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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Недержавні пенсійні фонди є активними

суб'єктами системи недержавного пенсійного
забезпечення з високим інвестиційним потен�
ціалом, результативність функціонування яких
безпосередньо залежить від ефективності уп�
равління їх активами.

 Активи, що акумулюються через недер�
жавні пенсійні фонди, у багатьох країнах світу
сприймаються не тільки як інструмент додат�
кового пенсійного забезпечення, але й як дов�
гострокові інвестиції в економіку. По своїй
фінансовій потужності НПФ порівнянні, ма�
буть, тільки з банківською системою. Про це
свідчать наступні дані: сукупні активи НПФ
провідних країн світу становлять близько 23
трлн дол. США. У розрахунку на одну особу
вони, зокрема, дорівнюють: у США — 32 909
дол., у Великій Британії — 32 821 дол. [1]. За
останні два десятиліття темпи зростання пенс�
ійних активів у чотири рази випереджали тем�
пи зростання ВВП США та у сукупності пере�
вищили ВВП країни і склали 7,6 трлн дол., з
яких на частку приватних пенсійних фондів
припадало 4 трлн дол., на особових пенсійних
рахунках було сконцентровано 2,3 трлн дол., а
близько 1,3 трлн дол. було накопичено через си�
стему пенсійного страхування [2]. У більшості
країн з перехідною економікою активи НПФ
під управлінням інституційних інвесторів та�
кож швидко зростають, що в значній мірі по�
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в'язано з проведенням пенсійних реформ. Так,
за останні двадцять років у країнах Латинсь�
кої Америки вони виросли з 4% ВВП до 9% . У
Чилі вони досягли 54% ВВП. Зростання активів
НПФ відбувається особливо швидкими темпа�
ми у Мексиці (з 0,2% ВВП до 5%), Перу (з 0,1 до
8%), Уругваї (з 0,2 до 7,2%), Угорщині (з 1,3 до
4,5%) і Казахстані (з 1,3 до 6%) [3, с. 25; 4].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

У науковій літературі можна зустріти дос�
татньо велику кількість публікацій, в яких роз�
глядаються різні аспекти діяльності вітчизня�
них і закордонних недержавних пенсійних
фондів. Дослідженнями цієї проблематики
займаються такі зарубіжні і вітчизняні вчені,
як С.А. Афанасьєв, В.Д. Базилевич, В. Басов,
З.С. Варналій, М.В. Вінер, П. Гусєва, Ф. Елейн,
Е.М. Лібанова, І.О. Лютий, Т. Мактаггарт, Д. Норт,
В.І. Міщенко, С.В.Науменкова, А. Олейник,
А.А. Попов, О.А. Пчелінцев, В. Роїк, С.М. Ру�
дак, А.Р. Світлова, В. Тарасов, Л.П. Якимова та
ін.

Разом з тим, віддаючи належне науковим
напрацюванням вітчизняних і закордонних вче�
них, узагальнення досліджень з обраної про�
блематики дозволяє зробити висновок, що ба�
гато аспектів функціонування недержавних
пенсійних фондів та підвищення ефективності
їх діяльності залишаються ще дискусійними або
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недостатньо дослідженими, зокрема, щодо
прогнозування стану активів і зобов'язань
НПФ та розробки шляхів оптимізації їх фінан�
сового стану відповідно до їх стратегічних
цілей і задач, тобто побудови моделі стратегії
фінансової діяльності НПФ на різних рівнях
економічної діяльності, що зумовлює вирішен�
ня цих нагальних завдань

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Враховуючи вищезазначене, метою даної
статті є розгляд теоретичних і методичних ас�
пектів планування стратегії управління актива�
ми НПФ, який являється процесом прогнозу�
вання стану пенсійних активів і зобов'язань на
перспективний період та розробки шляхів оп�
тимізації фінансового стану відповідно до стра�
тегічних цілей і задач фонду.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розробка стратегії управління активами
НПФ, у  першу чергу, визначається необхідністю:
поліпшення якості їх управління в цілях підви�
щення ефективності реального сектора еконо�
міки за рахунок участі в його розвитку активів
НПФ; соціальної орієнтації вітчизняної еконо�
міки; забезпечення економічної безпеки держави;
захисту прав і законних інтересів громадян в от�
риманні справедливого розміру пенсійних виплат.

Планування починається з розробки страте�
гічного плану управління активами, який дає кри�
терії і орієнтири оцінки успішної роботи фонду.

Під управлінням активами НПФ розумієть�
ся як поточне управління дозволеними об'єкта�
ми інвестування пенсійних активів НПФ, так і

стратегічні перетворення їх
структури, направлені на їх
оптимізацію.

До дозволених активів
(об'єктів інвестування) в Ук�
раїні відносяться наступні
типи і види фінансових
інструментів (рис. 1).

