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Abstract: В статті розроблено алгоритм створення
системи
недержавного
пенсійного
забезпечення
працівників підприємств з ремонту, монтажу машин і
устаткування, побудовано матрицю вибору системи
недержавного пенсійного забезпечення для досліджуваних
підприємств.
Обґрунтовано
напрями
актуарних
розрахунків при розробці пенсійного плану підприємств
сфери послуг. Удосконалено методику актуарної оцінки
активів і зобов’язань за рахунок
доповнення її
корегуванням на коефіцієнт зростання виплат заробітної
плати, що призведе до збільшення сумарних винагород, які
дисконтуються у часі. Використання цієї методики
дозволить розрахувати справедливу вартість активу і
реальну суму актуарних зобов’язань з урахуванням
тенденції підвищення виплат заробітної плати за певний
період часу, що надасть змогу підприємствам нівелювати
небезпечними наслідками соціально-економічних процесів
національної економіки, підвищити інформативність
облікового забезпечення, забезпечити обґрунтованість
аналітичної та контрольної характеристик інформації.
Keywords:
забезпечення,
персонал.
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1. Постановка проблеми.
Для здійснення ефективної діяльності підприємств необхідний розвиток трьох
пріоритетних факторів виробництва, а саме основний та оборотний капітали, персонал
підприємства. Але саме персонал, як усвідомлений людський фактор виробництва,
об’єднує основний та оборотний капітали в трудовому процесі.
Персонал має складну кількісну та якісну структуру, значну низку повноважень –
це пріоритетний, стратегічний, особливий ресурс підприємства. Управління
персоналом актуальним за умови кризових явищ в економіці, саме керування цим
ресурсом є складовою превентивною стратегією. У практиці управління персоналом
існує безліч підходів до побудови систем мотиваційного управління, механізмів
стимулювання, які направлені на реалізацію цілей функціонування суб’єкта
господарювання.
2. Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Багато праць видатних науковців присвячено проблемам стимулювання
персоналу. Обґрунтуванням цих підходів є теоретичні та практичні дослідження у
сфери мотивації та стимулювання, але кінцевою метою цих наукових пошуків є спроби
отримати відповідні співвідношення поведінки працівника та його результатів,
зокрема М.С. Башмак [1], Т.В. Гільорме [2], М. Мурашов [6], К.К. Платонова [7],
Т.Б. Твердушка [10] та ін. Але в умовах глобалізації система стимулювання персоналу
потребує коректування та удосконалення.
3. Постановка завдання.
Метою статті є удосконалення методики актуарної оцінки активів і
зобов’язань підприємств сфери послуг з урахуванням обґрунтованої системи
недержавного пенсійного забезпечення персоналу.
Управління персоналом – це складова системи управління підприємства,
управління стратегічним, пріоритетним, унікальним ресурсом. Як система, управління
персоналом, вона має специфічні риси. По-перше, система реалізується через функції та
підфункції, при цьому цей набір постійно змінюється в залежності від суспільних
відносин. Так, на протязі інформаційного суспільства, все більше науковців
привертають увагу до дослідження управлінь знань, стратегічного розвитку персоналу,
маркетингу персоналу, тощо.
По-друге, система управління повинна охоплювати всі сфери HR-діяльності (від
англ. Human Resource – людські ресурси) на засадах науково-обгрунтованої стратегії
управління персоналом та його політики. Серед досліджень у цієї площині наукових
знань можливо виділити декілька досліджень. Так, О.В. Сардак [9] пропонує такі
елементи структури системи управління персоналом: підсистему HR-орієнтирів і
планування; підсистему забезпечення та організації роботи персоналу; підсистему
персонал-маркетингу; підсистему формування та використання персоналу; підсистему
розвитку й активізації HR-потенціалу.
Л.Б. Пошелюжна [8, с. 127] розглядає такі підсистеми управління персоналом, що
мають місце у діяльності вітчизняних підприємств: аналіз та планування персоналу;
підбір та найм персоналу; оцінювання персоналу; організації навчання та підвищення
кваліфікації персоналу; атестація та ротація кадрів; мотивація персоналу; облік
співробітників підприємства; організація трудових відносин на підприємстві;
створення умов праці; соціального розвитку та соціального партнерства; правового та
інформаційного забезпечення процесу управління персоналом.
Але все всі складові системи управління, які розглядають вчені, залежать від
обрання наукового підходу: функціонального, компонентного, комплексного,
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атрибутивного, процесного до визначення складу системи управління персоналом.
4. Виклад основного матеріалу.
Сучасні підходи до стимулювання праці на вітчизняних підприємствах
найчастіше зводяться тільки до прагматичних інтересів матеріального характеру і,
зокрема, до максимізації прибутку, що розглядається як основна мета цієї діяльності
підприємства [3, 10]. Виходячи на передній план, матеріалізм зводить до нуля значення
і вплив стимулювання праці та нематеріальних чинників таких, як потреба в
самореалізації, самоствердженні, любові до своєї «справи», прагнення до суспільного
визнання та ін., що можуть бути і мають бути потужними мотиваторами діяльності
кожного суб’єкту господарювання [4].
Розглянемо алгоритм створення системи недержавного пенсійного
забезпечення (НПЗ) працівників підприємств з ремонту, монтажу машин і
устаткування (рис.1).
Вибір способу створення НПЗ
Так
Умова 1

