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На сучасному етапі головною умовою становлення і подальшого розвитку різних
ланок соціально-економічних систем є підвищення зацікавленості всіх суб’єктів
недержавного пенсійного забезпечення у її ефективному функціонуванні третього рівня
пенсійної системи.
Взаємодія недержавних пенсійних фондів із вкладниками під час здійснення
недержавного пенсійного забезпечення – це взаємозв’язок і взаємозумовленість спільної
діяльності НПФ та їх вкладників як рівноправних суб’єктів правовідносин, обумовлена
загальною метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду
та здійснення пенсійних виплат учасникам зазначеного фонду.
Виокремимо наступні форми взаємодії НПФ з вкладниками під час здійснення
недержавного пенсійного забезпечення: 1) укладення пенсійних контрактів, за яким
обидві сторони набувають відповідні права та обов’язки у сфері пенсійного
забезпечення; 2) інформаційний обмін між НПФ та вкладником, який полягає у
праві вкладника до підписання пенсійного контракту ознайомитись з усіма
документами НПФ, в тому числі інвестиційною декларацією, звітністю НПФ тощо, а
також право НПФ отримувати інформацію від потенційного вкладника щодо
критеріїв його відповідності вимогам законодавства (паспортні дані вкладника,
відомості про роботодавця тощо); 3) участь вкладника в створенні НПФ, управлінні
та організації діяльності НПФ у порядку, визначеному законодавством; 4) участь
вкладників, якщо вони одночасно виступають членами Рад НПФ у розробці та
затвердженні інвестиційної декларації.
Значна увага з боку держави повинна бути приділена мотиваційним соціальноекономічним механізмам, які виробила світова практика та які можуть дати потужний
поштовх розвитку НПЗ в нашій державі. Соціально-економічні механізми формування та
розподілу соціально значущих фондів коштів завжди мають бути прозорими,
зрозумілими для учасників системи, виключати або мінімізувати загальносистемні і
специфічні ризики, спиратися на практичний досвід та висококваліфікованих фахівців.
Зауважено, що наслідки фінансово-економічної кризи загальмували і без того
повільний розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення, кризові явища в
економіці створили додаткові ризики як державним, так і недержавним пенсійним
фінансам, загострили зазначені суперечності, наслідки яких будуть подолані зі сплином
довготермінового часу.
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