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ВСТУП
Становлення та розвиток системи недержавних пен-

сійних фондів на ринку фінансових послуг України прой-
шло свій специфічний шлях у контексті історичного роз-
витку її економіки та має свої особливості, недоліки та
переваги, на відміну від інших країн.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Поява інституту пенсійних фондів, зокрема недер-

жавних, тісно пов'язана з переходом національної еко-
номіки з адміністративно-командних на ринкові засади
функціонування. Вітчизняний досвід розвитку цих інсти-
тутів досить обмежений і тому в процесі їх становлення
необхідним є врахування всіх помилок, що були наявни-
ми на різних етапах.

Основною метою статті є дослідження етапів розвит-
ку та становлення недержавних пенсійних фондів на рин-
ку фінансових послуг в Україні.

РЕЗУЛЬТАТИ
У процесі дослідження на основі проведеного аналі-

зу наукових досліджень вітчизняних і закордонних ав-
торів [1—8] щодо динаміки соціально-економічного роз-
витку ринку фінансових послуг, і, зокрема, недержавних
пенсійних фондів, а також етапів формування законодав-
чої та нормативної бази нами було виділено 5 етапів роз-
витку недержавних пенсійних фондів в Україні:

1 етап — кінець 80-х років ХХ століття — 1990 р.;
2 етап — 1991—1995 рр.;
3 етап — 1996—2000 рр.;
4 етап — 2001 р. — вересень 2008 р.;
5 етап — вересень 2008 р. — по теперішній час.
Серед критеріїв поділу саме на такі часові відрізки

нами бралися до уваги наступні критерії:
1. Загальноекономічні. На кожному з зазначених

етапів наявними були особливості розвитку економіки
в цілому. Так, протягом першого та другого етапів спос-
терігалось загальне падіння за всіма економічними по-
казниками, третього — поступова стабілізація,  четвер-
того — поступове зростання, а п'ятого — знову загаль-
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не падіння.
2. Нормативно-правові. Кожен із виділених етапів

включає особливості становлення законодавчого забез-
печення недержавних пенсійних фондів. На першому
етапі діючі нормативно-правові акти здебільшого мали
інформативний характер, на другому — було прийнято
декілька базових законів, протягом третього — практич-
но повністю упорядковано нормативно-правову базу, а
на четвертому — було приведено її відповідність до на-
явних соціально-економічних можливостей.

3. Контрольно-регулюючі. Кожен з етапів характери-
зується особливістю контрольно-наглядового регулюван-
ня недержавних пенсійних фондів з боку державних
органів. Так, протягом першого та другого, таке регулю-
вання було майже відсутнє, на третьому — прийняті певні
обмеження щодо діяльності окремих з них, а четвертий
та останній етапи характеризуються встановленням відпо-
відного контролю за діяльністю всіх недержавних пен-
сійних фондів.

4. Соціально-економічні. Кожен з виділених етапів
характеризується особливостями соціально-економічно-
го розвитку. Протягом першого та другого етапів спосте-
рігалось падіння за зазначеними показниками, третього
— поступова стабілізація і зростання, на четвертому —
подальше зростання, а на останньому — знову падіння
всіх основних показників.

Розгляд недержавних пенсійних фондів у контексті
історичного становлення вітчизняної економіки є об'єк-
тивним явищем, адже їх поступове вдосконалення і роз-
виток безпосередньо впливає на всі сфери фінансової си-
стеми.

Незважаючи на те, що прообраз національної пен-
сійної системи та недержавних пенсійних фондів Украї-
ни можна угледіти ще на початку ХХ століття, коли було
визначено три рівні побудови пенсійної системи досить
подібних до сьогоднішніх (державна, емеритальна та на-
копичувальна), а також було визначено джерела її фінан-
сування (державний бюджет, обов'язкові внески, доб-
ровільні пожертви та випадкові надходження), першим
етапом побудови  сучасної системи недержавних пенсій-
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них фондів, на наш погляд, слід вважати період з кінця
80-х років ХХ століття до набуття Україною своєї неза-
лежності (1991 р.), коли протиріччя, негативні наслідки
командно-адміністративної системи і специфіка ринко-
вих стосунків перехідного періоду викликали потребу в
формуванні розумної і ефективної системи соціального
захисту населення, розробці пріоритетних напрямів її
розвитку.

