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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ
НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

ОБҐҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ 
ТА ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ

Пред с тав ле но роз роб ле ні ав то ра ми те о ре ти ко-ме то до ло гіч ні осно ви роз крит тя ін фор ма ції в
сис те мі не дер жав но го пен сій но го за без пе чен ня Укра ї ни. На цій осно ві про ана лі зо ва но прак ти -
ку роз крит тя ін фор ма ції та сфор мо ва но ре ко мен да ції що до її вдос ко на лен ня. 

The authors offer their elaborations of theoretical and methodological principles of revealing infor-
mation in the system of non-government pension ensurance in Ukraine. On this basis the practice of
revealing information is analyzed and recommendations as to its improvement is formulated.

Клю чо ві сло ва: не дер жав не пен сій не за без пе чен ня, аси мет рія ін фор ма ції, роз крит тя ін фор -
ма ції.

Не дер жав ні пен сій ні фон ди (НПФ) є ак тив ни ми суб’єк та ми сві то во го рин ку
капіталу, оскіль ки фор му ють важ ли ву скла до ву фі нан со вих рин ків роз ви ну тих
кра їн і сві то во го фі нан со во го рин ку. Ці ін с ти ту ти ви ко ну ють у су час ній еко но міч -
ній сис те мі важ ли ві функ  ції. Транс фор му ю чи віль ні кош ти під при ємств і до мо -
гос по дарств у ін вес ти ції, НПФ ви сту па ють дже ре лом дов го стро ко вих ін вес ти цій -
них ре сур сів для роз вит ку еко но мі ки, що, як по ка зує до свід ба га тьох кра їн, сприяє
еко но міч но му зро стан ню. Со ці аль на фун к ція НПФ про яв ля єть ся в то му, що такі
фі нан со ві ін с ти ту ти на да ють мож ли вість фор му ван ня пер со ні фі ко ва но го осо бис -
то го ма те рі аль но го за без пе чен ня ін ди ві да в ста рос ті як за йо го влас ною іні ці а ти -
вою, так і з іні ці а ти ви за ці кав ле них у ньо му осіб (ро ди чів, про фе сій них об’єд нань,
під при ємств-ро бо то дав ців то що). Для кор по ра тив но го сек то ру НПФ на да ють
інстру мен та рій управ лін ня тру до ви ми ре сур са ми, що дає змо гу за охо чу ва ти та сти -
му лю ва ти ква лі фі ко ва ні кад ри під при єм ст ва.

На жаль, у нашій кра ї ні сег мент НПФ роз ви ва єть ся не та ки ми швид ки ми
тем па ми, як у роз ви ну тих кра ї нах. Ста ном на 30.09.2010 в Укра ї ні за ре єс т ро ва но
102 таких фон ди із за галь ним об ся гом ак ти вів 1057,3 млн грн1. У струк ту рі су куп ної

1
Ста тис тич ні да ні роз вит ку НПФ в Укра ї ні на ве де ні за офі цій ни ми да ни ми Дер ж фін по -

слуг (див.: Під сум ки роз вит ку сис те ми не дер жав но го пен сій но го за без пе чен ня за 9 мі ся ців 2010 ро ку:
[Електр. ре сурс]. – http://www.dfp.gov.ua).
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ве ли чи ни ак ти вів не бан ківсь ких фі нан со вих уста нов Укра ї ни час т ка ак ти вів НПФ
ста но вить ли ше 0,7 % (для по рів нян ня: у США во на до рів нює 24,1 %). 

Основ ни ми при чи на ми та ко го ста ну роз вит ку НПФ в Укра ї ні, на наш
погляд, є не до стат ній об сяг віль них кош тів під при ємств-ро бо то дав ців та ін ди ві ду -
аль них за ощад жень, які мо жуть бу ти трансформовані в дов го стро ко ві пен сій ні
нако пи чен ня; ви со кі ри зи ки дов го стро ко вих на ко пи чень пен сій но го ти пу в умо вах
по лі тич ної й еко но міч ної не ста біль нос ті в кра ї ні; по рів ня но ко рот кий час існу ван -
ня сис те ми не дер жав но го пен сій но го за без пе чен ня; не обіз на ність біль шої час ти ни
на се лен ня й під при ємств-ро бо то дав ців що до умов фун к ці о ну ван ня сис те ми не -
дер жав но го пен сій но го за без пе чен ня; не до ві ра лю дей до фі нан со вих уста нов, зок -
ре ма НПФ; не до стат ні на бір і на дій ність фі нан со вих ін стру мен тів для інвес ту ван -
ня пен сій них ак ти вів.

З огля ду на за зна че не кіль кість учас ни ків ук ра їнсь ких НПФ, від по від но до
укла де них кон т рак тів, не перевищує 484 тис. осіб (близь ко 3 % кіль кос ті пра цю -
ю чих в Укра ї ні). При цьо му ли ше 52 тис. учас ни ків НПФ (11 % їх за галь ної
кількості) є вклад ни ка ми на влас ну ко ристь. Реш та учас ни ків (89 % їх за галь ного
числа) на бу ли цьо го ста ту су за пен сій ни ми кон т рак та ми, укла де ни ми на їх ню
користь юри дич ни ми осо ба ми, на сам пе ред під при єм ст ва ми-ро бо то дав ця ми. До
ре чі, са ме за ра ху нок юри дич них осіб здій с не но 95,7 % за галь но го об ся гу пен сій -
них внес ків до НПФ2.

