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Малишко Є. О. Шляхи вдосконалення механізму державного регулювання загальнообов’язкового 
накопичувального пенсійного забезпечення

Метою статті є виявлення шляхів удосконалення механізму державного регулювання загальнообов’язкового накопичувального пенсійного за-
безпечення. Проаналізовано ефективний розвиток і шляхи вдосконалення запровадження загальнообов’язкового накопичувального пенсійного 
забезпечення. Побудовано фінансовий кластер суб’єктів пенсійної системи. Об’єднання суб’єктів пенсійної системи України у фінансовий кластер 
сприятиме прискоренню повноцінного функціонування всіх рівнів пенсійного забезпечення. Ядром кластера є рівні пенсійної системи. Встанов-
лено основні ризики щодо шляхів удосконалення механізму державного регулювання загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забез-
печення, а саме: довгострокове інвестування; диверсифікація джерел покриття ризику втрати працездатності; забезпечення фінансової стій-
кості та збалансованості; оцінка вартості активів; корупційні схеми відмивання пенсійних активів; тіньова економіка українських підприємств; 
аудит і актуарне оцінювання; порядок нарахування та рівень пенсійних виплат. Побудовано ієрархію впливу ризиків щодо шляхів удосконалення 
механізму державного регулювання загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення, де на найвищому рівні перебуває ризик 
довгострокового інвестування. Запропоновано такі шляхи вдосконалення механізму державного регулювання загальнообов’язкового накопичу-
вального пенсійного забезпечення: моніторинг елементів накопичувального, перерозподільчого та державного фінансування; запровадження 
можливості використання інвестиційних проєктів фінансового ринку; удосконалення чинної системи недержавного пенсійного забезпечення, 
орієнтованої на захист пенсійних накопичень від ризиків недержавного пенсійного фонду; зниження соціально-економічних ризиків шляхом збіль-
шення зайнятості, зростання доходів громадян, здійснення державного нагляду та контролю за диверсифікацією фінансових інструментів, зба-
лансування фінансових ресурсів громадян через зниження адміністративних витрат. 
Ключові слова: пенсійна система, загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення, пенсійне страхування, механізм, ризики, ризик-орі-
єнтований підхід, фінансовий кластер.
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Malyshko Ye. O. The Ways to Improve the Mechanism of the State Regulation of the Compulsory Accumulative Pension Provision
The article is aimed at identifying the ways to improve the mechanism of the State regulation of compulsory accumulative pension provision. Both the effective 
development and the ways to improve the introduction of compulsory accumulative pension provision are analyzed. A financial cluster of the subjects of pen-
sion system is built up. The association of pension system subjects of Ukraine into a financial cluster will accelerate the full functioning of all levels of pension 
provision. The core of the cluster is the levels of the pension system. The main risks on the ways to improve the mechanism of the State regulation of compulsory 
accumulative pension provision are identified, namely: long-term investment; diversification of sources of coverage of the risk of disability; ensuring financial 
sustainability and balance; valuation of assets; corruption schemes of money laundering of pension assets; shadow economy of Ukrainian enterprises; audit 
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and actuarial evaluation; procedure for accrual and the level of pension payments. The hierarchy of risk impact on the ways to improve the mechanism of the 
State regulation of compulsory accumulative pension provision is built up, where the risk of long-term investment holds the highest level. The following ways of 
improving the mechanism of the State regulation of compulsory accumulative pension provision are proposed: monitoring of elements of accumulative, redis-
tribution and the State-based funding; introduction of the possibility of using investment projects of the financial market; improvement of the current system of 
the non-State pension provision, focused on protecting pension savings from the risks of a non-State pension fund; reducing socio-economic risks by increasing 
employment, increasing incomes of citizens, exercising the State supervision and controlling the diversification of financial instruments, balancing the financial 
resources of citizens through the reduced administrative costs.
Keywords: pension system, compulsory accumulative pension provision, pension insurance, mechanism, risks, risk-oriented approach, financial cluster.
Fig.: 3. Tabl.: 2. Formulae: 2. Bibl.: 13.
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Виконано в межах НДР «Формування ризик-орієнтованої системи 
накопичувального пенсійного забезпечення» (№ 45/2020-2021).

Процес реформування пенсійного забезпечен-
ня передбачає запровадження накопичуваль-
них механізмів фінансування пенсії. В умовах 

євроінтеграції основною проблемою в розвитку фі-
нансових відносин у країні є потреба вдосконалення 
функцій органів законодавчої та виконавчої влади та 
фінансових органів, що забезпечить стимулювання 
соціально-економічного розвитку, а отже, підвищен-
ня рівня життя та соціальних гарантій учасників сис-
теми пенсійного страхування.

