ринків фінансових послуг, 

здійсненні державного нагляду за наданням 
фінансових послуг та додержанні законо-
давства у цій сфері [11]. 

 

Державна комісія
з регулювання ринків

фінансових послуг України

Державна комісія
із цінних паперів

та фондового ринку

Національний
банк України

НПФ АПФ КУА Банк-зберiгач

 
 

Рис. 1. Державний нагляд за НПФ 
 

Відповідно до Закону України “Про не-
державне пенсійне забезпечення”, який на-
був чинності 1 січня 2004 р., державний на-
гляд та контроль у сфері недержавного пен-
сійного забезпечення, а саме за діяльністю 
недержавних пенсійних фондів, страхових 
організацій та банківських установ здійснює 
Держфінпослуг. 

Як орган державного нагляду та контро-
лю в цій сфері, Держфінпослуг оприлюднює 
перелік юридичних осіб, які здійснюють дія-
льність у сфері недержавного пенсійного 
забезпечення, здійснює обмін інформацією, 
яка є необхідною для державного нагляду 
та контролю у сфері недержавного пенсій-
ного забезпечення з відповідними держав-
ними органами, зокрема, з Державною комі-
сією із цінних паперів та фондового ринку. 

До основних напрямів регулювання у 
сфері недержавного пенсійного забезпе-
чення належить реєстрація недержавних 
пенсійних фондів (з видачею їм відповідного 
свідоцтва), ліцензування юридичних осіб, 
що будуть надавати послуги з адміністру-

вання пенсійних фондів, аналіз ефективнос-
ті діяльності всіх суб’єктів системи недер-
жавного пенсійного забезпечення [4]. 

Відповідно до Закону України “Про запо-
бігання та протидію легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом”, 
нормативно-правових актів Держфінпослуг 
та згідно з планом перевірок фінансових 
установ, з урахуванням їх специфіки, Дер-
жфінпослуг проводить роботу з інвентари-
зації установ та здійснення ними фінансово-
го моніторингу. На початок 2008 р. переві-
рено 42 таких фонди. За результатами пе-
ревірок застосовано 38 заходів впливу [7]. 

Ринок послуг недержавних пенсійних 
фондів сьогодні є найдинамічнішим серед 
усіх фінансових ринків в Україні. До реєстру 
фінансових установ уже внесено понад 
100 недержавних пенсійних фондів. За їх 
кількістю Україна виступає далеко не на 
останньому місці серед країн Центральної 
та Східної Європи. З 101 недержавного пен-
сійного фонду 14 – корпоративних, 8 – про-
фесійних та 79 – відкритих (рис. 2). 
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Рис. 2. Динаміка створення НПФ 
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Для обслуговування недержавних пен-
сійних фондів розгорнута велика мережа 
інфраструктури. Зокрема, ліцензію на адмі-
ністрування вже отримали 50 адміністрато-
рів, на управління активами – 364 компанії з 
управління активами, 112 банків мають лі-
цензію на депозитну діяльність зберігачів 
цінних паперів [13]. 

За 2007 р. кількість учасників недержав-
них пенсійних фондів збільшилась на 44%, 
за перший квартал 2008 р. – ще на 46%. 
Якщо порівняти цю динаміку з динамікою 
залучення до недержавних пенсійних фон-
дів населення в Росії та Казахстані, то вона 
є вищою, незважаючи на те, що Україна піз-
ніше розпочала реалізацію пенсійної ре-
форми. 

У цілому на сьогодні вже понад 2000 під-
приємств та установ стали засновниками та 
вкладниками недержавних пенсійних 
фондів. Лише за останній рік кількість таких 
підприємств збільшилась на третину. Най-
більшу активність у цьому плані демонстру-
ють підприємства реального сектора еконо-
міки. Серед вкладників – юридичних осіб їх 
більше ніж 60%, у тому числі це такі великі 
підприємства, як Укртелеком, Укрпошта, 
“Стирол” тощо. 

Поступово зростають і нагромадження 
недержавних пенсійних фондів. У 2007 р. 
вони зросли порівняно з 2006 р. на 104%. 
Включення ряду великих підприємств як 
вкладників дало змогу забезпечити в пер-
шому кварталі 2008 р. зростання активів 
недержавних пенсійних фондів на 44%. У 
2007 р. нагромадження недержавних пен-
сійних фондів майже в 9 разів перевищують 
рівень 2005 р. – першого повноцінного року 
існування недержавного пенсійного забез-
печення. 

Сумарний дохід від інвестування активів 
на кінець 2007 р. становив майже 68 млн грн, 
або 29% від суми залучених внесків. Біль-
шість пенсійних фондів, які вийшли на ро-
бочий режим і забезпечили встановлену 
законом диверсифікацію, успішно захища-
ють кошти вкладників від інфляції [7]. 

