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"Аналіз розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні"
Проаналізовано темпи розвитку недержавних пенсійних фондів на
основі аналізу динаміки показників діяльності фондів, обраних за допомогою рейтингової оцінки відповідно до чистої вартості одиниці пенсійних внесків. Оцінено основні показники діяльності недержавних пенсійних фондів за результатами частки об’єктів інвестування в загальній
вартості активів. Встановлено за допомогою інтегрального показника
вплив факторів на рівень розвитку недержавних пенсійних фондів. Розглянуто сутність пенсійної системи та розвиток недержавних пенсійних
фондів у Польщі. Визначено основні пріоритети подальшого розвитку
недержавних пенсійних фондів в Україні.
На сьогодні надійність НПФ як фінансової системи визначається,
з одного боку, наявністю достатніх фінансових ресурсів для забезпечення життєдіяльності фонду, а з іншого боку – забезпеченням гарантій
збереження та приросту коштів, що надійшли від вкладників. З метою
мінімізації ризиків та захисту накопичень активи недержавного пенсійного фонду обов’язково диверсифікуються, що дозволяє зменшити
ризики негативного впливу кожного з них на дохідність та загальний стан
активів у цілому. Результати розрахунку коефіцієнта свідчать, що ВНПФ
"Соціальний стандарт", на відміну від інших двох аналізованих фондів,
відзначився більш ефективною інвестиційною політикою фонду, що
супроводжувалася нарощенням чистої вартості активів, кількості фізичних осіб та чистої вартості одиниці пенсійних внесків. Показниками
надійності діяльності фонду як фінансової системи можуть бути його
платоспроможність, інвестиційна привабливість з погляду вкладників або
фінансова стійкість. Держава повинна сприяти подальшому розвитку
недержавного пенсійного забезпечення.
На думку авторів, для подальшого ефективного розвитку недержавних пенсійних фондів необхідне визначення наступної низки пріоритетів:
розширити напрями інвестування пенсійних активів за наявності сприятливих умов на фондовому ринку та макроекономічної стабільності; розширити використання фінансових інструментів, у які НПФ зможе вкладати
свої активи; впровадити гнучкі вимоги до диференціації активів НПФ.
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