Трирівнева пенсійна система все ще знаходить-
ся на етапі реформування, що підтверджується запро-
вадженням другого рівня – загальнообов’язкового 
накопичувального пенсійного забезпечення, який 
сприятиме забезпеченню потужного фінансового 
джерела в пенсійну сферу. Саме функціонування ці-
лісного механізму фінансових інститутів сприятиме 
задоволенню фінансовими ресурсами розвитку укра-
їнської пенсійної системи, що відповідатиме таким 
пріоритетним напрямам: надійність, фінансова стій-
кість, інвестиційна привабливість, захист пенсійних 
активів, фінансова стабільність. Управління коштами 
пенсійних накопичень є складним фінансовим меха-
нізмом, що насамперед спрямований на забезпечен-
ня ефективного управління активами та формування 
пенсійних резервів з метою накопичення пенсії. 

Наразі, з метою визначення шляхів удо-
сконалення механізмів державного регулювання 
загальнообов’язкового накопичувального пенсійного 
забезпечення, передбачено ряд заходів, спрямова-
них на трансформацію пенсійної системи як єдиного 
кластера інститутів пенсійного захисту, що на сьо-
годні день набуває великого значення.

Особливості формування, проблеми реалізації 
та напрямки реформування пенсійної системи Укра-
їни досліджені в наукових працях Дробота Я. В., Рез-
ніченко Н. В. [1], Загреби І. І. [2], Ставерської Т. О., 
Шевчук І. Л. [3]. Федоренком А. [4] розглянуто аль-
тернативи запровадження накопичувальної системи 

загальнообов’язкового державного пенсійного стра-
хування. Толуб’яком В. С., Гориним В. П. [5] проана-
лізовано можливість упровадження накопичувальної 
складової пенсійної системи. Дослідження ризику 
пенсійного страхування та побудова ризик-орієнто-
ваного підходу до фінансового моніторингу висвітле-
но у працях Коваль О. П. [6], Ачкасової С. А. [7]. Проте 
дослідження особливостей функціонування другого 
рівня, захисту від ризику пенсійних активів учасників 
пенсійних програм і проблем удосконалення механіз-
мів державного регулювання загальнообов’язкового 
накопичувального пенсійного забезпечення потребує 
подальшого комплексного вивчення.

Метою статті є виявлення шляхів удоскона-
лення механізму державного регулювання загально-

обов’язкового накопичувального пенсійного забез-
печення.

Сформовані заходи щодо організації подаль-
шого розвитку пенсійної системи в Україні 
є перспективними напрямами ефективного 

функціонування загальнообов’язкового накопичу-
вального пенсійного забезпечення, що забезпечить 
економіку країни фінансовими ресурсами для інвес-
тування. Саме це сприятиме покращенню фінансової 
стабільності та вирішенню ряду проблем, пов’язаних 
з можливістю використання пенсійної системи як 
кластерного механізму зі стимулювання праці для 
здійснення інвестицій у майбутнє.

 Нині функціонування накопичувальної пен-
сійної системи ґрунтується на засадах добровільної 
участі, тобто залученні додаткових резервів фінансу-
вання для отримання додаткових пенсійних виплат. 
Важливість накопичувальних механізмів пенсійного 
страхування полягає, насамперед, у формуванні пен-
сійних резервів і управлінні активами, а отже, у збіль-
шенні накопичувальної частини пенсії. 

Реформування пенсійної системи передбачає 
проведення цілої низки заходів, пов’язаних із при-
йняттям нової законодавчої бази, підготовкою нор-
мативних актів. Регулювання правовідносин, пов’я-
заних з пенсійним страхуванням і забезпеченням,  
є одним із головних чинників соціальної стабільності, 
оскільки стосується всіх поколінь громадян [8].
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Упровадження другого рівня загально обов’яз ко-
вого накопичувального пенсійного забезпечення зна-
чно підвищить рівень фінансової системи країни за ра-
хунок накопичень та інвестування внесків, що сприя-
тиме одержанню максимального прибутку з мінімаль-
ними ризиками, а отже, захистить від інфляційних 
процесів. Фінансові відносини між суб’єктами системи 
загальнообов’язкового накопичувального пенсійно-
го забезпечення передбачають ефективне управління 
коштами пенсійних накопичень, що зменшує наванта-
ження на солідарний рівень пенсійної системи. 