Но вий етап пен сій ної ре фор ми в Укра ї ні, який роз по чав ся на при кін ці 2010 р.,
ак ту а лі зує ува гу до не дер жав но го пен сій но го за без пе чен ня. Згід но з про ек том Зако -
ну “Про за хо ди що до за ко но дав чо го за без пе чен ня ре фор му ван ня пен сій ної сис те -
ми”, ре фор ма пе ред ба чає іс тот ні змі ни со лі дар но го рів ня та за про вад жен ня обов’яз -
ко во го на ко пи чу валь но го рів ня пен сій но го за без пе чен ня. Че рез два ро ки пі сля
за про вад жен ня внес ків до обов’яз ко вої на ко пи чу валь ної сис те ми її учас ни ки ма ти -
муть пра во оби ра ти НПФ, у яких на ко пи чу ва ти муть ся їх ні пен сій ні внес ки. Ви бір
фон ду іма нен т но по род жу є від но си ни “прин ци пал – агент” та проб ле му аси мет рії
ін фор ма ції. Остан ня, у свою чер гу, по род жує два знач них ри зи ки для плат ни ків пен -
сій них внес ків: не спри ят ли во го ви бо ру (adverse selection) і мо раль ний (moral hazard).
Ризик не спри ят ли во го ви бо ру по ля гає в то му, що учас ни ки обов’яз ко во го на ко пи -
чу валь но го й не дер жав но го пен сій но го рів нів в умо вах не до стат ньої ін фор ма ції мо -
жуть об ра ти не оп ти маль ний для них НПФ. Мо раль ний ри зик пов’яза ний із тим,
що в ме жах схе ми фун к ці о ну ван ня НПФ аку му льо ва ні пен сій ні внес ки мо жуть бути
ви ко ри ста ні не най кра щим для учас ни ків фон ду чи ном, тоб то час т ко во чи пов ніс -
тю не в їхніх ін те ре сах. В Укра ї ні вка за ні ри зи ки під ви щу ють ся че рез те, що пере -
важ на біль шість її на се лен ня не обі зна на з прин ци па ми фун к ці о ну ван ня обов’яз ко -
во го на ко пи чу валь но го й доб ро віль но го не дер жав но го рів нів пенсійної системи. 

2
Та ка тен ден ція спо сте рі га єть ся про тя гом усьо го пе рі о ду ак тив но го фун к ці о ну ван ня

НПФ в Укра ї ні та з ча сом ли ше по си лю єть ся (див., на прик лад: Ле о нов Д. Не дер жав ні пен сій -
ні фон ди в Укра ї ні: стан та проб ле ми роз вит ку кон тин ген ту пен сій них фон дів та спо жи ва чів їх
по слуг // Ри нок цін них па пе рів Укра ї ни. – 2006. – № 9–10. – C. 73–79).
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За зна че не зу мо ви ло не об хід ність під ви щен ня ін фор ма цій ної про зо рос ті схем
фун к ці о ну ван ня НПФ. У фі нан со вій на уці по ши ре на точ ка зо ру, що ви щий
рівень роз крит тя зна чи мої для ін вес то ра ін фор ма ції змен шує ри зик її аси мет рії
та по ліп шує ін вес ти цій ні вза є мо від но си ни. У прак тич но му пла ні да ний ас пект
ґрун тов но роз роб ле ний між на род ним рей тин го вим агент ст вом “Standard &
Poor’s”, яке про во дить ре гу ляр ні до слід жен ня ін фор ма цій ної про зо рос ті бан ків і
ком па ній у різ них сек то рах еко но мі ки та кра ї нах, вклю ча ю чи бан ки Укра ї ни3. 

В на уко вій лі те ра ту рі об ґ рун то ву єть ся, що в біль шос ті ви пад ків роз крит тя
інфор ма ції є ви гід ним для прин ци па ла, то му що зни жує як ри зик не спри ят ли во -
го ви бо ру, так і мо раль ний4. Ра зом із тим у де яких пра цях пред с тав ле ні ас пек ти
роз крит тя ін фор ма ції, котрі мо жуть не га тив но по зна чи ти ся на ре зуль та тах управ -
лін ня інвестиційним пор т фе лем5. Зок ре ма, іс ну ють прин ци по ві від мін нос ті в роз -
крит ті ін фор ма ції про ре зуль та ти зу силь ме нед же ра та про са мі його дії. В остан -
ньо му ви пад ку роз крит тя ін фор ма ції мо же не спри я ти до сяг нен ню най кра що го
ре зуль та ту. Отже, проб ле ма роз роб ки ме то до ло гії роз крит тя ін фор ма ції та ство -
рен ня мо де лі ін фор ма цій ної про зо рос ті фі нан со вих ін с ти ту тів є до сить склад ною
в сен сі зна ход жен ня оп ти маль но го рів ня роз крит тя ін фор ма ції.

За ува жи мо, що роз крит тя ін фор ма ції мо же бу ти ре гу ля тив ним і доб ро віль -
ним. Пер ше вклю чає роз крит тя ін фор ма ції ре гу ля то ром рин ку, ви хо дя чи з ви ко ну -
  ва них ним фун к цій, а та кож фі нан со вим ін с ти ту том на ви мо гу та в об ся гах, уста -
нов ле них ре гу ля то ром від по від но до за ко но дав ст ва. Дру ге зо рі єн то ва не на вза є мо   -
від но си ни спо жи ва чів від по від них фі нан со вих по слуг і теж є пев ним від об ра жен -
ням рів ня кор по ра тив но го управ лін ня в кон к рет ній фі нан со вій уста но ві. Авто ри
стат ті ма ють на ме ті окрес ли ти ме то до ло гіч ні осно ви доб ро віль но го роз крит тя
ін фор ма ції в НПФ. 