Для подальшого формування ефектив-
ної, надійної системи недержавного пенсій-
ного забезпечення необхідно вдосконалити 
законодавство, яке регулює діяльність акці-
онерних товариств, з метою захисту прав 
акціонерів та підвищення рівня корпоратив-
ного управління; удосконалити законодав-
ство з питань недержавного пенсійного за-
безпечення в частині надійності зберігання 
та нагромадження пенсійних внесків, захис-
ту їх від ризику. Також необхідно опрацюва-
ти питання звільнення від оподаткування 
податком на додану вартість послуг з адмі-
ністрування недержавних пенсійних фондів 
та оподаткування виплат із системи недер-
жавного пенсійного забезпечення і внести 

пропозиції з удосконалення податкового 
законодавства; здійснювати емісії цільових 
середньо- та довгострокових облігацій вну-
трішньої цільової державної позики, забез-
печивши інвестиційну привабливість зазна-
ченого інструменту для формування активів 
пенсійних фондів. 

Світова практика показує необхідність 
виокремлювати два концептуальні підходи 
до регулювання державою розвитку та фун-
кціонування системи НПЗ. Так, у країнах з 
ринковою економікою домінує постійний 
процес саморегуляції ринку, тому державне 
регулювання в таких країнах зводиться до 
мінімуму. Що стосується України, то на сьо-
годні державне регулювання й державні на-
глядові функції мають бути зосереджені на 
створенні та дотриманні правових основ 
для захисту інтересів споживачів фінансо-
вих послуг і розвитку конкурентоспроможно-
го ринку фінансових послуг в Україні. 

IV. Висновки 
Таким чином, контроль над недержавни-

ми пенсійними фондами більший, ніж над 
звичайними фінансовими інститутами. Для 
них існують свої нормативи, звітність, є ре-
гуляторний орган – Державна комісія із ре-
гулювання ринків фінансових послуг. Конт-
роль також здійснюють Державна комісія з 
цінних паперів та фондового ринку, Антимо-
нопольний комітет України, НБУ. Ураховую-
чи викладене, можна констатувати, що Де-
ржфінпослуг, зокрема Департамент нагляду 
за недержавними пенсійними фондами, 
сприяє створенню дієвої системи недержа-
вного пенсійного забезпечення, системи, 
яка гарантувала б отримання громадянами 
додаткових до загальнообов’язкового пен-
сійного страхування виплат. 

Аналіз стану ринку НПЗ в Україні свід-
чить про певний динамізм розвитку системи 
недержавного пенсійного забезпечення й 
активний інтерес з боку професійних учас-
ників фінансового ринку до оволодіння но-
вими видами діяльності. Кількість НПФ за 
2007 р. збільшилася на 15% і на кінець 
2007 р. становила 96, розміри їх активів 
зросли на 104. Сумарний дохід від інвесту-
вання активів на кінець 2007 р. становив 
майже 68 млн грн, або 29% від суми залу-
чених внесків. Що стосується географічного 
розташування, то воно залишається нерів-
номірним (85% кількості фондів створено в 
Києві). 
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Annotation 
The basic directions of scientific research of 

concept of acceptance of administrative deci-
sions are analysed. The generalized classifica-
tion of administrative decisions which can be a 
basis for manufacturing recommendations 
from improvement of directions of formation of 
acceptance of administrative decisions. 

Анотація 
Проаналізовано основні напрями науко-

вого дослідження поняття “прийняття управ-
лінських рішень”. Узагальнена класифікація 
управлінських рішень, що може бути осно-
вою для вироблення рекомендацій з удо-
сконалення напрямів формування прийнят-
тя управлінських рішень. 

Ключові слова 
Прийняття управлінських рішень, со-

ціально-економічний розвиток регіону, дер-
жавне управління. 

І. Вступ 
Удосконалення напрямів формування 

прийняття управлінських рішень зумовлює 
безліч факторів, які характеризують со-
ціально-економічний розвиток регіону. Так, у 
першу чергу, посилення ролі прийняття рі-
шень у процесі управління вимагає перехо-
ду від адміністративно-командних до ринко-

вих умов господарювання. До якості прийня-
тих рішень жорсткі вимоги висуваються че-
рез ускладнення економічних, виробничих, 
фінансових, політичних, соціальних, еколо-
гічних і технічних процесів, що позначається 
на збільшенні обсягів інформації, яку необ-
хідно обробляти в процесі прийняття рі-
шень. 

Існуючий темп соціально-економічних про-
цесів є одним з найважливіших факторів 
удосконалення системи прийняття управ-
лінських рішень, що, у першу чергу, визна-
чає вимоги до оперативності прийняття й 
реалізації управлінських рішень. Збільшен-
ня кількості наукових публікацій, присвяче-
них аналізу рішень, удосконаленню методів 
прийняття рішень, свідчить про те, що цей 
науковий напрям є, безперечно, актуальним 
для сучасної науки державного управління й 
посідає стійке місце в науковій літературі. 

Подальші дослідження сутності й змісту 
процесів прийняття рішень, аналіз факторів, 
що впливають на їх ефективність, удоско-
налення методів підготовки й прийняття рі-
шень будуть сприяти вирішенню багатьох 
складних проблем регіонального розвитку в 
ринкових умовах. 