Тому на часі встала необхідність проведення нової
пенсійної реформи, яка й відбулася на прикінці 80-х років
ХХ століття (1989 р. — закон СРСР "О пенсионном обес-
печении граждан СССР"), але почала втілюватися в жит-
тя лише після набуття Україною своєї незалежності (1992
р. — закон України "Про пенсійне забезпечення").

Другий етап (1991—1995 рр.), який почався після на-
буття Україною своєї незалежності, характеризувався в
основному вимушеними кроками щодо лібералізації цін
і зовнішньоекономічної діяльності, які здійснювалися під
тиском міжнародного співтовариства та перетворень у
Росії. Але, в цілому, справді радикальна (з точки зору
саме ринкової трансформації) і послідовна політика була
практично відсутня. В економічній політиці домінували
адміністративні заходи. Разом із тим, незважаючи на
прийняття ряду документів концептуального характеру
та законів, практичного впливу на економічні процеси
вони не мали. У цей період темпи розвитку та глибина
кризових явищ в Україні були найбільші з-поміж усіх по-
сткомуністичних країн. На цьому етапі вичерпалися на-
явні фінансові та інші резерви. За 1992—1995 рр. за де-
якими оцінками в Україну надійшло 750,1 млн дол. іно-
земних інвестицій.

Проте основною проблемою цього етапу стали
інфляційні процеси. Найбільшими темпами інфляція роз-
вивалась у 1991—1993 рр. Так, у 1993 р. індекс спожив-
чих цін склав 1 0256 %. Основним фактором гіперінф-
ляції стало фінансування дефіциту державного бюджету
через грошову емісію.

Щодо інших економічних показників, то також спос-
терігалися негативні тенденції падіння за всіма основни-
ми напрямами1.

Починаючи з набуття Україною незалежності, необ-
хідною передумовою ефективного функціонування еко-
номіки було створення умов для становлення  розвитку
всіх фінансових інститутів з метою забезпечення різноб-
ічного сприяння ринковим процесам.

Особливістю даного етапу в розвитку недержав-
них пенсійних фондів  стало визначення першочергових
засад їх функціонування і регулювання.

Якщо розглядати становлення недержавних пен-
сійних фондів з даної позиції, то страхові компанії і інвес-
тиційні фонди початково мали переваги, порівняно з пен-
сійними фондами. Цьому сприяло ряд факторів.

У 1988 р. з прийняттям Закону "Про кооперацію" були
створені перші комерційні страхові компанії. Норматив-
но-правову базу страхових компаній з 1990 року регла-
ментувало "Положення про акціонерні товариства та то-
вариства з обмеженою відповідальністю", яким запровад-
жувалось створення акціонерних страхових компаній.

Практика функціонування страхових компаній до
1993 р. характеризувалась монополією Держстраху і, не-
зважаючи на появу комерційних страхових компаній,
вони не могли конкурувати з основною державною струк-

турою.
Істотних змін зазнала страхова діяльність, починаю-

чи з 1993 р. Так, у цьому році було прийнято фактично
перший законодавчий акт, який регулював діяльність
страхових компаній — Декрет Кабінету Міністрів Украї-
ни "Про страхування". Даний Декрет не тільки визначав
основи діяльності страхових компаній, але й подальший
розвиток страхового ринку [1, c.52].

 З метою забезпечення "сертифікатної" приватизації
на початку 90-х років почали своє функціонування інвес-
тиційні фонди і інвестиційні компанії. Поштовхом у цьо-
му процесі стало затверджене у 1994 р. Указом Прези-
дента України "Положення про інвестиційні фонди та
інвестиційні компанії". Особливістю становлення всіх
фінансових посередників у зазначеному періодів було
здебільшого здійснення спекулятивних операцій. Проте,
незважаючи на практично повну неврегульованість про-
цесів їх розвитку, за деякими напрямками реформуван-
ня було необхідним внаслідок дії соціально-економічних
факторів.

