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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АСПЕКТ ЕФЕКТИВНОГО 
ФУНКЦІОНУВАННЯ НАКОПИЧУВАЛЬНОГО 

ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ
Вивчаються питання інвестування пенсійних активів другого рівня на-

ціональної пенсійної системи, формування оптимального інвестиційного 
портфеля для учасників обов’язкових накопичувальних пенсійних програм, 
роль фондового ринку у ефективному функціонуванні накопичувального пен-
сійного страхування. Значна увага акцентується на характеристиці надій-
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них інвестиційних продуктів, які дають високий інвестиційний дохід, захи-
щені від різноманітних фінансових ризиків і можуть використовуватися в 
довгостроковій перспективі, що є надзвичайно важливим для пенсійних ак-
тивів. Важлива роль відводиться створенню надійної і ефективної системи 
використання, захисту і збереження пенсійних активів другого і третього 
рівнів вітчизняної пенсійної системи і місцю в ній інвестиційного механізму. 
Проведена оцінка практичного використання фондовим ринком пенсійних 
активів недержавного пенсійного забезпечення, відмічено причини їх неефек-
тивного залучення. 

Ключові слова: пенсійні активи, інвестиційний портфель, інвестиційні  
продукти, фондовий ринок, накопичувальне пенсійне страхування, учасники 
другого рівня вітчизняної пенсійної системи, пенсійне законодавство.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими чи практичними завданнями. Забезпе-
чення громадян пенсійного віку в нашій країні достатньо високим 
рівнем життя вимагає від державних інститутів формування ново-
го типу вітчизняної пенсійної системи, яка б відповідала сучасним 
європейським стандартам. На сьогоднішній день реалізується но-
вий етап пенсійної реформи, який передбачає створення цілісної 
національної пенсійної моделі, в якій би ефективно функціонували 
всі три її рівні, що передбачені українським законодавством.

Довгостроковий період функціонування накопичувальних 
пенсійних програм вимагає інвестування пенсійних активів їх 
учасників у різноманітні фінансові інструменти фондового ринку. 
Формування інвестиційного портфеля для громадян, що будуть за-
діяні в обов’язковому державному накопичувальному пенсійному 
страхуванні, повинно сприяти захисту їх фінансових ресурсів. На 
сьогодні ще не достатньо досліджені питання щодо формування 
оптимального механізму інвестування пенсійних активів другого 
рівня, пропозицій по інвестиційних продуктах для них, визначен-
ня ролі національного фондового ринку для системи пенсійного 
страхування. Тому ці проблеми є особливо актуальними у сфері 
пенсійного забезпечення і досить активно обговорюються у науко-
вих колах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започат-
ковано розв’язання даної проблеми. Найбільш дискусійним в 
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наукових колах, виступає питання формування механізму запрова-
дження і функціонування системи обов’язкового державного нако-
пичувального пенсійного страхування, яка формує другий рівень 
вітчизняної пенсійної системи. Науковці, експерти, які займаються 
дослідженням накопичувального пенсійного страхування, пропо-
нують свої варіанти його практичного використання. Основну ува-
гу вони приділяють захисту пенсійних активів учасників накопи-
чувальних пенсійних програм. Серед них можна відмітити Коваля 
О., Федоренка А., Лібанову Е., Ткаченко Л., Горюк Н., Кириленко 
О. Важливі питання, що стосуються захисту пенсійних активів на-
копичувальних пенсійних програм обговорюються на круглих сто-
лах, форумах, відображаються у відповідних програмах розвитку 
фінансового сектору USAID/FINREP, які присвячені проведенню 
пенсійної реформи в країні.