Роз роб ка ме то до ло гіч них ас пек тів доб ро віль но го роз крит тя ін фор ма ції в
НПФ має ба зу ва ти ся пе ре ду сім на іс ну ю чій в Укра ї ні кон цеп ту аль ній схе мі функ -
 ці о ну ван ня та ких фон дів (рис. 1) та схе мі управ лін ня НПФ (рис. 2).

Окрім то го, ме то до ло гіч ні ас пек ти роз крит тя ін фор ма ції повинні ко рес пон ду -
ва ти з ук ра їнсь ки ми й між на род ни ми ре гу ля тив ни ми нор ма ми фун к ці о ну ван ня
НПФ. Се ред ук ра їнсь ких ре гу ля тив них актів клю чо вим є За кон “Про не дер жав не
пен сій не за без пе чен ня”, а се ред між на род них – Прин ци пи ре гу лю ван ня при ват -
них профе сій них пен сій них схем6, схва ле ні Між на род ною ме ре жею ре гу ля тор них

3 
Див., на прик лад: Ис сле до ва ние ин фор ма ци он ной про зрач нос ти бан ков Укра и ны в 2010 г.:

Сов мес т ное ис сле до ва ние Агент ст ва фи нан со вых ини ци а тив и Standard & Poor’s: [Електр.
ресурс]. – http://www.standardandpoors.ru/_Images/Pdfs/6412.pdf.

4
Див., зок ре ма: Holstrom B. Moral hazard and observability // The Bell Journal of Economics. –

1979. – Vol. 10, No. 1. – Р. 74–91.
5

Див., на прик лад: Prat A. The wrong kind of transparency // The American Economic Review. –
2005. – Vol. 95, No. 3. – Р. 862–877.

6
Див., на прик лад: Ле о нов Д.А., Льо воч кін С.В., Хо ру жий С.Г. Ри нок фі нан со вих по слуг: па ра -

диг ма єв ро ін тег ра ції. – К.: УІРФР, 2008. – 848 с.
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ор га нів на гля ду в сфе рі пен сій но го за без пе чен ня (INPRS) та Орга ні за цією еко но -
міч но го спів ро біт ниц т ва й роз вит ку (OECD). 

Із ура ху ван ням на ве де них на рис. 1 і 2 схем, а та кож за зна че них дже рел ре гу -
ля тив них норм ме то до ло гія роз крит тя ін фор ма ції в схе мі фун к ці о ну ван ня НПФ
має вклю ча ти та кі бло ки:

1. Інфор ма ція про за снов ни ків НПФ.
2. Інфор ма ція без по се ред ньо про НПФ.
3. Інфор ма ція про ад мі ніс т ра то ра НПФ (АПФ). 

Рис. 1. Кон цеп ту аль на схе ма фун к ці о ну ван ня НПФ
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4. Інфор ма ція про ком па нію з управ лін ня ак ти ва ми НПФ (КУА).
5. За галь на ін фор ма ція про банк-збе рі гач.
6. За галь на ін фор ма ція про ауди то ра НПФ.
Обґрун ту є мо зміст і до ціль ність роз крит тя ін фор ма ції в ме жах кож но го бло ку.

До ціль ність роз крит тя ін фор ма ції в ме жах бло ку 1 по яс ню єть ся тим, що, по-пер ше,
ма ю чи її, учас ни ки фон ду, шля хом по рів нян ня її зі струк ту рою ак ти вів НПФ,
можуть з’ясу ва ти на яв ність/від сут ність “са мо ін вес ту ван ня” кош тів фон ду. Під само -
ін вес ту ван ням ми ро зу мі є мо вкла ден ня ак ти вів фон ду в цін ні па пе ри заснов ни ків
чи афі лій о ва них із ними струк тур7. Роз крит тя та кої ін фор ма ції зни жує ри зик ви ко -
ри стан ня пен сій них ак ти вів у влас но му гос по дарсь ко му обо ро ті заснов ни ків.

По-дру ге, роз крит тя ін фор ма ції що до за снов ни ків дає змо гу з’ясу ва ти на яв -
ність/від сут ність їх афі лій о ва нос ті з АПФ, КУА й бан ком-збе рі га чем. На яв ність такої
афі лій о ва нос ті під ви щує за галь ний ри зик схе ми фун к ці о ну ван ня НПФ через вза ємо -
 пов’яза ність струк тур. По-тре тє, на дає мож ли вість ви яви ти суб’єк тів впли ву на ра ду
НПФ. Із огля ду на роль і фун к ції ра ди в схе мі фун к ці о ну ван ня НПФ тим самим
мож на ви яви ти суб’єк тів впли ву на весь про цес управ лін ня таки ми фон да ми.  

Інфор ма ція, що роз кри ва єть ся в да но му бло ці, має вклю ча ти пе ре лік усіх
заснов ни ків фон ду (а для кор по ра тив них НПФ – та кож ро бо то дав ців-вклад ни ків8),
пред мет і ви ди їхньої ді яль нос ті, ві до мос ті про влас ни ків (бе не фі ці а рі їв), за снов ни -
ків, ко ло пов но ва жень за галь них збо рів за снов ни ків НПФ згід но з йо го ста ту том. 