Одним з таких напрямів стало реформування пенсій-
ного забезпечення. У 1993 р. Верховною Радою було
прийнято "Концепцію соціального забезпечення населен-
ня України", де передбачалось введення таких його скла-
дових: обов'язкове пенсійне страхування, пенсійне забез-
печення за місцем роботи через пенсійні плани, що пере-
бувають у приватному секторі; добровільне особисте
страхування через пенсійні фонди [2, с. 10].

На початку 90-х років з'явились перші недержавні
пенсійні фонди. Основною особливістю їх діяльності була
відсутність як законодавчої, так і нормативно-правової
бази. Практично ці фонди за напрямами діяльності залу-
чали кошти населення, а так як спекулятивні операції на
той період переважали у діяльності багатьох небанківсь-
ких фінансових установ, то і вони також не були винят-
ком. У 1994 р. було розроблено законопроект, який би
мав врегулювати систему недержавного пенсійного за-
безпечення, але враховуючи вищенаведені умови функ-
ціонування фондів, а також банкрутство деяких недер-
жавних пенсійних фондів, даний законопроект був відхи-
лений. Крім того, у 1995 р. Верховною Радою України
було прийнято Постанову № 491/95-ВР про заборону
недержавним пенсійним фондам залучати кошти грома-
дян, при цьому вони мали повністю виконати зобов'язан-
ня за попередньо укладеними договорами. Прийнята
Постанова не тільки призупинила розвиток недержавно-
го пенсійного забезпечення, але й призвела до банкрут-
ства або припинення пенсійних операцій більшістю не-
державних пенсійних фондів. Тому можна відмітити не-
гативний досвід первинного становлення даних фінансо-
вих установ.

Однак, незважаючи на негативний досвід функціо-
нування фінансових інститутів і, зокрема, недержавних
пенсійних фондів  у 1990—1995 р., було закладено ос-
нову для їх подальшого розвитку. Крім того, негативні
спекулятивні тенденції призвели до усвідомлення необ-
хідності прийняття нормативно-правового забезпечення
їх функціонування, про що свідчить практика наступного
етапу їх становлення.

Третій етап 1996—2000 рр. Для більш повного розг-
ляду передумов функціонування недержавних пенсійних
фондів та інших фінансових інститутів коротко розгляне-

___________________________
1 Примітка: Havrylyshyn Oleh, Marcus Miller, William Perraudin (1994). Deficits, Inflation and the Political Economy of Ukraine //

Economic Policy (October). — Р. 354—401; Robert S. Kravchuk, Ph.D. Budget Deficits, Hyperinflation, and Stabilization in Ukraine:
1991—96 // CASE Studies and Analyses №.
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2 Примітка: Розраховано за: офіційний сайт Міністерства фінансів України (http://www.minfin.gov.ua), офіційний сайт НБУ

(www.bank.gov.ua), офіційний сайт Державного комітету статистики України (http://www.ukrstat.gov.ua)/

мо основні макроекономічні параметри роз-
витку економіки у даний період. Він харак-
теризувався спробою проведення структур-
них змін, серед яких: фінансова стабіліза-
ція; введення нової національної валюти;
зменшення рівня інфляції; прискорення при-
ватизаційних процесів; поступове створення
ринкової інфраструктури (див. рис. 1).

Зазначений етап у діяльності фінансо-
вих інститутів також характеризувався пев-
ною стабілізацією. З'явились певні зрушен-
ня і у теоретичному обгрунтуванні їх ролі
та нормативно-правовому забезпеченні
функціонування фінансових установ.

Етап з 1996—2000 р. для страхових
компаній став практично визначальним для
їх подальшого розвитку визначальним для
їх подальшого розвитку. Це було, в першу
чергу, пов'язано з прийняттям Закону Ук-
раїни "Про страхування" №85/96-ВР від
07.03.1996 р. та перереєстрацією страхо-
виків у 1997 р.