Формулювання цілей статті. Мета статті – дослідити вплив 
інвестування пенсійних активів на ефективність функціонування 
накопичувального пенсійного страхування, що лежить в основі 
другого і третього рівнів вітчизняної пенсійної системи.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасна українська 
пенсійна система базується на принципах пенсійного страхування. В 
основі всіх трьох її рівнів лежить сплата страхових пенсійних вне-
сків, врахування страхового стажу. Тому створення ефективної систе-
ми пенсійного страхування є важливою умовою становлення цілісної 
вітчизняної пенсійної моделі. Із трьох рівнів поки що практичного 
застосування не має другий рівень, який прогнозується запровадити 
найближчим часом.

Нове пенсійне законодавство засвідчує, що при запровадженні 
обов’язкового накопичувального пенсійного страхування основна 
увага буде сконцентрована на формуванні інструментів та напрямів 
інвестування пенсійних активів. Саме ці питання викликають най-
більший інтерес у науковців, учасників фондового ринку, урядовців, 
законодавців. Через законодавчу базу повинні бути розроблені «правила 
гри» щодо інвестування грошових коштів обов’язкової накопичувальної 
пенсійної системи, які були би зрозумілі всім учасникам другого рівня.

Особливістю накопичувальних пенсійних програм є те, що 
обов’язкові страхові внески до них здійснюються протягом усього 
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періоду трудової діяльності людини. Цей період може становити 30 і 
більше років, тобто є достатньо тривалим. Крім того, дані внески, відпо-
відно до вітчизняного законодавства, не можна вилучати з системи дру-
гого рівня до досягнення громадянином пенсійного віку [8, 9]. 

У зв’язку з цим довгостроковий характер даних пенсійних на-
копичень об’єктивно зумовлює потребу в надійних фінансових про-
дуктах як об’єктах інвестування пенсійних активів з належним за-
безпеченням зобов’язань за цими фінансовими інструментами. Вони 
повинні сприяти збереженню і зростанню вартості пенсійних активів 
учасників накопичувальних пенсійних програм протягом тривалого 
періоду. Як показують розрахунки експертів, вже протягом перших 
десяти років функціонування загальнообов’язкової державної нако-
пичувальної пенсійної системи можна буде накопичити фінансовий 
потенціал в обсязі майже 10% ВВП [1]. Він може стати досить по-
тужним джерелом фінансування національної економіки і здійсню-
вати значний вплив на розвиток і удосконалення фінансової системи 
держави. 

Ефективне використання значного обсягу фінансових ресурсів дру-
гого рівня вимагає наявності достатньо розвинутого фондового ринку, 
який міг би поглинути їх через свої фінансові інструменти. Сучасний 
стан українського фондового ринку показує, що він ще не достатньо ди-
версифікований і не досяг рівня розвитку більшості економічно розвину-
тих країн. На сьогоднішній день основною формою інвестування пенсій-
них активів недержавними пенсійними фондами (НПФ) третього рівня в 
нашій країні є банківські депозити.

На українському ринку наразі не існує у достатній кількості інших 
інструментів для інвестування. Існує істотний брак середньо- та довго-
строкових державних облігацій, а довіра до ринку корпоративних обліга-
цій зменшилась внаслідок значних дефолтів облігацій та через неліквід-
ність цього ринку. Ринок акцій вітчизняних емітентів не дуже цікавий для 
компаній з управління активами, а через обмеження з боку валютного 
регулювання НПФ, по суті, не можуть інвестувати кошти в цінні папери 
іноземних емітентів. За висновками зарубіжних експертів, для того, щоб 
фондовий ринок України досяг потрібного рівня розвитку, знадобиться, 
мабуть, досить довгий період часу [1; с. 2]. 

Практичне використання добровільних накопичувальних пен-
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сійних програм на третьому рівні національної пенсійної системи 
дає можливість оцінити ефективність інвестування і рівень захисту 
пенсійних активів їх учасників. Оцінка більшості експертів показує, 
що він є недостатнім для учасників недержавного пенсійного забез-
печення. Із виділених проблем вони звернули увагу на наступні: не 
застосовуються міжнародні стандарти фінансового обліку і звітності; 
високі адміністративні витрати (оплата послуг адміністратора, ком-
паній з управління активами, зберігача, аудитора і т.д.); потребує удо-
сконалення ведення обліку на індивідуальному пенсійному рахунку; 
відсутність достатньої кількості надійних фінансових інструментів 
для інвестування пенсійних активів; відсутність довіри у населення 
[3, с. 11].