Блок 2 є клю чо вим у ме то до ло гії. Сис те му роз крит тя ін фор ма ції да но го бло -
ку до ціль но струк ту ру ва ти в та кі п’ять ін фор ма цій них ком по нент:

2.1. Ві до мос ті про НПФ у ці ло му;
2.2. Інфор ма ція про ро бо ту ра ди НПФ;
2.3. Інфор ма ція що до пен сій них схем НПФ;
2.4. Ви світ лен ня стра те гії ін вес ту ван ня ак ти вів НПФ;
2.5. Ви світ лен ня ре зуль та тів ді яль нос ті НПФ.
Ком по нен та 2.1 роз кри ває за галь ну ін фор ма цію про фонд: мі сію, ста тут, інвес -

ти цій ну де кла ра цію, умо ви й по ря док учас ті в ньо му, пра ва та обов’яз ки учас ни ків,
пе ре лік струк тур, що на да ють по слу ги в сис те мі фун к ці о ну ван ня схе ми НПФ, то що.
Роз крит тя да ної ін фор ма ції є стан дар том су час них пен сій них вза є мо  від но син.  

Над зви чай но важ ли вою є ком по нен та 2.2, що зу мов лю єть ся рол лю й фун к -
ці я ми ра ди фон ду в за галь ній схе мі фун к ці о ну ван ня НПФ. Ра да оби рає та укла -
дає уго ди з ад мі ніс т ра то ром НПФ, ком па нією з управ лін ня ак ти ва ми та бан ком-
збе рі га чем, а та кож роз роб ляє й за твер д жує ін вес ти цій ну де кла ра цію, що ви зна чає

7
Від по від но до ст. 49 За ко ну Укра ї ни “Про не дер жав не пен сій не за без пе чен ня”, в цін ні па пе -

ри за снов ни ків фон ду до зво ля єть ся ін вес ту ва ти не біль ше 5 % за галь ної вар тос ті пен сій них ак ти вів
(про тя гом пер ших п’яти ро ків із да ти за сну ван ня корпоративного НПФ – не біль ше 10 %).

8
Вра хо ву ю чи пра ва що до учас ті в управ лін ні НПФ, що їх, згід но із За ко ном Укра ї ни “Про

не дер жав не пен сій не за без пе чен ня”, на бу ває ро бо то да вець-плат ник у ра зі йо го при єд нан ня до
кор по ра тив но го НПФ, об сяг ін фор ма ції про та ко го ро бо то дав ця-плат ни ка має роз кри ва ти ся
ана ло гіч но ре жи му, вста нов ле но му для за снов ни ка та ко го НПФ.
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ін вес ти цій ну стра те гію, про во дить що річ ний ана ліз ефек тив нос ті ін вес ти цій ної
ді яль нос ті. Всі ці ас пек ти ма ють ве ли ке зна чен ня. В да ній ком по нен ті по вин ні
бути роз кри ті склад чле нів ра ди, да ні про те, пред с тав ни ком яко го за снов ни ка
вони є, ві до мос ті що до їх про фе сій но-ква лі фі ка цій но го рів ня, прин ци пи ви на го -
ро ди чле нів ра ди. Крім то го, ви світ лю єть ся ін фор ма ція що до пра вил і про це дур
ро бо ти ра ди та про її рі шен ня.

Ком по нен та 2.3 має міс ти ти де таль ний опис пен сій них схем і про грам НПФ.
Важ ли вість та кої ін фор ма ції по яс ню єть ся знач ним об ся гом спе ци фіч них ас пек -
тів у фун к ці о ну ван ні НПФ та низь ким рів нем обі зна нос ті пе ре важ ної біль шос ті
лю дей у пи тан нях не дер жав но го пен сій но го за без пе чен ня. 

Ве ли ке зна чен ня в роз крит ті ін фор ма ції має ком по нен та 2.4. Учас ни ки
недер жав но го пен сій но го за без пе чен ня є, по су ті, ін вес то ра ми в ко лек тив ній
схе мі інвес ту ван ня: як і будь-які ін вес то ри, во ни опе ру ють спів від но шен ням
“до хід – ри зик”. Для оцін ки да но го спів від но шен ня по вин на бу ти роз кри та
струк ту ра пор т фе ля – як у ас пек ті фі нан со вих ін стру мен тів, так і в га лу зе во му
ас пек ті9. Ра зом із тим ці інвес то ри від різ ня ють ся від учас ни ків ін ших фі нан со вих
уста нов, кот рі фун к ці о ну ють як схе ми ко лек тив но го ін вес ту ван ня10, біль шою
захи ще ніс тю пен сій них внес ків та довшим пе рі о дом ін вес ту ван ня. Отже, по стає
по тре ба в ґрун тов но му роз крит ті інфор ма ції про ри зи ки фон ду та спо со би їх
хед жу ван ня. Крім цьо го, ма ють бу ти наве де ні по каз ни ки, за яки ми оці ню єть ся
ефек тив ність управ лін ня пор т фе лем фон ду. Вра хо ву ю чи від сут ність у біль шос ті
учас ни ків НПФ спе ці аль них знань у да ній сфе рі, ін фор ма ція по вин на бу ти роз -
кри та в мак си маль но доступ ній фор мі. 

Ком по нен та 2.5 по вин на роз кри ва ти фі нан со ву звіт ність фон ду та основ ні
спе ці аль ні фі нан со ві по каз ни ки: вар тість чис тих ак ти вів, чис ту вар тість оди ни ці
пен сій них внес ків, ви тра ти на фун к ці о ну ван ня пен сій ної схе ми то що. Ба жа но
пода ва ти ін фор ма цію не тіль ки у ви гля ді від по від них фі нан со вих форм (ба ланс,
звіт про фі нан со ві ре зуль та ти), а й у ди на мі ці – за де кіль ка по пе ред ніх пе рі о дів.