Особливістю формування кластера між суб’єк-
тами системи загальнообов’язкового накопичуваль-
ного пенсійного забезпечення є створення та впро-
вадження наукомісткого конкурентоспроможного 
продукту, що регламентуватиме взаємовідносини на 
трьох рівнях пенсійної системи, тобто цілісного ме-
ханізму. 

Кластер – це форма мережі, що спостерігається 
в межах географічного регіону, в якій близьке 
розміщення фірми та організацій забезпечує 

наявність певних форм спільності та підвищує часто-
ту та рівень взаємодії. Кластер визначається як сис-
тема взаємопов’язаних фірм та організацій, цінність 
яких як єдиного цілого перевищує просту суму скла-
дових частин [9]. Тобто, механізми взаємодії суб’єктів 
системи пенсійного забезпечення є функціонування 
фінансового кластера, що гарантуватиме створення 
збалансованої та стійкої до фінансових ризиків пен-
сійної системи.

Накопичувальна система функціонує на засадах 
накопичення коштів застрахованих осіб у накопи-
чувальному фонді. Дослідження пенсійної системи 
свідчать про існування дефіциту бюджету Пенсійно-
го фонду України, що унеможливлює зв’язок між вне-
сками та розміром пенсії. Таким чином, стабілізація 
фінансової системи країни гарантуватиме мініміза-
цію ризиків і підвищення рівня дохідності активів 
пенсійного фонду. 

На рис. 1 наведено передумови ефективного 
функціонування фінансового кластера суб’єктів пен-
сійної системи, що сприятиме синергетичному ефек-
ту від запровадження загальнообов’язкового накопи-
чувального пенсійного забезпечення.

Як видно на рис. 1, відображено функціонуван-
ня пенсійної системи, побудованої на принципах со-
ціального забезпечення. Об’єднання суб’єктів пенсій-
ної системи України у фінансовий кластер сприяти-
ме прискоренню повноцінного функціонування всіх 
рівнів пенсійного забезпечення. Щодо ядра кластера, 
то в цій ролі виступають рівні пенсійної системи, 
що є об’єднанням ієрархічної структури із сильними 
зв’язками. Основними напрямами функціонування 
фінансового кластера суб’єктів пенсійної системи є: 
управління коштами, залучення коштів, накопичен-
ня, інвестування, ризик, моніторинг. Так виникає 

перерозподіл ризиків між рівнями пенсійної систе-
ми, розв’язання проблем збору внесків – удоскона-
лення податкової системи, забезпечення збільшен-
ня коефіцієнта заміщення та пенсійних накопичень, 
що прискорить зв’язок працівник – роботодавець –  
реформована пенсійна система. Функціонування 
загальнообов’язкового накопичувального пенсійного 
забезпечення передбачає відрахуваннями роботодав-
цями 2% від реальної заробітної плати, тоді як пра-
цівник сплачуватиме 1%. У цьому випадку спостеріга-
тиметься зменшення тінізації заробітної плати, збіль-
шення страхових внесків, контроль з боку держави та 
диджиталізація учасників пенсійної системи. 

Встановлено певні особливості запропоновано-
го фінансового кластера суб’єктів пенсійної системи: 
 ефективність управління пенсійною системою; 
 мотиваційні переваги для роботодавців при 

сплаті пенсійних внесків; 
 розширення участі компаній для управління 

активами; 
 розширення пенсійних схем з виплат довго-

строкових пенсій; 
 здійснення внутрішнього контролю; 
 єдиний реєстр усіх учасників системи пенсій-

ного страхування. 

Впровадження комбінованого типу пенсій-
ної системи, особливо в частині регулюван-
ня загальнообов’язкового накопичувального 

пенсійного забезпечення, необхідне для введення 
запобіжних заходів щодо контролю в системі соці-
ально-економічних відносин. Як зазначено, загально-
обов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення 
є ключовим елементом ядра фінансового кластера 
суб’єктів пенсійної системи. Державне регулюван-
ня сприяє виявленню порушень щодо інвестицій-
ної діяльності, фінансових операцій та фінансових 
зобов’язань у системі накопичувального пенсійного 
забезпечення. 