Одним із першочергових завдань, яке необхідно вирішити при 
інвестуванні пенсійних активів учасників обов’язкових накопичу-
вальних пенсійних програм на початковому етапі функціонування 
другого рівня, є визначення оптимального розміру адміністративних 
витрат. Як показує досвід функціонування третього рівня, недержавне 
пенсійне забезпечення в Україні характеризується досить високим се-
реднім розміром адміністративних витрат в недержавних пенсійних 
фондах. Якщо 2010 року він становив 5,6% від вартості пенсійних 
активів, то 2011 року зріс до 6,2%, а 2012 року – 6,4% [10, с. 12]. Тіль-
ки за два роки середній розмір адміністративних витрат в НПФ збіль-
шився на 0,8% вартості пенсійних активів. За оцінкою одного із зару-
біжних регуляторів фінансових ринків збільшення адміністративних 
витрат на 0,25% знижує пенсійну суму на індивідуальному рахунку 
протягом 40 років на 7,5%.

Для недержавного пенсійного забезпечення в Україні характер-
ним є відсутність чіткого обмеження винагород суб’єктів, які надають 
послуги недержавним пенсійним фондам і відповідно єдиної бази 
визначення таких винагород, що не сприяє об’єктивно оцінити обсяг 
адміністративних витрат на НПФ. Законодавчо не обмежені окремі 
види винагород, що сплачуються за надання послуг у системі недер-
жавного пенсійного забезпечення, призводять до завищення вартості 
послуг торговців цінними паперами та додаткових необґрунтованих 
витрат за рахунок активів недержавних пенсійних фондів.

Вітчизняні експерти у сфері недержавного пенсійного забез-
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печення відмічають, що наявність різної бази визначення винагород 
суб’єктів, що її обслуговують, а також неможливості чіткого обме-
ження їх загальних обсягів, ускладнює формування загального роз-
міру адміністративних витрат, що можуть бути здійснені за рахунок 
пенсійних активів НПФ [9, с. 180].

Про високі розміри адміністративних витрат у вітчизняних НПФ 
в порівнянні з іншими країнами свідчать дані таблиці 1. 

Таблиця 1
Розмір адміністративних витрат в окремих країнах

№ Країна % загальної вартості пенсійних 
активів

1 Іспанія 1,3

2 Чехія 1,4

3 Угорщина 1,0

4 Словенія 0,9

5 Нова Зеландія 0,7

6 Австралія 0,6

7 Словаччина 0,5

8 Польща 0,4

9 Данія 0,1

10 Україна 5,9

11 Македонія 1,9

12 Латвія 1,9
13 Нігерія 1,3

14 Болгарія 1,2

15 Коста-Ріка 1,0

Джерело: [3; 8]
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Вони є найвищими і в багато разів перевищують відповідні 
показники в країнах, що відображені в таблиці. На початковому 
етапі запровадження другого рівня корисно врахувати і викорис-
тати досвід багатьох країн Східної Європи, які в перші роки його 
функціонування також вирішували проблеми зниження адміні-
стративних витрат. На сьогодні Польща, Словаччина, Словенія ма-
ють досить низький розмір адміністративних витрат в загальній 
вартості пенсійних активів накопичувальних пенсійних програм.