Так

Так
Умова 2
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Так
Ні
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НПФ
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Умова 6

Умова 7
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НПФ за
додатковими
умовами

Ні
Залучення компанії з
управління активами /
банківської установи

Самостійне
адміністрування
корпоративним НПФ

Рис. 1. Алгоритм створення системи недержавного пенсійного забезпечення
(НПЗ) працівників підприємств з ремонту, монтажу машин і устаткування (побудовано на
засадах авторського дослідження з урахуванням чинного законодавства)
Умови: 1 – Достатність у підприємств вільних коштів на формування корпоративного НПФ; 2 –
Достатність у підприємств кадрового, інформаційного, організаційного забезпечення; 3 – Беззбитковість
протягом остатнього фінансового року; 4 – Критерії засновників корпоративного НПФ; 5 – Витрати на
самостійне адміністрування менше аутсорсингу; 6 – Достатність наявного організаційно-методичного
забезпечення адміністрування; 7 – Відповідність конфіденційності, збереження, забезпечення
достовірності інформації; 8 – Наявність у галузі професійного НПФ.
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Підприємство повинно обрати із двох основних способів формування для своїх
працівників системи недержавного пенсійного забезпечення: створювати свій
недержавний пенсійний фонду та стати вкладником вже існуючого недержавного
пенсійного фонду. Створення свого недержавного пенсійного фонду вимагає значних
часових та трудових витрат. Необхідно виділяти професійно підготовлених людей, які
будуть писати статут фонду, розробляти пенсійні схеми, проходити процедуру
державної реєстрації, навчати людей, які будуть входити до ради фонду і багато чого
іншого. Потрібно чітко для себе визначити, чи є сенс у відверненні ресурсів на
створення та управління фондом.
Для вкладників корпоративного фонду обов'язковою умовою є укладення
пенсійних контрактів на користь всіх працівників, причому на одних і тих же умовах
внесків. А вкладник відкритого недержавного пенсійного фонду може, по-перше,
укладати контракти тільки на користь певної частини працівників (за винятком
тимчасових, сезонних і таке ін.). По-друге, розбити працівників на групи і для кожної
групи сформувати свої умови пенсійних внесків (для працівників на ділянках з
підвищеною плинністю зробити внески вище і поставити в залежність від стажу, щоб
закріпити кадри).
Підприємство ПАТ «КЦРЗ» не відповідає умові 3 «Беззбитковість протягом
остатнього фінансового року» алгоритму створення системи недержавного пенсійного
забезпечення (НПЗ) (рис.1) – у 2015 році діяльність була збитковою – неможливість
формування корпоративного недержавного пенсійного фонду. При виборі між
професійним та відкритим недержавними пенсійними фондами залишається відкрите
– не виконується умова 8 «Наявність у галузі професійного НПФ». Але при вибору
конкретного відкритого НПФ слід звернути на додаткові умови – гарантій збереження
заощаджень. Так, однією з гарантій захищеності заощаджень є розподіл функцій з
ведення поточної діяльності НПФ між кількома суб'єктами (адміністратором, банкомзберігачем та компанією з управління активами). При цьому, законодавством
передбачена можливість поєднувати діяльність з адміністрування та управління