Для успішного виконання апаратом управлін-
ня необхідних функцій держава формує свій бюджет, 
бюджетну політику та бюджетну систему. Раціональ-
не управління бюджетом у ринкових умовах має ве-
лике значення для держави. Саме тому необхідно ви-
вчати й удосконалювати функції органів законодав-
чої та виконавчої влади й фінансових органів стосов-
но бюджету та методів, що використовують ці органи  
у процесі управління бюджетними ресурсами та від-
носинами, які виникають під час руху бюджетних по-
токів. З огляду на євроінтеграційний курс, розвиток 
фінансових відносин в Україні потребує вдоскона-
лення бюджетного менеджменту з метою підвищення 
ефективності державних послуг завдяки раціональ-
ному використанню бюджетних коштів [10].

Державне регулювання фінансового забезпе-
чення пенсійних систем є ефективним інструментом 
впливу держави на процеси в пенсійній сфері й засто-
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Пенсійний фонд

Адміністратори

КУА

Аудиторські
фірми

Солідарна система
загальнообов’язкового
державного пенсійного

страхування

Загальнообов’язкове
накопичувальне пенсійне

забезпечення

Система недержавного
пенсійного забезпечення

Страхова організація

Накопичувальний
фонд

Недержавний
пенсійний фонд

Учасники системи Платіжні представники

Напрями функціонування

Управління
коштами

Залучення
коштів

Накопичення Інвестування Ризик Моніторинг

Рис. 1. Фінансовий кластер суб’єктів пенсійної системи
Джерело: авторська  розробка.

совуються нею для реалізації заходів пенсійної полі-
тики. Сукупність економічних, правових, соціальних, 
адміністративних і організаційних методів держав-
ного регулювання пенсійної системи здійснюється 
через регулювання макроекономічного, демографіч-
ного, соціально-психологічного впливу на розвиток 
пенсійної системи; діяльність системи інститутів, які 
забезпечують узгодженість інтересів суб’єктів пен-
сійної системи [11].

Важливими передумовами є забезпечення роз-
витку фінансового та страхового ринків з 
формуванням адміністративного механізму 

мінімізації ризиків вкладників коштів. Для зменшен-
ня ризику накопичувальної пенсійної системи та за-
безпечення пенсійних виплат важливо забезпечити 
макроекономічну стабільність та якісний розвиток 
фінансового сектора [12].

Досліджуючи основні механізми державного 
регулювання загальнообов’язкового накопичуваль-
ного пенсійного забезпечення є питання щодо на-
дійності, захищеності та прибутковості пенсійних 
накопичень від групи ризиків. Саме ризик-орієнтова-
ний підхід дозволить виявити ознаки ризикованості 
фінансування, що є невід’ємною частиною в побудові 
цілісного механізму функціонування накопичуваль-
ного пенсійного забезпечення. 

З метою встановлення шляхів удосконалення 
механізму державного регулювання загально обов’яз-
кового накопичувального пенсійного забезпечення 
запропоновано побудову ієрархії – певного виду сис-
теми, що складається з впливу ризиків, згрупованих у 
незалежні підмножини (групи) [13].

На основі методик системного аналізу [13] мно-
жину ризиків щодо шляхів удосконалення механізму 
державного регулювання загальнообов’язкового на-
копичувального пенсійного забезпечення перетворе-
но на ієрархічну структуру, що наведено на рис. 2.

На рис. 2 позначено:
1 – довгострокове інвестування, що є потужним 

джерелом інвестиційного ресурсу для інсти-
туційного розвитку; 

2 – диверсифікація джерел покриття ризику 
втрати працездатності; 

3 – забезпечення фінансової стійкості та збалан-
сованості; 

4 – оцінка вартості активів, що забезпечить ризи-
ки втрати пенсійних активів; 

5 – дефіцит фінансових ресурсів; 
6 – корупційні схеми відмивання пенсійних ак-

тивів; 
7 – тіньова економіка українських підприємств, 

що вимагає здійснення контролю з боку дер-
жави за сплатою внесків; 
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8 – аудит і актуарне оцінювання, що забезпечить 
мінімізацію видатків держави; 

9 – порядок нарахування та рівень пенсійних ви-
плат.

У результаті аналізу направленого графа (див. 
рис. 2) побудовано матрицю досяжності. Заповнення 
матриці бінарними ризиками здійснюється за рядком 
правилом [13]:

1, якщо з можна потрапити в ;
0, у протилежному випадку.ij

i j
d 

= 
        

(1)

У табл. 1 наведено результати визначення 
вза ємо зв’язку ризиків щодо шляхів удосконален-
ня механізму державного регулювання загально-
обов’язкового накопичувального пенсійного забез-

печення, що має вигляд матриці досяжності направ-
леного графа. 