Ме то до ло гіч ні ас пек ти роз крит тя ін фор ма ції в бло ці 3 зу мов ле ні фун к ці я ми
ад мі ніс т ра то ра НПФ, та ки ми як ве ден ня пер со ні фі ко ва но го об лі ку учас ни ків пен -
сій но го фон ду, укла дан ня пен сій них кон т рак тів від іме ні фон ду, за без пе чен ня
здій с нен ня пен сій них ви плат. Для ви ко нан ня по діб них фун к цій по тріб ні кад ри
від по від но го про фе сій но-ква лі фі ка цій но го рів ня, на леж ні тех ніч ні, ін фор ма цій ні
й об лі ко ві сис те ми. То му до ціль но на да ва ти ін фор ма цію про рі вень кад ро во го й
тех ніч но го за без пе чен ня. Крім то го, ба жа но по да ва ти пе ре лік усіх НПФ, якими
опікується ад мі ніс т ра тор, та кіль кіс ні по каз ни ки цих фон дів. Це вка зу ва ти ме на

9
Те о ре тич не об ґ рун ту ван ня роз крит тя струк ту ри пор т фе ля мож на знай ти в пра ці: Ка мінсь -

кий А.Б. Інфор ма цій на про зо рість у ді яль нос ті ІСІ: те о ре тич не об ґ рун ту ван ня і прак ти ка ре алі за ції
// Фі нан си Укра ї ни. – 2010. – № 11. – С. 60–70.

10
Зок ре ма, в Укра ї ні та ки ми уста но ва ми є ін с ти ту ти спіль но го ін вес ту ван ня (ІСІ), а са ме

пай о ві й кор по ра тив ні ін вес ти цій ні фон ди.
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про фе сій ний рі вень і ре пу та цію ад мі ніс т ра то ра. Оскіль ки ді яль ність із ад мі ніс т ру -
ван ня є лі цен зо ва ною, вар то на да ва ти ін фор ма цію про лі цен зії, а також роз мір
влас но го ка пі та лу, що ре гу лю єть ся за ко но дав ст вом. До ціль ним є роз крит тя основ -
них по каз ни ків фі нан со вої звіт нос ті цієї фі нан со вої уста но ви, що на дасть мож ли -
вість пе ре ві ри ти на дій ність ад мі ніс т ра то ра. Обов’яз ко ви ми є й відо мос ті про влас -
ни ків ад мі ніс т ра то ра – для транс па рен т нос ті вза ємо зв’яз ків із інши ми струк ту ра ми
в схе мі фун к ці о ну ван ня НПФ.

До ціль ність роз крит тя ін фор ма ції в бло ці 4 зу мов ле на тим, що ком па нія з
управ лін ня ак ти ва ми (КУА) без по се ред ньо управ ляє ак ти ва ми пен сій но го фон ду
від по від но до ін вес ти цій ної де кла ра ції. Го лов ну роль має ві ді гра ва ти ін фор ма ція
про про фе сій ний, ква лі фі ка цій ний рів ні та ре пу та цію КУА. Для цьо го до ціль но на -
во ди ти ві до мос ті про ме нед же рів ін вес ти цій но го пор т фе ля, ана лі ти ків, їх ні біо гра -
фії й про фе сій ний до свід, а та кож про всі фон ди, управ лін ня яки ми здій с нює КУА.
Да на ін фор ма ція до по мо же склас ти уяв лен ня про до свід і ре пу та цію ко м па нії. Крім
то го, ба жа но на да ти ві до мос ті про влас ни ків КУА для транс па рент  нос ті її афі лійо -
 ва нос ті з ін ши ми струк ту ра ми в схе мі фун к ці о ну ван ня НПФ. Із огля ду на спе ци -
фі ку віт чиз ня них схем фун к ці о ну ван ня й управ лін ня НПФ вар то ви світ лю ва ти
про це ду ри прий нят тя рі шень що до на пря мів ін вес ту ван ня пен сій них ак ти вів та
про це ду ри ри зик-ме нед ж мен ту. Та кож важ ли вим є роз крит тя основ них по каз ни -
ків фі нан со вої звіт нос ті КУА, що має під ви щи ти дові ру до неї. 

Слід під крес ли ти, що в Укра ї ні ас пект доб ро віль но го роз крит тя фі нан со вої
звіт нос ті ад мі ніс т ра то рів пен сій них фон дів (АПФ) і КУА особ ли во ак ту аль ний,
оскіль ки пе ре важ на біль шість цих фі нан со вих уста нов за ре єс т ро ва на у ви гля ді
ТОВ, кот рі ре гу ля тив но не зо бов’яза ні роз кри ва ти ін фор ма цію в та ко му фор ма ті,
як ак ці о нер ні то ва рис т ва.

На реш ті, блок 5 при свя че ний роз крит тю ін фор ма ції про банк-збе рі гач. У цьо -
му бло ці до ціль но роз кри ти ли ше за галь ну ін фор ма цію про банк та йо го кре дит -
ний рей тинг. Зна ю чи на зву бан ку, по тен цій ний учас ник мо же знай ти по тріб ну
йо му ін фор ма цію в ін тер нет-ре сур сах са мо го бан ку. До то го ж на сьо год ні бан -
ківсь кий сек тор Укра ї ни є більш ін фор ма цій но про зо рим за вдя ки ці ле спря мо ва -
ній по лі ти ці На ці о наль но го бан ку. 

У бло ці 6 роз кри ва єть ся ін фор ма ція про ауди то ра. До ціль но на да ти йо го назву
та ві до мос ті про вне сен ня йо го до ре єс т ру ауди то рів, кот рі мо жуть про во ди ти пере -
вір ки фі нан со вих уста нов.

