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УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-СТРАТЕГІЧНОГО 

ІНСТРУМЕНТУ В СИСТЕМІ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ 
 

Розроблено модель довгострокової стратегії розвитку як окремого учасника в особі НПФ, банківської установи або 

КСЖ, так і системи НПЗ в цілому. Розглянуто ключові напрямки розбудови цілісної стратегії за сферами впливу. 

Запропоновано авторську інформаційну матрицю взаємодії між різними джерелами даних в системі недержавного 

пенсійного забезпечення України. Для деталізованого відображення руху інформаційних потоків, проаналізовано та 

згруповано сектори даних по горизонталі (національний і міжнародний рівні) та вертикалі (рівень організацій та 

інтернет-ресурсів). Зважаючи на непрості виклики, які ставить перед економікою України сьогодення, враховуючи 

фінансову та політичну нестабільність всередині країни, обґрунтовано умови злагодженого державно-приватного 

партнерства для подальшого поступу в ході реалізації програми безбідної старості. 

Ключові слова: система, стратегія, інформаційне забезпечення, недержавне пенсійне забезпечення, недержавні 

пенсійні фонди, банки, страхові компанії. 

 

Постановка проблеми. Одним із ключових 

негативних факторів, які можуть завадити вчасній 

та ефективній імплементації вдосконалення 

сучасних інструментів у системі недержавного 

пенсійного забезпечення (далі – НПЗ), є ризик 

відсутності довгострокової стратегії (стратегічний 

ризик). Його дія проявляється у неспроможності 

учасників приватного пенсійного накопичення 

сформувати спільну цілісну модель розвитку 

через розбалансованість у взаємодії між собою та 

невпевненість у стратегічних прогнозах подальшого 

економічного поступу України на міжнародній 

арені. Цей стан невизначеності негативно 

впливає також і на населення, яке прагне чіткого 

законодавчого та програмного підтвердження 

надійності вкладень у такі перспективні 

фінансові сектори банківської та страхової 

сфери, як НПФ, компанії зі страхування життя 

(далі – КСЖ) та комерційні банки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Питання розробки стратегії та інформаційної 

комунікації між учасниками в системі НПЗ 

України розглядали у своїх працях такі 

науковці: Глущенко В. В., Левченко І. А., 

Лондар С. Л., Лондар Л. П., Семенова О. С., 

Туголуков С. І., Шабанова О. В. [1-5]. 

Мета статті полягає у наведенні обґрун-

тованих шляхів удосконалення інформаційно-

стратегічного інструменту в системі НПЗ України. 

Основні результати дослідження. Для 

досягнення ефективності в управлінні 

стратегічним ризиком необхідно розробити 

модель довгострокової стратегії в розвитку як 

окремого учасника в особі НПФ, банківської 

установи або КСЖ, так і системи НПЗ в цілому 

(рис. 1). Насамперед, розглянемо головні 

напрямки розбудови цілісної стратегії, які 

представлені такими сферами впливу: 

1) зростання вартості пенсійних активів 

через забезпечення річної дохідності понад 

рівень інфляції та регулярна робота із 

проблемними активами; 

2) закріплення довіри учасників через 

прозорість діяльності, озброївшись головними 

перевагами НПЗ; 

3) нові можливості та фінансові/нефінансові 

інструменти у формі моніторингу 

персональних рахунків, автоматичного 

включення учасників; 

4) сприяння консервативності інвестиційної 

політики та впровадження всеосяжного 

управління ризиками; 

5) втілення в життя кращих міжнародних 

практик щодо прозорих перевірок та 

досконалого законодавства; 

6) розробка нових технологічних сервісів із 

клієнтоцентричною моделлю обслуговування. 

Досягнення в максимальній мірі вищенаве-

дених стратегічних цілей дозволить вітчизня-

ній системі НПЗ вийти на якісно новий рівень 

свого розвитку. Зважаючи на непрості виклики, 

які ставить перед економікою України сього-

дення, враховуючи фінансову та політичну 

нестабільність всередині країни, лише за умови 
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злагодженого державно-приватного партнер-

ства можливий подальший поступ до реалізації 

програми безбідної старості. Адже, заручив-

шись підтримкою міжнародних партнерів, 

освоївши новітні технологічні розробки, 

українське суспільство має всі шанси створити 

«економічне диво», яке полягатиме у взаємній 

довірі між учасниками на всіх рівнях органі-

зації економіки, підкріплене фінансовими 

інструментами, що максимально зменшить дію 

потенційних ризиків або взагалі унеможливить 

їх прояв. 

 
Рис. 1. Довгострокова стратегія розвитку системи НПЗ в Україні 

Джерело: розроблено автором 

 

У такий спосіб, з метою вирішення 

проблеми відсутності ефективної комунікації 

між економічно активною частиною населення 

України та з ціллю модифікації вітчизняної 

моделі інформування учасників пенсійного 

середовища, розглянемо інформаційну 

матрицю взаємодії між різними джерелами 

даних в системі НПЗ (рис. 2). 