1) цінні папери, погашен�
ня та отримання доходу за
якими гарантовано Кабіне�
том Міністрів України, Ра�
дою міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевими
радами відповідно до зако�
нодавства;

2) акції та облігації ук�
раїнських емітентів, що від�
повідно до норм законодав�
ства пройшли лістинг та пе�

ребувають в обігу на фондовій біржі або в тор�
говельно�інформаційній системі, зареєстрова�
них у встановленому законодавством порядку,
обсяги торгів на яких становлять не менше 25%
від загальних обсягів торгів на організаційно
оформлених ринках цінних паперів;

3) цінні папери, погашення та отримання
доходу за якими гарантовано урядами інозем�
них держав, при цьому встановлення вимог до
рейтингу зовнішнього боргу та визначення рей�
тингових компаній здійснюються Національ�
ною комісією з цінних паперів та фондового
ринку України (НКЦПФР);

4) облігації іноземних емітентів з інвести�
ційним рейтингом, визначеним відповідно до
вимог НКЦПФР;

5) акції іноземних емітентів, що перебувають
в обігу на організованих фондових ринках та
пройшли лістинг на одній з таких фондових бірж,
як Нью�Йоркська, Лондонська, Токійська, Фран�
кфуртська, або у торговельно�інформаційній си�
стемі НАСДАК. Емітент цих акцій повинен про�
вадити свою діяльність не менше ніж протягом
10 років і бути резидентом країни, рейтинг зов�
нішнього боргу якої визначається НКЦПФР.

Мета управління активами НПФ полягає в
їх прирості за рахунок їх інвестування в цінні
папери і інші фінансові інструменти.

Розробка стратегії управління активами
НПФ — це пошук балансу між спроможностя�
ми фонду та економіко�правовим середовищем,
в якому він функціонує.

Відправною точкою стратегії управління ак�
тивами НПФ являється розробка прогнозу об�
сягів надходжень пенсійних внесків і виплат.
Для цих цілей актуарії зобов'язані надавати

Рис. 1. Законодавчі обмеження щодо розміщення активів НПФ
в Україні
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Джерело: розроблено автором за: [7].
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фондам необхідний інструментарій оцінки і
управління активами і зобов'язаннями, зокре�
ма: інформаційні системи, моделі оптимально�
го планування і прогнозування, сценарний
аналіз тощо. Кінцева точка і мета прогнозу —
прогнозний варіант балансу та фінансової
звітності, оцінка дефіциту (профіциту) пенсій�
них активів і їх оптимальної структури та оці�
нка ефективності управління активами, зокре�
ма стійкості і платоспроможності фонду в пер�
спективному періоді.

Концептуальна схема планування та моде�
лювання стратегії діяльності НПФ з управління
активами як складової багаторівневої динаміч�
ної економічної системи, яка піддається дії ви�
падкових зовнішніх і внутрішніх чинників, що
була розроблена на підставі аналізу офіційної
статистичної звітності щодо діяльності НПФ за
останні десять років [5—7] та відповідних досл�

іджень у цій сфері [8—18], умовно
складається з п'яти етапів (рис. 2).

На першому етапі, на наш по�
гляд, необхідно, у відповідності до
стратегічних цілей і завдань фон�
ду, провести розробку фінансової
і інвестиційної політики фонду, а
також моніторинг зовнішнього
середовища. Для чого слід проана�
лізувати вплив основних чинників,
що впливають на відповідність ак�
тивів фонду його зобов'язанням
на різних рівнях економічної
діяльності у перспективі, зокрема:

1) демографічні показники в ре�
гіоні і/або у відповідному виді еко�
номічної діяльності (смертність і ви�
буття, середній вік активних учас�
ників фонду і пенсіонерів тощо);

2) економічні показники (тем�
пи інфляції, зростання заробітної
плати, середньодушового доходу
населення тощо);

3) соціальні показники (про�
житковий мінімум, мінімальна
пенсія тощо).

На другому етапі для аналізу
тенденцій і прогнозування відпов�
ідності активів фонду його зобов'�
язанням (обсягів надходжень пен�
сійних внесків і виплат) у перспек�
тивному періоді, на наш погляд, не�
обхідно з використанням апарату
економетричного моделювання
проаналізувати такі чинники:

1) кількість діючих пенсійних
контрактів (кількість учасників);

2) обсяги пенсійних потоків (надходжень
пенсійних внесків і виплат попередніх періодів);

3) фінансові показники (ставки прибутковості
інвестицій, коефіцієнти стійкості, надійності, пла�
тоспроможності, рентабельності активів);

4) нормативні актуарні показники (норми
прибутковості, нормативи складу і структури
активів та інвестиційного портфеля, обмежен�
ня пенсійних внесків за мінімальним розміром).