Протягом 1999—2000 р. поступово вдосконалювалась
законодавча база (у 1999 р. було прийнято зміни до Зако-
ну України "Про страхування") та загальні показники стра-
хової діяльності. Так, у 2000 р. порівняно з 1999 р. темпи
зростання страхових премій становили — 1,84%; обсягу
сплачених статутних фондів — 1,54%; сформованих стра-
хових резервів — 1,76%; страхових виплат — 1,13%.

Тобто зазначений етап для становлення страхових
компаній в Україні відіграв вирішальне значення як у виз-
начені основних вимог, забезпеченні прозорості їх діяль-
ності, законодавчої та нормативно-правової бази, так і у
встановленні поступової тенденції до зростання основ-
них показників їх діяльності.

Щодо діяльності недержавних пенсійних фондів у
зазначеному періоді, то, незважаючи на те, що другий
етап становлення недержавних пенсійних фондів виявив
недоліки їх слабкого нормативно-правового забезпечен-
ня, треба відмітити, що аналіз їх діяльності в цілому
призвів до розуміння необхідності функціонування да-
них фінансових інститутів. Тому третій етап становлення
недержавних пенсійних фондів заклав підвалини для їх
подальшого розвитку та регулювання. Проте розвиток си-
стеми недержавного пенсійного забезпечення був немож-
ливий без реформування пенсійної системи в цілому.
Тому, починаючи 1996 р., поступово розроблялось зако-
нодавче забезпечення щодо реформування пенсійної
системи. У 1998—1999 р. було прийнято ряд норматив-
но-правових актів, серед яких:

— схвалені Указом Президента від 13.04.98 р. № 291/
98 "Основні напрями реформування пенсійного забезпе-
чення в Україні", розроблені Кабінетом Міністрів;

— Указ Президента від 04.05.98 р. № 401/98, яким
було визначено завдання впровадження персоніфікова-
ного обліку відомостей у системі обов'язкового держав-
ного пенсійного страхування;

— Постанова Кабінету Міністрів від 04.06.98 р. №
794, якою було затверджено "Положення про організа-
цію персоніфікованого обліку відомостей";

— Постанова Кабінету Міністрів від 29.01.99 № 111,
якою було затверджено графік розмежування джерел
фінансування виплати пенсій, призначених за різними

пенсійними програмами.
Щодо безпосередньої діяльності недержавних пен-

сійних фондів, то, незважаючи на їх номінальне існуван-
ня, з 1995 р. більшість з них або припинили або призупи-
нили свою діяльність. Тому,  1996 р. Асоціація недер-
жавних пенсійних фондів складалась всього з 15 пенсійних
фондів [3, с. 147].

Поряд з недержавними пенсійними фондами у
1996—2000 р. розвивалися інвестиційні інвестори —
інститути спільного інвестування, інвестиційні компанії та
довірчі товариства. На їх долю припадало 42,60% всіх
акумульованих приватизаційних майнових сертифікатів,
в той час як на довірчі товариства — 17,03%.

Окрім інвестиційних компаній та фондів, досить ак-
тивно у 1996—2000 р. здійснювали діяльність на ринку
приватизаційних сертифікатів довірчі товариства.

Основною проблемою, яка виникла у процесі функ-
ціонування довірчих товариств, була відсутність чіткого
контролю за ними, а тому ще до початку "сертифікатної
приватизації" значна їх кількість підірвала довіру до тра-
стової діяльності у цілому через проведення спекулятив-
них операцій і банкрутств при невиконаних перед вклад-
никами зобов'язаннях.

Небхідно відмітити, що більшість довірчих товариств
було ліквідовано після закінчення "сертифікатної прива-
тизації" у 1998 р.

Основним негативним наслідком функціонування до-
вірчих товариств була втрата довіри до них, адже через
спекулятивні операції, окремі фінансові установи завда-
ли збитків значній частині вкладників.

Наступним, четвертим етапом становлення фінансо-
вих інститутів в Україні, зокрема, недержавних пенсій-
них фондів, можна визначити період з 2001 р. по вере-
сень 2008 р. Даний етап характеризувався загальною ста-
білізацією економічних процесів, що суттєво вплинуло і
на весь фінансовий ринок. Так, зокрема, обсяг ВВП за
період з 2001 по 2008 рр. зріс більш ніж у 2 рази2.

