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ВСТУП
Недержавні пенсійні фонди почали своє функціону�

вання в Україні з 2004 року, після прийняття наприкінці
2003 року Закону України "Про недержавне пенсійне
забезпечення" [1]. Майже за вісім років розвитку цілей,
задекларованих при запровадженні системи, не досяг�
нуто. Зокрема, недержавні пенсійні фонди не стали
інструментом, за допомогою якого громадяни України
можуть забезпечити собі гідну старість. Крім того,
пенсійні накопичення не стали вагомим джерелом дов�
гострокового інвестиційного ресурсу для потреб націо�
нальної економіки.

Як наслідок, соціальна захищеність майбутніх пенсі�
онерів не має перспектив якісного підвищення. На нашу
думку, за існуючих умов резерви для добровільної участі
фізичних осіб у системі недержавного пенсійного забез�
печення практично вичерпано. Подальший розвиток си�
стеми можливий лише за умови запровадження додат�
кових стимулюючих факторів. Тому адаптація найкращо�
го світового досвіду в цій галузі є надзвичайно важли�
вою та актуальною науково�практичною задачею.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
ПУБЛІКАЦІЙ

Останнім чи не єдиним комплексним досліджен�
ням, в якому аналізується проблема мотивації грома�
дян до участі в системі недержавного пенсійного за�
безпечення, є доповідь Національного інституту стра�
тегічних досліджень "Проблеми становлення накопи�
чувальної складової пенсійного забезпечення в Ук�
раїні" [2]. Проблемам розвитку пенсійного страхуван�
ня присвячено доробок Н.Б. Ярошевича [3]. Сучасний
стан та проблеми розвитку недержавного пенсійного
забезпечення в Україні розглянуто М.В. Демченко [4],
а також Мехедою Н.Г. та Харченко А.П. [5]. Пропо�
зиції щодо вдосконалення недержавного пенсійного
забезпечення в умовах становлення ринкової еконо�
міки сформульовано Шавариною М.П. та Шамансь�
кою Н.В. [6].

Метою статті є аналіз найкращого світового досві�
ду залучення громадян до системи заощадження через
участь у недержавному пенсійному забезпеченні та його
адаптація до вітчизняних реалій.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Наразі реальна частка працездатного населення,

охопленого системою недержавного пенсійного забез�
печення, не перевищує 3,5 %. Причому, якщо протягом
всього строку існування системи кількість учасників за
укладеними пенсійними контрактами неухильно зрос�
тала, то після 1 кварталу 2011 року вперше зафіксова�
но її зменшення з 569,2 до 557,6 тис. осіб, тобто більш
ніж на 2 % [7], що, на нашу думку, є вкрай небезпечною
тенденцією.

Середній розмір пенсійних активів, що припадають
на одного учасника, не перевищує 2170,0 грн. (за на�
шими оцінками, медіанний показник є ще меншим внас�
лідок концентрації значних обсягів пенсійних активів
у декількох найбільших недержавних пенсійних фон�
дах).

Основна, але не єдина причина такого стану справ
полягає в низькому рівні доходів працюючого населен�
ня. Оскільки участь у недержавних пенсійних фондах
(НПФ) з боку працівника є суто добровільною, людина
самостійно вирішує, чи вступати їй у систему добро�
вільного пенсійного накопичення. Відрахування на май�
бутню пенсію починають конкурувати с іншими стаття�
ми видатків (харчування, одежа, товари тривалого ви�
користання, освіта, лікування тощо), які на певних ета�
пах життєвого циклу можуть стати більш нагальними,
що й відбувається в Україні. Загалом можна стверджу�
вати, що добровільність пенсійних накопичень за умов
самомотивації є прерогативою багатих суспільств, до
числа яких Україна, на жаль, не належить.

У небагатих суспільствах зовнішні мотиваційні чин�
ники (під цим терміном маємо на увазі мотиваційні чин�
ники, які є зовнішніми по відношенню до громадянина,
тобто створюються і діють з боку інших зацікавлених
сторін — роботодавця та держави) відіграють вирішаль�
ну роль, але в Україні вони фактично відсутні. Так, пра�
цівник, що сплачує пенсійні внески на свою користь чи
на користь членів сім'ї першого ступеня споріднення
(подружжя, батьки, діти), має право на отримання пільги
щодо сплаченого прибуткового податку (тобто щоріч�
не повернення переплачених сум податку на доходи
фізичних осіб — "податковий кредит") в розмірах, що
не перевищують суми місячного прожиткового мініму�
му для працездатної особи.