Матриця досяжності направленого графа –  
зв’язки ризиків щодо шляхів удоскона-
лення механізму державного регулювання 

загальнообов’язкового накопичувального пенсійного 
забезпечення, що наведена в табл. 1, дає змогу розді-
лити множину вершин Н на підмножину рівнів ієрар-
хії. З цією метою всі вершини поділяються на досяжні 
та попередні.

Вершину hi називають досяжною з вершини hj, 
якщо в орієнтованій графі існує шлях від hj до hi. Ця 
множина позначається через R (hi). Вершина hj вважа-
ється попередньою до hi, якщо можливе досягнення 
hi із hj. Ця множина позначається через A(hi) [13].

Множина вершин 
( ) ( ) ( ),i i iA h R h A h= 

                     
(2)

для яких виконується умова недосяжності з решти 
вершин множини Н, що залишилися, може бути по-
значена як рівень ієрархії. Ця умова перевіряється в 
декількох ітераціях шляхом поступового виключення 
визначених вищих рівнів [13].

Визначення рівнів ієрархії проводиться шляхом 
перевірки виконання умови (1) та (2), результати якої 
наведено в табл. 2.

Як видно з табл. 2, критеріальна рівність при 
першій ітерації виконується для ризику 1 – довго-
строкове інвестування, що є потужним джерелом 
інвестиційного ресурсу для інституційного розви-
тку, що займає перше місце в ієрархії. При другій 
ітерації критеріальна рівність виконується для ри-
зику 5 – дефіцит фінансових ресурсів. Загальний ви-
гляд структури ієрархії впливу ризиків щодо шляхів 
удосконалення механізму державного регулювання 
загальнообов’язкового накопичувального пенсійного 
забезпечення наведено на рис. 3.

1

2 3

4

5

6

7

89

 

Рис. 2. Взаємозв’язок ризиків щодо шляхів 
удосконалення механізму державного регулювання 

загальнообов’язкового накопичувального пенсійного 
забезпечення

Джерело: авторська  розробка.

Таблиця 1

Результати зв’язку ризиків щодо шляхів удосконалення механізму державного регулювання 
загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення

Ризик 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Довгострокове інвестування 1 0 0 0 1 0 0 0 0

2 Диверсифікація джерел покриття ризику втрати 
працездатності 0 1 0 0 0 0 1 0 0

3 Забезпечення фінансової стійкості  
та збалансованості 0 0 1 0 0 0 0 0 1

4 Оцінка вартості активів 0 0 0 1 0 1 0 0 0

5 Дефіцит фінансових ресурсів 0 1 0 0 1 0 0 0 0

6 Корупційні схеми відмивання пенсійних активів 0 0 0 0 0 1 0 1 0

7 Тіньова економіка українських підприємств 0 0 1 0 0 1 1 0 0

8 Аудит і актуарне оцінювання 0 0 0 1 0 0 0 1 0

9 Порядок нарахування та рівень пенсійних виплат 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Джерело: авторська  розробка.
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Таблиця 2

Визначення рівнів ієрархії впливу ризиків щодо шляхів 
удосконалення механізму державного регулювання 

загальнообов’язкового накопичувального пенсійного 
забезпечення

hi R(hi) A(hi) R(hi)X A(hi)

1 1,5 1 1

2 2,7 2,5 3

3 3,9 3,7 5

4 4,6 4,8,9 7

5 2,5 1,5 2

6 6,8 4,6,7 7

7 2,6,7 2,7 4

8 4,8 6,8 7

9 4,9 3,9 6

Джерело: авторська  розробка.

На рис. 3 видно, що ієрархія впливу ризиків 
щодо шляхів удосконалення механізму державного 
регулювання загальнообов’язкового накопичуваль-
ного пенсійного забезпечення є 7-рівневою. Осно-
вною метою при визначенні впливу ризиків щодо 
шляхів удосконалення механізму державного регу-
лювання загальнообов’язкового накопичувального 
пенсійного забезпечення є виявлення ризик-орієн-
тованого підходу, що забезпечить посилення нагляду 
над диверсифікацією фінансових інструментів та на-
прямами інвестування пенсійних активів.

На наступних рівнях, а саме: з другого по шос-
тий, визначено такі ризики: 
 дефіцит фінансових ресурсів; 
 диверсифікація джерел покриття ризику 

втрати працездатності; 
 тіньова економіка українських підприємств, 

що вимагає здійснення контролю з боку дер-
жави за сплатою внесків; 

 забезпечення фінансової стійкості та збалан-
сованості; 

 порядок нарахування та рівень пенсійних ви-
плат.