Щодо негативних ознак даного періоду, то до них
можна віднести зростання у останні роки дефіциту бю-
джету та зростання показника інфляції.

Цей етап для недержавних пенсійних фондів став ви-

 Рис. 1. Основні макроекономічні показники за

1996—2000 рр.

Складено на основі: Офіційний сайт Держаного комітету статистики Ук-
раїни (www.ukrstat.gov.ua) та Офіційний сайт Національного банку України
(www.bank.gov.ua)
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рішальним у їх становленні. Це пов'язано з рядом базо-
вих змін у даній сфері, серед яких було:

1. Прийняття низки загальних законів та норматив-
но-правових актів, що сприяли розвитку фінансових ус-
танов, зокрема недержавних пенсійних фондів.

2. Створення у 2002 р. спеціалізованого уповноваже-
ного регуляторного органу за діяльністю фінансових ус-
танов — Державної комісії з регулювання ринків фінансо-
вих послуг.

3. Прийняття у липні 2001 р. базового Закону Украї-
ни "Про фінансові послуги та державне регулювання рин-
ку фінансових послуг".

4. Прийняття ряду нормативних актів Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг, згідно
Закону України "Про фінансові послуги та державне ре-
гулювання ринків фінансових послуг" та Указу Президен-
та України від 11.02.2002 р. № 1153/2002".

5. Проведення процедури перереєстрації окремих
фінансових установ та загальне впорядкування ринку
фінансових послуг.

6. Прийняття Закону України "Про загальнообо-
в'язкове державне пенсійне страхування" (№ 1058-ІV  від
09.07.2003 р.), яким, згідно ст. 2 передбачено створення
в Україні трирівневої системи пенсійного забезпечення
та передбачено право громадян України  бути  учасника-
ми та отримувачами пенсійних виплат одночасно  з  різних
рівнів  системи  пенсійного забезпечення  в Україні. Зок-
рема, перший рівень — це солідарна система загальноо-
бов'язкового державного пенсійного страхування; дру-
гий рівень — накопичувальна система загальнообов'яз-
кового державного пенсійного страхування; третій рівень
— система недержавного пенсійного забезпечення.

Згідно ст. 1 Закону України "Про недержавне пен-
сійне забезпечення" (№ 1057 — IV від 09.07.2003 р.) не-
державні пенсійні фонди (НПФ) — це юридичні особи,
які мають статус неприбуткової організації (непідприєм-
ницького товариства), функціонують та здійснюють свою
діяльність виключно з метою накопичення пенсійних
внесків на користь  учасників  пенсійного фонду з подаль-
шим управлінням пенсійними активами, а також здійсню-
ють пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду.

Відповідно до законодавства України НПФ поділя-
ють на  відкриті, професійні та корпоративні залежно від
складу засновників та учасників.

Система недержавного пенсійного забезпечення —
це складова частина системи накопичувального пенсій-
ного забезпечення, яка грунтується  на  засадах добро-
вільної участі фізичних і юридичних осіб у формуванні
пенсійних накопичень з метою отримання учасниками не-
державного пенсійного забезпечення додаткових до за-
гальнообов'язкового державного пенсійного страхуван-
ня пенсійних виплат.

Однак, слід зазначити, що, незважаючи на розвиток
системи недержавного пенсійного забезпечення в Ук-
раїні, поки що зберігається переважно солідарна систе-
ма державного пенсійного забезпечення. Роботодавці та
працівники здійснюють відрахування (останні — із заро-
бітної плати) до Державного Пенсійного фонду, які потім
використовуються для виплати пенсій нинішньому поко-
лінню пенсіонерів. З огляду на складні економічні умови
в Україні солідарна система буде вагомішою (порівняно
з добровільною) ще протягом кількох десятиліть. Роль
накопичувальної складової зросте тоді, коли буде підви-
щено реальну заробітну плату і створено відповідні еко-
номічні, фінансові та організаційні передумови.