Зокрема, для прогнозування відповідності
активів фонду його зобов'язанням необхідно
проводити оцінювання параметрів системи од�
ночасних регресійних рівнянь:
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Рис. 2. Концептуальна схема моделювання стратегії
управління активами НПФ

Джерело: складено автором за: [9; 24].
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При цьому, у моделі (1) змінні у2, у3 вважа�
ються ендогенними змінними, а змінні х1, х2, t —
екзогенні. Розподіл змінних на ендогенні і ек�
зогенні визначається змістовною стороною мо�
делі. Припускається, що в кожному рівнянні
екзогенні змінні не корелюються з відхиленням
у відповідності до передумов класичного регре�
сійного аналізу. У той же час ендогенні змінні,
що стоять у правих частинах, мають ненульову
кореляцію з відхиленням у відповідному рів�
нянні.

Щодо розрахунку вищезазначених фінан�
сових показників і нормативів діяльності
НПФ, то, відповідно до вітчизняних норматив�
них документів, найширше розповсюдження
на практиці отримало їх визначення у відпов�
ідності критеріїв оцінки фінансового стану
НПФ [25], згідно з якими діяльність пенсійно�
го фонду характеризується такими критерія�
ми: надійністю функціонування (загальною
платоспроможністю та рівнем диверсифікації
пенсійних активів); економічною ефективні�
стю діяльності (зростанням чистої вартості
одиниці пенсійних внесків, прибутковістю
інвестування пенсійних активів); ліквідністю
пенсійних активів (поточна та планова
ліквідність); зворотністю пенсійних накопи�
чень учасників.

Після проведеного моделювання обсягів
пенсійних внесків і виплат можна переходити
до ІІІ етапу — розробки проекту фінансового
і інвестиційного плану. Слід зазначити, що рі�
шення стратегічних завдань, у першу чергу, до�
сягається завдяки ефективній системі управлі�
ння активами НПФ (рис. 3) та чітко визначеним
інвестиційним цілям, політики і стратегії фон�
ду, а також вибраним інвестиційним інструмен�
там та оцінки ефективності самого інвестуван�
ня.

Ефективним вважається такий портфель,
який має найбільшу очікувану прибутковість

при заданому рівні ризиків або мінімаль�
ний рівень ризиків при заданій прибутко�
вості.

Вектор, що максимізує лінійну форму
прибутковості інвестиційного портфеля,
буде виглядати наступним чином:

max
1001

n

j
j

j EA
A

Af (2),

де Аj — доля інвестицій в j�й тип ак�
тивів у портфелі, %;

А — сума активів НПФ до розміщен�
ня, тис. грн.;

Еj — прибутковість j�го типу активів,
%;

n — число типів активів у портфелі (всі
об'єкти інвестування, визначені нормативами
[26], у моделі n=11).

Наступним кроком є задача прогнозування
фінансової звітності НПФ, для чого пропо�
нується використовувати метод пропорційної
залежності показників від обсягу надходжень
пенсійних внесків, який засновано на двох пе�
редумовах: по�перше, зміна всіх статей активу
балансу і деяких статей пасиву повинна бути
пропорційною зміні обсягу надходження пен�
сійних внесків, а, по�друге, сформовані на да�
ний час значення більшості статей балансу є
оптимальними для поточного обсягу надход�
ження.

Розробка та моделювання стратегії діяль�
ності НПФ з управління активами завершуєть�
ся на четвертому етапі, на якому, згідно схемі,
приведеній на рис. 2, проводиться економічна
експертиза розроблених політик управління
пенсійними активами відповідно до вимог, вста�
новлених критеріями оцінки фінансової діяль�
ності НПФ [25] та за допомогою таких статис�
тичних форм державного статистичного спос�
тереження, як: НПФ�2 "Звітні дані про надход�
ження до пенсійного фонду", НПФ�3 "Звітні дані
про використання пенсійних активів", НПФ�6
"Інформація про результати розрахунку основ�
них фінансових показників діяльності недер�
жавного пенсійного фонду", НПФ�7 "Звіт про
склад та структуру активів недержавного пен�
сійного фонду".

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗРОБОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Підсумовуючи все вищесказане, зазначимо,
що запропонований методичний підхід до про�
гнозування діяльності недержавних пенсійних
фондів з управління їх активами, який засно�
ваний на синтезі трьох методів — економетрич�
ного моделювання, математичного програму�
вання та методу пропорційної залежності по�

    

   

   

   

   

    

Рис. 3. БлокAсхема системи управління активами
НПФ

Джерело: складено за: [9].
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казників діяльності НПФ від обсягу надход�
жень пенсійних внесків — дозволяє враховува�
ти специфіку діяльності НПФ на ринку фінан�
сових послуг України. Про це свідчить прове�
дена оцінка адекватності моделей, побудованих
за цим принципом на основі фінансової звіт�
ності двадцяти п'яти НПФ України і Російсь�
кої Федерації.

На закінчення зазначимо, що ефективна
реалізація розроблених моделей і методів оці�
нювання ефективності діяльності НПФ з управ�
ління їх активами можлива лише за наявності
достовірної і оперативної інформації про їх
діяльність, стан фінансових ринків, значень
макроекономічних і демографічних показників
і повинна здійснюватися інформаційно�аналі�
тичною системою з використанням сучасних
інформаційних технологій.
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