На за зна че них ви ще ме то до ло гіч них за са дах бу ла роз роб ле на сис те ма оці ню -
ван ня рів ня ін фор ма цій ної про зо рос ті схе ми фун к ці о ну ван ня НПФ. Во на вклю чає
120 кри те рі їв, струк ту ро ва них у шес ти на ве де них бло ках. За кож ним кри те рі єм сту -
пінь роз крит тя ін фор ма ції оці ню єть ся чис ла ми “1” – у ра зі пов но го роз крит тя інфор -
ма ції, “0,5” – час т ко во го роз крит тя та “0” – від сут нос ті ін фор ма ції да но го зміс ту.

Роз роб ле на ме то до ло гія вклю чає роз ра ху нок ін тег раль но го ін дек су ін фор ма -
цій ної про зо рос ті НПФ за фор му лою:
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де Xk – ре зуль тат оцін ки за кри те рі єм k ( Xk прий має зна чен ня 0, 0,5, 1);
αk – ва га (зна чи мість) кри те рію k. Су ма всіх ваг до рів нює 1; ва ги ви зна че но ме -

то да ми ви яв лен ня екс пер т них знань.
Окрім ін тег раль но го ін дек су ме то до ло гія вклю чає роз ра ху нок ін дек сів за бло -

ка ми й ком по нен та ми. Всі ін дек си прий ма ють зна чен ня в ме жах від 0 до 1. При
цьо му зна чен ня 1 (100 %) ха рак те ри зує “іде аль ний” НПФ, який на дає всю потріб -
ну учас ни ко ві фон ду ін фор ма цію своє час но та в до ступ ній фор мі. Від по від но, в
цьо му ви пад ку аси мет рія ін фор ма ції зво дить ся до ну ля. На впа ки, при зна чен нях
ін дек су (ін дек сів), близь ких до ну ля, аси мет рія ін фор ма ції ду же ве ли ка, й участь
у та ких НПФ суп ро вод жу єть ся ви со ки ми ри зи ка ми.

Окре му гру пу при про ве ден ні оцін ки ста нов лять НПФ, які пе ре бу ва ють на почат -
ко вих ста ді ях своєї ді яль нос ті. Вра хо ву ю чи той факт, що за про вад жен ня діяль нос ті
НПФ, згід но з уста нов ле ни ми про це ду ра ми, мо же три ва ти до од но го року з да ти його
дер жав ної ре єс т ра ції, ав то ри вва жа ють за по тріб не ви зна чи ти коло НПФ, що ма ють
під ля га ти оцін ці та вклю ча ти ся до ре пре зен та тив них ви бі рок при про ве ден ні до слід -
жень. На наш по гляд, суб’єк том доб ро віль но го роз крит тя ін фор ма ції пови нен бу ти
НПФ, кот рий Дер ж фін пос луг вклю че но до Дер жав но го ре єс т ру фінан со вих уста нов.
Це зу мов ле но обов’язковістю розкриття інформації про вклю чен ня до реєс т ру но во го
НПФ у за галь но до ступ ній сис те мі роз крит тя ін фор ма ції Дер ж фін пос луг. Таким чи -
ном, по тен цій ні за ці кав ле ні осо би – ко рис ту ва чі ін фор ма ції – по вин ні бу ти одразу
за без пе че ні не об хід ни ми да ни ми для вра ху ван ня їх при прий нят ті по даль ших рі шень
що до учас ті в сис те мі не дер жав но го пен сій но го забез пе чен ня. Той факт, що НПФ
не мо же про во ди ти ді яль ність із не дер жав но го пен сій но го за без пе чен ня до укла дан -
ня від по від них до го во рів з ад мі ніс т ра то ром, КУА й збе рі га чем, не при мен шує важ -
ли вос ті реш ти сут тє вої ін фор ма ції. Про те, що від по від ні до го во ри не укла де но,
також тре ба по ві дом ля ти. Вод но час при здій с нен ні ре пре зен та тив них вибі рок НПФ
для до слід жен ня до ціль но ви ко рис то ву ва ти додат ко ві кри те рії від бо ру (за леж но від
за вдань ана лі зу), зок ре ма чис ту вар тість акти вів та/або кіль кість учас ни ків НПФ.  

Роз гля не мо прак ти ку роз крит тя ін фор ма ції віт чиз ня ни ми НПФ. За роз роб -
ле ною ме то до ло гією в жов т ні – груд ні 2010 р. ро бо чою гру пою під ке рів ниц т вом
А.Б. Ка мінсь ко го про ве де на пі лот на оцін ка ін фор ма цій ної про зо рос ті най біль ших
НПФ Укра ї ни від кри то го ти пу. Для до слід жен ня об ра ні фон ди від кри то го ти пу,
чис та вар тість ак ти вів яких пе ре ви щу ва ла 1 млн грн, – усьо го 27. Оці ню вав ся рівень
доб ро віль но го роз крит тя ін фор ма ції в ін тер нет-ре сур сах струк тур, за ді я них у схе -
мах НПФ (веб-сай ти фон дів, КУА, ад мі ніс т ра то рів то що). Від бір для оцін ки ли ше
від кри тих НПФ по яс ню єть ся тим, що са ме та кі фон ди ста нов лять пе ре важ ну кіль -
кість іс ну ю чих НПФ, ма ють мі ні маль ні об ме жен ня що до ко ла ймо вір них учас ни -
ків і вклад ни ків (по рів ня но з кор по ра тив ни ми й про фе сій ни ми НПФ); до то го ж
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ді яль ність цих НПФ та по ве дін ка їх учас ни ків і вклад ни ків най біль шою мірою зале -
жать від по ін фор мо ва нос ті всіх за ці кав ле них осіб про ді яль ність фон ду.