Основним фактором, який гальмує розвиток недер-

жавних пенсійних фондів, у найближчий час є низький
рівень середньої заробітної плати в Україні. Але з прий-
няттям  спеціального законодавства, що регулює поря-
док створення і діяльності недержавних пенсійних
фондів, було усунено основний фактор, який заважав їх
розвитку.

Таким чином, процес становлення недержавних пен-
сійних фондів з 2001 по теперішній час можна умовно
поділити на три періоди:

1 період — 2001—2003 рр. — до прийняття Закону
України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

2 період — 2004 р. — вересень 2008 р. — період ста-
новлення недержавних пенсійних фондів після прийнят-
тя закону.

3 період — з вересня 2008 р. — по теперішній час —
період світової фінансової кризи, втрата довіри до фінан-
сових інститутів збоку населення.

Як вже зазначалось раніше, недержавні пенсійні фон-
ди функціонують в України, починаючи з 1992 р., проте
їх діяльність не тільки не була законодавчо врегульова-
но, але й не існувало статистичної бази. До створення
Державної комісії з регулювання ринків фінансових по-
слуг дані фінансові інститути практично не контролюва-
лась жодним державним органом. У початковому аналізі
всіх наявних на 2003 р. недержавних пенсійних фондів їх
кількість становила 55. Проте при детальній перевірці їх
діяльності лише 47 з них були реально функціонуючими.
Незважаючи на відсутність законодавчої бази, за при-
близними підрахунками, у кінці 2000 р. загальні активи
фондів становили 22,77 млн грн., що дорівнювало 0,01%
від ВВП. Ще однією особливістю було те, що 90% всіх
активів були зосередженні у чотирьох найбільших недер-
жавних пенсійних фондах, три з яких мали найбільшу
кількість вкладників (біля 70%).

Подальший аналіз виявив, що з 40 фінансових уста-
нов, у назвах яких так чи інакше було словосполучення
"недержавні пенсійні фонди" 22 установи надавали по-
слуги недержавного пенсійного забезпечення.

Суттєвою проблемою стало і проведення перереєст-
рації існуючих недержавних пенсійних фондів у відпові-
дності до нового закону. При повній перевірці їх діяль-
ності на той момент такими, що відповідають новому за-
конодавству, було визнано всього п'ять.

Другий період становлення недержавних пенсійних
фондів пов'язаний з прийняттям Закону України "Про не-
державне пенсійне забезпечення" (2003 р.) та з новими
вимогами і принципами їх функціонування на умовах про-
зорості. Так як практично діяльність даних фінансових
інститутів знаходилися на початковому етапі, то відпові-
дно і їх показники не могли суттєво впливати на фінансо-
вий ринок, проте необхідно відмітити поступову тенден-
цію їх зростання (див. табл.1).

Подібно до недержавних пенсійних фондів на етапі,
що розглядається, було проведено перереєстрацію інве-
стиційних фондів та компаній. Це було пов'язано з на-
буттям чинності Закону України "Про інститути спільно-
го інвестування" у 2001 році. У відповідності до нього існу-
ючі інвестиційні фонди мали закритися або трансформу-
ватися в інститути спільного відповідно до положень цьо-
го закону.

Інший фінансовий інститут, який має подальшу перс-
пективу свого розвитку — страхові компанії. Діяльність
страхових компаній регулюється Законом України "Про
страхування" (№ 86/96-ВР від 07.03.1996 р.).

Він визначив систему контролю за рівнем плато-
спроможності страховиків і порядок розрахунку резервів,
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встановив норми, що регулюють на-
гляд за страховою діяльністю, упоряд-
кував види обов'язкового страхування.
Крім того, сфера функціонування стра-
хових компаній постійно вдоскона-
люється. Так, на початку 2003 р. були
внесені зміни до Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств",
які дали право відносити на валові вит-
рати частину страхових платежів зі
страхування життя працівників
підприємств, що сприятимуть розвит-
ку інституту страхування життя в Ук-
раїні. Прийняття цієї норми сприяло по-
силенню конкуренції за цільові зао-
щадження населення між страховими компаніями та інши-
ми фінансовими інститутами, насамперед — банками.