Даний факт в черговий раз підтверджує висновок, що вітчиз-
няний фондовий ринок не достатньо розвинутий, обсяги залучен-
ня пенсійних активів на третьому рівні ще не достатні і не спри-
яють зниженню адміністративних витрат недержавних пенсійних 
фондів. У зв’язку з цим є доцільним пропозиції держави, які ві-
дображаються в новому національному пенсійному законодавстві 
про те, що адміністрування пенсійних активів другого рівня на 
початковому етапі його функціонування буде здійснювати Нако-
пичувальний пенсійний фонд. Він буде виконувати функції їх об-
ліку, збереження, інвестування, розробки інвестиційної політики. 
Прогнозується, що адміністративні витрати в ньому будуть набага-
то нижчі, ніж в недержавних пенсійних фондах. Враховуючи від-
сутність практичного досвіду використання фінансових ресурсів 
обов’язкових накопичувальних пенсійних програм, така регулюю-
ча державна інвестиційна модель є найбільш оптимальною і, на 
думку автора, дозволить запровадити другий рівень найближчим 
часом.

Механізм формування фінансових відносин між власниками 
пенсійних активів і надавачами послуг по їх обслуговуванню щодо 
формування і використання інвестиційного портфеля у новому 
пенсійному законодавстві відрізняється від більшості інших країн. 
Протягом перших двох років адміністрування для всіх учасників 
другого рівня буде здійснювати Пенсійний фонд України. Рада На-
копичувального фонду, яка входить в його організаційну структуру, 
буде давати розпорядження компаніям з управління активами, в які 
види активів і в якому співвідношенні вони повинні інвестувати 
пенсійні кошти другого рівня. Уряд та інші гілки державної влади 
на даному етапі беруть на себе зобов’язання щодо формування їх 
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інвестиційного портфеля. Розмір інвестиційного доходу від вкла-
день пенсійних коштів буде періодично повідомлятися учасникам 
кожною із компаній з управління активами. Приватні компанії з 
управління активами, які мають здійснювати інвестування стра-
хових пенсійних внесків, будуть обиратися шляхом проведення 
тендеру на умовах, передбачених відповідними нормативними до-
кументами.

З точки зору захисту пенсійних активів дана модель мінімі-
зує ризики, які можуть виникнути при запровадженні обов’язкової 
накопичувальної пенсійної системи. Маючи досвід роботи з солі-
дарною пенсійною системою, Пенсійний фонд України, на думку 
більшості фахівців, зможе ефективніше за інші фінансові інсти-
тути здійснювати адміністрування другого рівня на початковому 
етапі. Проводячи персоніфікований облік для солідарної пенсійної 
системи, він у своїй базі даних вже має усіх потенційних учасни-
ків обов’язкової накопичувальної пенсійної системи і на даний 
час співпрацює з усіма роботодавцями, які будуть здійснювати 
відрахування та переказ внесків до другого рівня. Як відмічають 
аналітики Проекту розвитку фінансового сектору FINREP, які до-
сліджували дане питання, це зменшить адміністративне наванта-
ження при запровадженні другого рівня [1]. 

Поступовому розвитку внутрішнього ринку державних цін-
них паперів, які можуть використовуватися для інвестування фі-
нансових ресурсів обов’язкової накопичувальної пенсійної сис-
теми, сприяла Концепція, яка була прийнята 2009 року розпоря-
дженням Кабінету Міністрів України. Цей нормативний документ 
передбачає здійснення емісії облігацій внутрішньої державної по-
зики виключно для інвестування пенсійних активів другого рівня. 
Незважаючи на те, що у Концепції рівень дохідності цінних папе-
рів враховує розміри інфляції, вона ще не може повністю вирішити 
питання випуску державних пенсійних облігацій, а лише створює 
початкову законодавчу базу в реалізації даного питання. Тому спе-
ціалісти, юристи, науковці, представники спеціальних фінансових 
інститутів продовжують роботу над удосконаленням умов випуску 
та обігу державних цінних паперів з довгостроковими термінами 
інвестування та ринковими принципами формування їх дохідності.
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Науковці інституту демографії і соціальних досліджень іме-
ні М.В. Птухи вважають, що державні облігації, які будуть вико-
ристовуватися для інвестування пенсійних активів другого рівня, 
повинні мати змінну відсоткову ставку, що враховує поточний 
рівень інфляції в країні, довгострокові терміни обігу, а також за-
конодавче обмеження їх розміщення серед фінансових інститутів, 
які мають ліцензійне право на розпорядження пенсійними актива-
ми обов’язкового накопичувального пенсійного страхування і не 
використовувати ці цінні папери на вторинному ринку. Крім того, 
державні пенсійні облігації, після настання терміну погашення, за 
бажанням їх власників можуть бути конвертовані в аналогічні цін-
ні папери нових випусків або в інші державні облігації [13, с. 170].