Ре зуль та ти оцін ки свід чать про те, що в схе мах фун к ці о ну ван ня НПФ роз -
кри ва єть ся в се ред ньо му 20–30 % зна чи мої ін фор ма ції. Се ред нє зна чен ня ін дек -
су ін фор ма цій ної про зо рос ті ста но вить 0,2659 (26,59 %), при цьо му в шес ти фон -
дів да ний по каз ник до рів ню вав ну лю, тоб то в цих фон дах не об хід на ін фор ма ція
або не роз кри ва єть ся вза га лі, або є вкрай за ста рі лою. 

Се ред ні зна чен ня ін дек сів про зо рос ті за бло ка ми й ком по нен та ми (див. вище)
на ве де ні на рис. 3.

Ви яв ле но ін фор ма цій ні ас пек ти, які ма ють ну льо вий рі вень про зо рос ті за всією
ви бір кою, тоб то не роз кри ва ють ся жод ним із фон дів (у влас них ін тер нет-ре сур сах).
По-пер ше, це ін фор ма ція що до чле нів ра ди: до свід ро бо ти, осві та, біо гра фіч ні дані,
пов’яза ність чле нів ра ди між со бою, прин ци пи їх ви на го ро ди. По-дру ге, не опри -
люд нюються по каз ни ки квар таль ної фі нан со вої звіт нос ті АПФ і КУА.

Менш ніж у 25 % до слід жу ва них фон дів роз кри ва єть ся струк ту ра влас нос ті
за снов ни ків, тек с ти ста ту тів та ін вес ти цій ної де кла ра ції, по каз ни ки ефек тив но сті
ін вес ту ван ня ак ти вів НПФ. Так са мо ду же рід ко доводиться до відома ін фор ма -
ція про від но си ни НПФ із ін ши ми учас ни ка ми схе ми: кри те рії й по ря док від бо -
ру, оцін ки й за мі ни АПФ, КУА, збе рі га ча, ауди то ра, да ти укла ден ня від по від них
до го во рів, роз мір ви на го ро ди, пов’яза ність учас ни ків схе ми. Вста нов ле но низь -
кий рівень роз крит тя ві до мос тей про по са до вих осіб КУА (пе ре лік, біо гра фії,
досвід ке ру ю чих пен сій ни ми фон да ми, ме нед же рів і ана лі ти ків) та АПФ (на яв ність
від по від но го ква лі фі ка цій но го рів ня). Особ ли во вра жає те, що не про зо ри ми є такі
важ ли ві для учас ни ків пи тан ня, як ме то ди ка й ре зуль та ти об чис лен ня вар тос ті оди -
ни ці пен сій них внес ків, вне сен ня змін і до пов нень у пен сій ні схе ми, за галь на сума
пен сій них внес ків і пен сій них ви плат НПФ.
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Рис. 3. Рі вень роз крит тя за бло ка ми
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Більш-менш пов но роз кри ва ють ся пи тан ня ре єс т ра ції НПФ як фі нан со вої
уста но ви, пе ре лік йо го за снов ни ків, роль ра ди фон ду та її пов но ва жен ня, умо ви
й по ря док учас ті в НПФ. Та кож до сить пов но наведено ін фор ма цію про фор ми
влас нос ті, фун к ції й пов но ва жен ня КУА та АПФ, на яв ність у них від по від них
ліцен зій, пе ре лік фон дів в управ лін ні/ад мі ніс т ру ван ні. Най час ті ше пові дом ле но
най ме ну ван ня бан ка-збе рі га ча.

В ме жах до слід жен ня бу ло по став ле но за ме ту з’ясу ва ти, в які НПФ (за рів -
нем ін фор ма цій ної про зо рос ті) спла чу єть ся біль ше пен сій них внес ків. Для цьо го
про ана лі зо ва но ди на мі ку над ход жень пен сій них внес ків до фон дів із до слід жу ва -
ної ви бір ки за пе рі од з 2008 р. до се ре ди ни 2010-го, су куп на ве ли чи на кот рих сяг -
ну ла близь ко 251 млн грн. Ви яв ле но, що близь ко 87 % пен сій них внес ків спла чу -
єть ся у фон ди, ін фор ма цій на про зо рість яких мен ша за 40 %. 

Та кож бу ло про ана лі зо ва но по ря док роз по ді лу су куп ної вар тос ті чис тих ак -
ти вів до слід жу ва них НПФ за рів нем роз крит тя ін фор ма ції, ви ра же ним зна чен ня -
ми ін тег раль но го ін дек су ін фор ма цій ної про зо рос ті. Ре зуль та ти на ве де но на рис. 4.
Як вид но, 18,9 % су куп ної вар тос ті чис тих ак ти вів пе ре бу ває в зо ні “пов ної непро -
зо рос ті”, тоб то ін декс ін фор ма цій ної про зо рос ті до рів нює ну лю. За га лом 82,5 %
та кої вар тос ті на ле жить фон дам, ін декс ін фор ма цій ної про зо рос ті кот рих не пере -
ви щує 40 %. Отже, пе ре важ на час т ка ак ти вів НПФ пе ре бу ває в зо ні низь кої
інфор ма цій ної про зо рос ті.