Зрозуміло, що такий рівень мотивації навряд чи
можна вважати достатнім. Крім того, наріжним каме�
нем недержавного пенсійного забезпечення є немож�
ливість (за поодинокими виключеннями) вилучення гро�
мадянином накопичених коштів до настання пенсійно�
го віку. Ці кошти не можуть бути також предметом зас�
тави при отриманні іпотечного кредиту, кредиту на ос�
віту дітей, життєво важливу операцію тощо.

Недостатність мотиваційних чинників, низький рі�
вень життя більшості українців та відсутність внаслідок
цього можливості для заощаджень на старість є індиві�
дуальними вадами вітчизняної соціально�економічної
моделі. Разом з тим, проблема легковажності поведін�
ки пересічної людини, зокрема по відношенню до влас�
ної старості, за твердженням вчених, характерна для
людства в цілому.

Одна з найбільших проблем, з якими останнім ча�
сом стикаються уряди, полягає в надмірній апатії по

відношенню до заощаджень на майбутнє [8]. Внаслідок
цього останнім часом все більшого поширення у світі
набувають нові підходи до стимулювання участі насе�
лення у добровільних пенсійних накопичувальних схе�
мах. Такі підходи базуються на ідеях біхевіоризму та
природної інертності людини.

Більшість громадян не схильні триматись поведін�
ки "обачливої людини" та просто не замислюються про
те, скільки могли б заощаджувати при нинішніх дохо�
дах та яким міг би бути їх фінансовий стан у майбутньо�
му, якщо б вони привели до ладу свої норми заоща�
джень.

Економіст Френк Рамсей ще у 1928 році писав, що
людям притаманна "слабкість уяви" по відношенню до
майбутнього, тому вони погано уявляють, як їх нинішні
дії відіб'ються на власному майбутньому. Рамсей вва�
жав, що, якби люди думали про старість, вони могли б
відкладати до половини свого доходу, й вони б відчува�
ли себе значно краще у похилому віці.

Такі абстрактні міркування щодо людської приро�
ди знайшли своє конкретне втілення в галузі добро�
вільних накопичувальних програм, в тому числі й пен�
сійних. Так, починаючи з 1955 року уряд Сінгапуру виб�
рав максимально прямолінійний підхід до вирішення
задачі приватних заощаджень — було введено обов'яз�
кову норму накопичень для громадян. Для осіб з дохо�
дами у верхніх децилях розмір внеску у Центральний
фонд накопичення (Central Provident Fund) наразі скла�
дає 34,5 % [8].

Дещо іншим шляхом пішла Нова Зеландія, запро�
вадивши з 2008 року квазіобов'язкову накопичувальну
пенсійну схему "KiwiSaver". В неї автоматично включа�
лись усі зайняті, але програма має добровільний харак�
тер. У випадку небажання брати в ній участь учасники
можуть на власний розсуд вийти з неї у будь�який мо�
мент.

Досвід перших років доводить, що відсоток участі в
"KiwiSaver" доволі високий порівняно з іншими добро�
вільними програмами. Якщо раніше в професійних пен�
сійних планах брало участь 13 % працівників, то в
"KiwiSaver" — 43,3 % [9]. Аналогічна програма всту�
пить в силу у Великобританії з 2012 року та обгово�
рюється в Ірландії.

Так само в США закон про пенсійний захист 2006
року стимулює роботодавців автоматично зараховува�
ти працівників в програму персональних заощаджень на
старість. На відміну від сінгапурської схеми, тут нема
обов'язковості: відрахування у фонд здійснюються за
замовчуванням, але співробітник може у будь�який мо�
мент відмовитись від участі в програмі на власний роз�
суд.

За результатами досліджень фахівців Гарвардсько�
го університету, автоматичність включення в програму
заощаджень є критично важливою, навіть якщо праців�
ник має свободу вибору. Практика доводить, у випад�
ку, коли роботодавець на залучає до програми усіх пра�
цівників автоматично, а просто пропонує їм прийняти в
неї участь, то погоджується значно менша кількість по�
тенційних учасників [8].