Модель інформаційної матриці слід 

розглядати на національному та міжнародному 

рівнях, де першим етапом є взаємодія між 

установами (організаціями), тоді як на другому – 

між пов’язаними інтернет-ресурсами. Тут 

спеціально не враховано Нацкомфінпослуг та 

НКЦПФР, тому що вони перебувають над даною 

інформаційною системою та покликані її 

об’єднано контролювати. Для деталізованого 

відображення руху інформаційних потоків, 

розгрупуємо рівень організацій (установ) по 

вертикалі на: 

 сектор НПФ (Українська асоціація 

інвестиційного бізнесу, Всеукраїнський 

адміністратор пенсійних фондів та 

Національна асоціація недержавних пенсійних 

фондів України); 

 сектор страхових компаній (Ліга 

страхових організацій України); 

 сектор банків (НБУ та Незалежна 

Асоціація банків України). 
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Рис. 2. Інформаційна матриця взаємодії між різними джерелами даних в системі НПЗ України 

Джерело: розроблено автором 

 

На міжнародному рівні по вертикалі 

інформаційна комунікація побудована зі Світовим 

банком (The World Bank) та Програмою розвитку 

ООН (United nations development programme 

(UNDP)), які найбільш ґрунтовно досліджують 

недержавні пенсійні схеми у світі. 

На рівні інтернет-ресурсів по горизонталі 

НПФ представлені ТОВ «Адміністратор 

пенсійного фонду «Центр персоніфікованого 

обліку» (на рис. 2 – АЦПО), на сайті якого 

розміщено комплексну інформацію про 16 

НПФ, які він адмініструє. Страхові компанії на 

цьому рівні найбільш детально систематизовані на 

сайті Фориншурер, де згруповано статистичні та 

аналітичні дані по страховому ринку України, 

щоквартальні рейтинги за видами страхування та 

постійно діючий інтерактивний каталог страховиків. 

Банківські установи у доволі прозорому 

висвітленні представлені на сайті під назвою 

«Bankografo+», де наводиться розширений 

каталог банків із подальшим переходом на 

їхній офіційний сайт, а також розкрито 

аналітичний огляд банків України за роками. 

Міжнародні інтернет-ресурси, які розглядають 

в своїй роботі різні аспекти діяльності у сфері 

НПЗ, публікують наукові результати у вигляді 

статистичних звітів (Eurostat), звітів про стан 

розвитку глобальних пенсійних активів (Willis 

Towers Watson) та документів про динаміку 

росту пенсій в країнах, що входять до 

Організації економічного співробітництва та 

розвитку (ОЕСР) (OECD iLibrary). 

Висновки і пропозиції. Удосконалення 

стратегії в роботі усіх без виключення 

учасників системи НПЗ України покликане 

запустити новий механізм взаємодії між 

фінансовим сектором та населенням, 

продемонструвавши при тому довгострокову 

стабільність та націленість на максимальний 

результат. Для досягнення цієї мети доцільним 

буде об’єднати в єдине ціле всі вектори 

розвитку вітчизняних НПФ, КСЖ та банків. 

Індикатором результативності стане заможніше 

суспільство, соціально та економічно захищені 

пенсіонери та працевлаштована молодь. 
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Комплексне розуміння необхідності 

впровадження інформаційної матриці взаємодії 

між різними джерелами даних в системі НПЗ 

України на основі вітчизняних та міжнародних 

ресурсів засвідчує об’єктивну потребу в 

узгодженні досліджень щодо розвитку 

пенсійного забезпечення, враховуючи 

зарубіжний досвід. Дана модель покликана 

продемонструвати важливість об’єднання 

інформаційних потоків у єдину систему для 

оперативного та прозорого відстеження 

порівнюваних даних із різних джерел збору. 
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Гайдук И. С. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-СТРАТЕГИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА В СИСТЕМЕ 

НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УКРАИНЫ 

Разработана модель долгосрочной стратегии развития как отдельного участника в лице НПФ, банковского 

учреждения или КСЖ, так и системы НПО в целом. Рассмотрены ключевые направления развития целостной 

стратегии по сферам влияния. Предложена авторская информационная матрица взаимодействия между 

различными источниками данных в системе негосударственного пенсионного обеспечения Украины. Для детального 

отображения движения информационных потоков, проанализированы и сгруппированы сектора данных по 

горизонтали (национальный и международный уровни) и вертикали (уровень организаций и интернет-ресурсов). 

Несмотря на непростые вызовы, которые ставит перед экономикой Украины сегодняшний день, учитывая 

финансовую и политическую нестабильность внутри страны, обоснованы условия согласованного государственно-

частного партнерства для дальнейшего продвижения в ходе реализации программы безбедной старости. 

Ключевые слова: система, стратегия, информационное обеспечение, негосударственное пенсионное обеспечение, 

негосударственные пенсионные фонды, банки, страховые компании. 

 

Gaiduk I. S. 

IMPROVEMENT OF INFORMATION AND STRATEGIC INSTRUMENT IN THE SYSTEM OF NON-

GOVERNMENTAL PENSION PROVISION OF UKRAINE 

The model of the long-term development strategy as a separate participant in the person of NPF, banking institution or life 

insurance companies, as well as the system of non-state pension provision as a whole, has been developed. The key directions 

of development of a coherent strategy according to the spheres of influence are considered. The author’s informational matrix 

of interaction between different sources of data in the system of non-state pension provision of Ukraine is proposed. For a 

detailed reflection of the movement of information flows, horizontal data sectors (national and international) and vertical (level 

of organizations and Internet resources) are analyzed and grouped. Taking into account the complex challenges facing 

Ukraine’s economy today, taking into account financial and political instability within the country, the conditions of a coherent 

public-private partnership have been grounded for further progress in the implementation of the program rich old age. 

Key words: system, strategy, information support, non-state pension provision, non-state pension funds, banks, insurance companies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