Урегулювання саме цих ризиків сприятиме по-
кращенню фінансової стабільності, збалансуванню 
солідарної системи та капіталізації пенсійних нако-
пичень у цінні папери на фондовому ринку. 

На найвищому рівні ієрархії перебуває ризик – 
довгострокове інвестування, що є потужним джере-
лом інвестиційного ресурсу для інституційного розви-
тку. Поетапний моніторинг усіх рівнів ієрархії ризиків 
забезпечить прискорення функціонування накопичу-
вальних складників багаторівневої системи, що дозво-
лить акумулювати кошти пенсійного резерву.

Запропоновано шляхи вдосконалення механізму 
державного регулювання загально обов’язкового 
накопичувального пенсійного забезпечен-

ня, що сприятиме комплексній побудові ризик- 
орієн  тованого підходу та забезпечить стабільність 
всієї пенсійної системи:

 

Довгострокове інвестування

Дефіцит фінансових ресурсів

Диверсифікація джерел покриття ризику
втрати працездатності

Тіньова економіка українських підприємств

Забезпечення фінансової стійкості
та збалансованості

Порядок нарахування та рівень
пенсійних виплат

Оцінка
вартості
активів

Корупційні
схеми

відмивання
пенсійних

активів

Аудит
і актуарне

оцінювання

1 рівень

2 рівень

3 рівень

4 рівень

5 рівень

6 рівень

7 рівень

Рис. 3. Ієрархія впливу ризиків щодо шляхів удосконалення механізму державного регулювання 
загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення

Джерело: авторська  розробка.
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 моніторинг елементів накопичувального, пе-
рерозподільчого та державного фінансуван-
ня, що сприятиме виконанню чітких вимог до 
інвестування активів;

 запровадження можливості використання ін-
вестиційних проєктів фінансового ринку, що 
сприятиме захищеності пенсійних накопи-
чень від інфляції та мінімізації ризиків вклад-
ників;

 удосконалення діючої системи недержавного 
пенсійного забезпечення, орієнтованої на за-
хист пенсійних накопичень від ризиків недер-
жавного пенсійного фонду;

 зниження соціально-економічних ризиків 
шляхом збільшення зайнятості (зростання 
доходів громадян), що є найголовнішим дже-
релом інвестувань в економіку країни;

 здійснення державного нагляду та контролю 
за диверсифікацією фінансових інструментів, 
що надає захист від конкуренції у фінансово-
му кластері суб’єктів пенсійної системи;

 збалансування фінансових ресурсів громадян 
через зниження адміністративних витрат, що 
забезпечить підвищення рівня довгостроко-
вого інвестування та збільшення пенсійних 
виплат.

Дослідження вказують, на оптимізація пенсій-
ної системи за рахунок посилення ролі пенсійного 
страхування, а отже, збільшення працездатного насе-
лення пенсійного віку, зменшення витрат пенсійного 
фонду за рахунок диверсифікації пенсійних програм 
створить механізми державного контролю за інвес-
туванням пенсійних активів. 

ВИСНОВКИ
Досліджуючи перспективи запровадження 

загальнообов’язкового накопичувального пенсійного 
забезпечення, з огляду на законодавчу базу, дає змогу 
стверджувати, що система буде виступати доповне-
нням до солідарної, тобто додатковим джерелом пен-
сійного забезпечення. Крім того, механізм функціо-
нування загальнообов’язкового накопичувального 
пенсійного забезпечення спрямований на вирішення 
деяких напрямів: соціальне забезпечення, розбудова 
національної економіки та належне функціонування 
фондового ринку; мотивація; диверсифікація ризи-
ків; довгострокове інвестування; фінансова стабіль-
ність та оздоровлення. Запропонований фінансовий 
кластер суб’єктів пенсійної системи забезпечить ви-
бір програм пенсійного страхування, знизить ризик 
зловживань фінансовими ресурсами та дасть змогу 
збалансувати фінанси пенсійної системи. 

Запропоновано шляхи вдосконалення механіз-
му державного регулювання загальнообов’язкового 
накопичувального пенсійного забезпечення, що ви-
ступає основним підґрунтям для оздоровлення фі-
нансової системи в цілому. Таким чином, необхід-

ність запровадження другого рівня пенсійної сис-
теми є кроком до трансформації та диджиталізації 
пенсійної системи України.                   
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