Але якщо роботодавець зараховує до програми усіх
без винятку працівників автоматично, попередньо по�
відомивши їх про можливість у будь�який момент відмо�
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витись від участі, то переважна більшість людей просто
приміряються з ініціативою роботодавця. Ба більше,
який би розмір внеску роботодавець не визначив, пра�
цівник пасивно його приймає.

Одним з най поширених аргументів проти обов'яз�
кових накопичувальних програм є індивідуальність жит�
тєвого шляху людини. Іншими словами, різні люди опи�
няються у різних життєвих обставинах. Якщо, наприк�
лад, людина любить свою роботу та має можливість її
продовжувати після настання пенсійного віку, для неї
пенсійні накопичення не відіграють критично важливої
ролі, хоча для більшості навпаки. Для багатьох людей
поточні потреби за певних обставин виходять на пер�
ший план (житло, освіта, медичні послуги тощо). Різни�
ця полягає в тому, що лише невелика частка з них схиль�
на повернутись до заощадження після того, як такі по�
треби втрачають актуальність. Фундаментальна пробле�
ма полягає в тому, що деякі люди відкладають еконо�
мію з розумних причин та здатні поновити процес нако�
пичення пізніше, але більшість відмовляється піклува�
тись про своє майбутнє без усяких вагомих причин та
навряд чи надолужать згаяне у майбутньому. Ця теза
має особливу актуальність для суспільств, в яких існу�
ють потужні патерналістські настрої, як в Україні.

Державна програма заощаджень, що базується на
автоматичному, але не примусовому зарахуванні, може
хоча й частково, вирішити проблему людської інерт�
ності. Зарахування за замовчанням може створити прий�
нятний для пересічної людини план накопичень. Ті, хто
замислюється над майбутнім, але недостатньо активний,
просто залишаться у програмі, тоді як ті, хто свідомо не
бажає брати в ній участь, завжди можуть вийти з неї.

На нашу, думку можливість запровадження про�
грам, аналогічних австралійській "KiwiSaver" здатне
надати могутній поштовх системі недержавного пенсій�
ного забезпечення. Спеціалістам з пенсійного забезпе�
чення, експертній спільноті та представникам робото�
давців потрібно обговорити доцільність такого запро�
вадження та, за наявності позитивних висновків, роз�
робити концептуальні засади адміністрування добро�
вільних пенсійних внесків з нетто�зарплати (після опо�
даткування) працівників. Оптимальний момент такого
запровадження, на нашу думку, співпадатиме з започат�
куванням загальнообов'язкової накопичувальної систе�
ми. Те ж саме стосується кола осіб, на яких може роз�
повсюджуватись участь у програмі.

Безумовно, після автоматичному започаткуванні
участі у пенсійному фонді частина працівників відмо�
виться від програми та вийде пенсійного фонду. Але,
враховуючи природну людську інертність, велика ймо�
вірність того, що великий відсоток учасників захоче за�
лишитись в накопичувальній програмі.

ВИСНОВОК
Незважаючи на інституційну сформованість, систе�

ма недержавного пенсійного забезпечення не досягла
основних цілей свого запровадження, а саме: недер�
жавні пенсійні фонди не стали ані інструментом забез�
печення гідної старості майбутніх пенсіонерів, ані дже�
релом довгого інвестиційного ресурсу для вітчизняної
економіки. Причинами цього явища є як індивідуальні
особливості вітчизняної соціально�економічної моделі

(низький рівень заробітної плати, що не дає змоги пе�
ресічному громадянину заощаджувати на старість), так
і загальнолюдська інертність у поєднанні з легковажні�
стю.

Між тим світовою практикою накопичено певний
досвід в царині регулювання добровільних заощаджень
громадян. Зокрема, у ряді країн поширено практику
обов'язкової участі працівників в накопичувальних про�
грамах (в тому числі — пенсійних), але виключно на доб�
ровільній (не примусовій) основі. Частина заробітної
плати працівника автоматично відраховується у фонд
накопичення, але за його бажанням участь у програмі
може бути у будь�який момент припинена, а накопичен�
ня повернуто працівнику.

На нашу думку, можливість запровадження про�
грам, аналогічних австралійській "KiwiSaver" зможе
надати могутній поштовх системі недержавного пенсій�
ного забезпечення. Спеціалістам з пенсійного забезпе�
чення, експертній спільноті та представникам робото�
давців доцільно обговорити можливість такого запро�
вадження та, за наявності позитивних висновків, роз�
робити концептуальні засади адміністрування добро�
вільних пенсійних внесків.
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