На дум ку ав то рів, та ка си ту а ція зу мов ле на в пер шу чер гу струк ту рою дже рел
спла ти пен сій них внес ків, за якої май же 96 % внес ків спла чу ють ся під при єм ст ва ми-
ро бо то дав ця ми. Та ким чи ном, роз крит тя ін фор ма ції що до ді яль нос ті НПФ, воче -
видь, має пе ре важ но ад рес ний ха рак тер, і пе ре лік ре ци пі єн тів та кої ін фор ма ції
обме жу єть ся ко лом осіб, кот рі впли ва ють на прий нят тя рі шень про спла ту внес -
ків (вклад ни ки-ро бо то дав ці) або ви ко ну ють управ лінсь кі фун к ції що до НПФ та
мають от ри му ва ти від по від ну ін фор ма цію згід но з ви мо га ми за ко но дав ст ва (рада
НПФ). Та кий стан справ із доб ро віль ним роз крит тям ін фор ма ції про ді яль ність

Рис. 4. Вза ємо зв’язок рів нів ін фор ма цій ної про зо рос ті та час ток су куп ної 
вар тос ті чис тих ак ти вів до слід жу ва них НПФ
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НПФ для ши ро ко го ко ла ко рис ту ва чів свід чить про те, що най час ті ше дій с ні й
по тен цій ні учас ни ки НПФ не сприй ма ють ся ор га на ми управ лін ня цих фінан со -
вих уста нов як зна чу щі з огля ду на по тен ці ал збіль шен ня пен сій них внес ків до
НПФ, або про те, що ці ка те го рії спо жи ва чів ін фор ма ції сві до мо об ме жу ють ся в
до сту пі до неї з ме тою мен шої де ста бі лі за ції ді яль нос ті НПФ за ра ху нок не про -
фе сій ної ін тер пре та ції та кої ін фор ма ції.

Те пер пе рей де мо до ви снов ків і ре ко мен да цій що до ін фор ма цій ної про зо ро -
сті НПФ. Отже, якіс не й своє час не роз крит тя ін фор ма ції в схе мах фун к ці о ну ван ня
НПФ від кри то го ти пу є важ ли вим еле мен том вза є мо від но син учас ни ків цих фон -
дів. Во но має змен шу ва ти аси мет рію ін фор ма ції та пов’яза ні з цим ри зи ки. Ра зом
із тим прак ти ка по ка за ла ду же низь кий рі вень роз крит тя ін фор ма ції в серед ньо му
по від кри тих фон дах – ли ше близь ко чвер ті. Цей по каз ник ниж чий від от ри ма но -
го при ана ло гіч но му до слід жен ні ІСІ11. Окре мою проб ле мою є своє час ність по дан -
ня ін фор ма ції. Так, у час ти ни НПФ на мо мент до слід жен ня ін тер нет-ре сур си не
онов лю ва ли ся три ва лий час, на віть ро ка ми, від по від но не бу ли від об ра же ні змі ни
в до го во рах із ад мі ніс т ра то ра ми чи КУА. Крім то го, пе ре важ на час ти на пен сій них
внес ків (87 %) спла чу єть ся у фон ди з рів нем ін фор ма цій ної про зо рос ті, нижчим за
40 %, що аж ні як не сприяє вста нов лен ню до ві ри учас ни ків до НПФ.

Існу ю ча сис те ма ре гу ля тивно го роз крит тя ін фор ма ції про ді яль ність НПФ не
ство рює до стат ньо го рів ня ін фор ма цій но го за без пе чен ня всіх за ці кав ле них осіб.
Ві до мос ті про ді яль ність НПФ, які по да ють ся до Дер ж фін пос луг, роз кри ва ють ся
що квар таль но ли ше в уза галь не но му ви гля ді зве де них по каз ни ків про ді яль ність
усієї су куп нос ті фон дів. Обов’яз ко ве на дан ня ін фор ма ції про ре зуль та ти ді яль но -
сті кож но го НПФ йо го ад мі ніс т ра то ром від по від но до ви мог за ко но дав ст ва від бу -
ва єть ся один раз на рік, до 1 чер в ня ро ку, на ступ но го за звіт ним (тоб то на 5 міся -
ців піз ні ше за да ту ви ник нен ня цієї ін фор ма ції). Та ким чи ном, обов’яз ко ві до
роз крит тя ві до мос ті є або ма ло ін фор ма тив ни ми, або за ста рі ли ми для прий нят тя
рі шень вклад ни ка ми й учас ни ка ми НПФ. 

З огля ду на за зна че не вва жа є мо, що від по від ні про фе сій ні об’єд нан ня фі нан -
со вих уста нов (са мо ре гу лів ні ор га ні за ції) на рин ку не дер жав но го пен сій но го
забез пе чен ня по вин ні роз ро би ти і впро ва ди ти пев ний стан дарт доб ро віль но го роз -
крит тя зна чи мої ін фор ма ції для учас ни ків від по від них не дер жав них пен сій них
про грам. Стан дарт має сто су ва ти ся зміс ту важ ли вої для учас ни ків ін фор ма ції,
доступ ної фор ми її по дан ня та своє час нос ті роз крит тя. 

Вра хо ву ю чи за про вад жен ня в Укра ї ні пен сій ної ре фор ми, яка пе ред ба чає
фун к ці о ну ван ня обов’яз ко во го на ко пи чу валь но го рів ня, що пла ну єть ся ре алі зу -
ва ти із за лу чен ням НПФ, та пра во учас ни ків що до ви бо ру фон ду при пе ре ве ден -
ні на ко пи че них ни ми обов’яз ко вих пен сій них внес ків, пи тан ня ін фор ма цій ної
про зо рос ті НПФ є вкрай ак ту аль ни ми. 

11
Ка мінсь кий А.Б., Со лом ка Я.В. До слід жен ня ін фор ма цій ної про зо рос ті ін с ти ту тів спіль -

но го ін вес ту ван ня // Фі нан си Укра ї ни. – 2010. – № 3. – С. 74–81.
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