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ВСТУП 

Актуальність теми. Актуальність обраної теми дослідження зумовлена тим, 

що на сьогоднішній день недержавні пенсійні фонди (НПФ) виступають 

фінансовими інститутами, механізмами, які ефективно розвивають економіку, 

забезпечують мобілізацію тимчасово вільних фінансових ресурсів, їх розподіл та 

перерозподіл в економіці держави. Світова практика свідчить про те, що НПФ 

здатні акумулювати значні обсяги фінансових ресурсів, перетворювати на 

інвестиційний капітал та ефективно примножувати його. Реформи які відбуваються 

в пенсійній системі України та в розвитку недержавного пенсійного забезпечення 

(НПЗ) є значущими напрямками державної політики у сфері покращення та 

зміцнення соціального захисту населення. 

Реформування пенсійного забезпечення є актуальним питанням в більшості 

країнах світу, незважаючи на рівень їх економічного розвитку. Це зумовлено 

ускладненням економічної ситуації та старінням населення. В Україні пенсійне 

забезпечення громадян також є актуальною соціальною проблемою. На сьогодні у 

більшості людей, які перетнули позначку пенсійного віку рівень пенсії є нижчим, 

ніж прожитковий мінімум, який закладений у Державному бюджеті. Такі умови 

спонукають до внесення значних змін в реформуванні пенсійної системи. 

Спадок, який залишився Україні від СРСР, це застаріла та незбалансована 

пенсійна система. Вітчизняний досвід функціонування сучасних НПФ є 

недостатнім. Багатоаспектність та складність діяльності вимагають комплексних 

заходів щодо управління фінансовими потоками, які пов’язані з довгостроковим 

фінансуванням активів НПФ та виконанням своїх зобов’язань через значний 

проміжок часу перед своїми клієнтами. Відсутність фундаментальних напрацювань 

у цій сфері підштовхує до необхідності розвитку дієвого інструментарію 

управління активами та покращення науково-методичних підходів до побудови 

цілісної інвестиційної політики. 

Питання пенсійного забезпечення висвітлювалось у працях багатьох 

вітчизняних і закордонних вчених, зокрема: К.О. Костана, Л.Є. Молотюк, Н.П. 

Дригваль, О.М. Ярошенко, О.В. Ярошенко, В.В. Гордієнко, Л.П. Шумна, О.В. 



Петрушка, М.М.Клемпарський, В.І. Міщенко, Ю.М. Коваленко, Ю.В. Вітка, О.В. 

Бачинська, Н.А. Телічко, М.Г. Терещенко, Л.О. Пащенко. 

Об’єктом дослідження дипломної роботи є процес функціонування 

недержавних пенсійних фондів в Україні. 

Предметом дослідження виступають теоретичні та науково-методичні засади 

механізму формування недержавних пенсійних фондів в Україні та розвиток 

системи управління і перерозподілу їх фінансових потоків. 

Мета і завдання дослідження. Мета даної дипломної роботи полягає у 

визначенні ролі недержавних пенсійних фондів у системі пенсійного забезпечення 

України, дослідження основних напрямків та особливостей розвитку недержавних 

пенсійних фондів в Україні на сучасному етапі.  

Визначена мета зумовлена необхідністю вирішення таких завдань: 

- дослідити теоретичні засади недержавного пенсійного забезпечення; 

- розкрити роль недержавного пенсійного забезпечення в системі соціального 

захисту населення; 

- проаналізувати організацію недержавного пенсійного забезпечення в 

Україні; 

- проаналізувати сучасний стан і динаміку розвитку систем недержавного 

пенсійного забезпечення в Україні 

- дослідити процес управління активами недержавних пенсійних фондів; 

- дослідити механізм хеджування ризиків в діяльності НПФ; 

- розглянути рейтинг відкритості недержавних пенсійних фондів; 

- визначити напрямки запровадження зарубіжного досвіду недержавного 

пенсійного забезпечення в Україні та використання його у вітчизняній практиці; 

- проаналізувати фінансові засоби забезпечення ефективності діяльності НПФ.  

Методи дослідження. Методологічним підґрунтям дипломної роботи є 

принципи загальної економічної теорії, тобто загальні методи наукового пізнання: 

абстрактно-логічний метод при уточненні та подальшому визначенні основних 

економічних категорій і понять; в процесі аналізу цифрових даних – порівняльний 

аналіз та аналіз ретроспективних даних; логічного узагальнення – при дослідженні 



особливостей світового досвіду запровадження недержавного пенсійного 

забезпечення. Вагому частку також займають і графічні методи дослідження. 

Інформаційно-аналітична база. При написанні дипломної роботи було 

використано нормативні та законодавчі акти системи пенсійного забезпечення та її 

учасників на фінансовому ринку, а саме: укази Президента, Закони України, 

нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, Національного банку 

України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 

статистичні звіти науково-дослідних установ, а також публікації вітчизняних і 

закордонних науковців та дослідників. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у вирішенні завдання 

сталого розвитку НПФ в Україні шляхом розробок теоретичних і методичних 

узагальнень та висновків дипломної роботи для розробки ефективної системи 

організації структури та управління фінансовими потоками пенсійних фондів. 

Структура і обсяг випускної роботи. Магістерська робота складається з 

вступу, трьох основних розділів, висновків та пропозицій, списку використаних 

джерел. 
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