Крім того, згідно із Законом "Про недержавне пенс-
ійне забезпечення" саме ці компанії виконуватимуть фун-
кцію здійснення довічних пенсійних виплат. Тобто в разі
настання пенсійного віку учасник пенсійного фонду по-
винен укласти договір на страхування пенсії зі страхо-
вою компанією.

Поступово покращувалися і показники діяльності са-
мих страхових компаній.

Останній п'ятий етап, який почався з вересня 2008 р.
внаслідок світової фінансової кризи, характеризується
загальним спадом в економіці, негативними тенденціями
впливу зовнішньоекономічних факторів, втратою довіри
до фінансових інститутів і, зокрема до недержавних пен-
сійних фондів, з боку основних споживачів цих послуг
через високий рівень ризику їх банкрутств.

ВИСНОВКИ

Таким чином, кожен з розглянутих нами етапів ста-
новлення і розвитку недержавних пенсійних фондів на
ринку фінансових послуг Україні мав власні особливості.

Перший етап — кінець 80-х років ХХ століття — 1990 р.
характеризувався специфічними ринковими стосунками
перехідного періоду, які викликали потребу у формуванні
розумної і ефективної системи соціального захисту на-
селення, розробці пріоритетних напрямів її розвитку.

Другий етап — 1991—1995 рр. — можна охаракте-
ризувати як етап становлення усього ринку фінансових
послуг в Україні. Основні негативні тенденції даного пе-
ріоду були переважно пов'язанні з переходом від адмін-
істративно-командних до ринкових принципів господа-
рювання.

Третій етап — 1996—2000 рр. — був пов'язаний з
розвитком як недержавних пенсійних фондів, так і рин-
ку фінансових послуг в цілому під впливом приватиза-
ційних процесів. Крім того, у зазначений період на мак-
роекономічному рівні спостерігались негативні тенденції
впливу зовнішньоекономічних факторів. Але, незважа-
ючи на певні недоліки, у цілому на зазначеному етапі було
створено передумови для подальшого розвитку недер-
жавних пенсійних фондів. Це полягало у прийнятті пев-
ної законодавчої і нормативно-правової бази та встанов-
ленні вимог до їх діяльності.

Четвертий етап — з 2001 р. по вересень 2008 р. —
заклав основу подальшого становлення і ефективного
розвитку недержавних пенсійних фондів.

Серед основних змін, що відбулись у регуляторному
процесі, можна зазначити такі: створений державний
орган, який регулює і контролює діяльність недержав-
них пенсійних фондів; прийняті ряд спеціальний і загаль-

ний законів, нормативно-правових актів щодо їх діяль-
ності; проведено перереєстрацію і введено процедуру
ліцензування всіх недержавних пенсійних фондів.

Фактично на цьому етапі було створено базову сис-
тему обліку, ліцензування і звітності недержавних пенс-
ійних фондів і, незважаючи на наявність факторів, що
гальмують розвиток окремих установ, на даному етапі
спостерігалось загальне зростання як кількісних так і
якісних показників їх діяльності.

Останній п'ятий етап — з вересня 2008 року по те-
перішній час — який почався внаслідок світової економ-
ічної кризи, як вже зазначалося вище, характеризується
загальним незадовільним станом в економіці під впливом
негативних тенденцій зовнішньоекономічних факторів,
втратою довіри до всіх фінансових інститутів, зокрема
до недержавних пенсійних фондів, з боку основних спо-
живачів їх послуг через високий ризик їх банкрутств,
низький рівень системи захисту прав інвесторів та вклад-
ників домінування адміністративних методів управління
в економічній політиці та загальне падіння рівня соціаль-
но-економічного розвитку держави.
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Таблиця 1. Основні показники діяльності недержавних

пенсійних фондів у період 2004 — 2008 рр.

Розраховано за: офіційний сайт Державної комісії з регулювання ринків фінан-
сових послуг: www.dfp.gov.ua.
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