Нове вітчизняне пенсійне законодавство передбачає також ви-
користання інших фінансових інструментів на другому рівні. До 
них належать нерухомість, банківські депозити, облігації місцевих 
позик, корпоративні облігації українських емітентів, акції україн-
ських емітентів, акції та облігації іноземних емітентів, державні 
цінні папери іноземних емітентів [14]. У ньому регламентується 
порядок і особливості їх використання в обов’язкових державних 
накопичувальних пенсійних програмах. Враховуючи сучасний 
стан національного фондового ринку, на думку вітчизняних фахів-
ців, саме ці види інвестиційних продуктів доцільно використовува-
ти на початковому етапі запровадження другого рівня.

На переконання більшості вітчизняних і зарубіжних експертів 
певну частку інвестиційного портфеля пенсійних активів другого 
рівня повинні складати цінні папери іноземних емітентів. Врахо-
вуючи диверсифікацію і високий рівень розвитку міжнародного 
фондового ринку, це дало б можливість отримувати високі інвес-
тиційні доходи від них. Чинне пенсійне законодавство передбачає 
можливість використовувати для інвестування пенсійних коштів 
другого і третього рівнів фінансові інструменти іноземних спеціа-
лізованих фондових інститутів. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Підсумо-
вуючи проведені дослідження, можна зробити висновок, що участь 
держави щодо розвитку вітчизняного фондового ринку є ключовою 
в сучасних умовах. Через створення спеціалізованих фінансових 
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інститутів, формування відповідної законодавчої бази вона повинна 
забезпечити стабільну динаміку покращення ринку капіталів в країні. 
Це в свою чергу дасть можливість проводити ефективну інвестицій-
ну політику щодо фінансового потенціалу системи накопичувального 
пенсійного страхування. Для покращення національного економічно-
го середовища особливо важливо, що пенсійні активи становитимуть 
постійне внутрішнє джерело інвестицій, а це має багато переваг по-
рівняно із зовнішніми запозиченнями: незалежність від курсу валют, 
менші видатки на обслуговування тощо. Головна увага в цьому випад-
ку має бути приділена процедурі відбору проектів для інвестування, 
що давала б змогу поєднати низький ризик з достатнім рівнем доход-
ності. Розвиток національного фондового ринку, його доступність для 
більшості населення сприятиме більш ефективнішому використанню 
накопичувальних пенсійних програм як другого, так і третього рівнів 
національної пенсійної системи.
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Аннотация. Изучаются вопросы инвестирования пенсионных акти-
вов второго уровня национальной пенсионной системы, формирования 
оптимального инвестиционного портфеля для участников обязательных 
накопительных пенсионных программ, роль фондового рынка в эффективном 
функционировании накопительного пенсионного страхования. Значительное 
внимание акцентируется на характеристике надежных инвестиционных 
продуктов, которые дают высокий инвестиционный доход, защищены от 
различных финансовых рисков и могут использоваться в долгосрочной пер-
спективе, что является чрезвычайно важным для пенсионных активов. Важ-
ная роль отводится созданию надежной и эффективной системы использова-
ния, защиты и сохранности пенсионных активов второго и третьего уров-
ней отечественной пенсионной системы и месту в ней инвестиционного ме-
ханизма. Проведена оценка практического использования фондовым рынком 
пенсионных активов негосударственного пенсионного обеспечения, отмечены 
причины их неэффективного привлечения.
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