активами. Більш надійним є варіант, коли адміністратором фонду та компанією з
управління активами виступають різні підприємства, оскільки вони мають
повноваження на взаємний контроль, що знижує ризик випадкової помилки або
навмисного зловживання кожного з них. Ще однією гарантією збереження заощаджень
в НПФ є консервативна політика інвестування і диверсифікація активів фонду. Чим
більше в портфелі фонду різних видів активів і інструментів в рамках кожного виду
активів, тим нижче ризик інвестиційних вкладень. Інформаційна відкритість фонду,
готовність надавати інформацію про засновників, про результати діяльності,
відкритість основних документів фонду є додатковою гарантією надійності фонду,
оскільки дозволяє проводити громадський контроль роботи фонду.
У табл. 1 представлена побудова матриці вибору системи недержавного
пенсійного забезпечення (НПЗ) для досліджуваних підприємств.
Найбільш важливе питання це формування пенсійної схеми. Відповідно до ч. 2.
162cт. 59 Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення” [5] пенсійна схема
повинна відображати: опис всіх видів та умов здійснення пенсійних виплат; порядок
визначення їх розміру; строк, протягом якого вони здійснюються і таке ін. Умовно
пенсійну схему можна поділити на дві частини: порядок здійснення внесків і порядок
здійснення виплат (формула виплати).
Також не менш важливим є контроль за гарантуванням виконанням зобов’язань,
що включає: ідентифікацію, моніторинг і, якщо необхідно, врегулювання конфліктів
інтересів; попередження неправомірного використання конфіденційної інформації
обґрунтовану винагороду особам, задіяним у функціонування НПФ, як достатній
стимул їхньої належної поведінки; регулярну оцінку діяльності осіб, задіяних у
функціонування НПФ[160].
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Таблиця 1. Матриця вибору системи НПЗ для підприємств
№
умови

Найменування
умов вибору типу НПФ

1

Достатність у підприємств вільних
коштів на формування
корпоративного НПФ
Достатність у підприємств кадрового,
інформаційного, організаційного
забезпечення
Беззбитковість протягом остатнього
фінансового року
Критерії засновників корпоративного
НПФ
Витрати на самостійне
адміністрування менше аутсорсингу
Достатність наявного організаційнометодичного забезпечення
адміністрування
Відповідність конфіденційності,
збереження, забезпечення
достовірності інформації
Наявність у галузі професійного НПФ

2
3
4
5
6
7
8

Вибір типу НПФ

ПАТ
«КЦРЗ»

Підприємства
ПАТ
«КЗЦ»

ПАТ
«КЗГО»

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

Х

1

1

Х

1

0

Х

1

1

0

Х
корпоративний,
самостійне
адміністрування

Х
корпоративний,
аутсорсинг
адміністрування

відкритий

Джерело: авторська розробка
Позначення: 1 – умова виконується; 0 – умова не виконується; Х – відсутність визначення умов

Програми, побудовані за схемами з визначеними виплатами – це плани
пенсійного забезпечення, відповідно до яких розміри пенсій PДВ, що підлягають
виплаті, визначаються за формулою, в основі якої зазвичай лежить розмір винагороди,
одержуваної працівником і/або вислуга років (стаж):
PDB =a  c  S,

(1)

де a – трудовий стаж (вислуга років);
c – коефіцієнт стажу за один рік роботи;
S – заробіток (оклад) за певний період роботи.
На практиці це означає, що колишньому працівникові має сплачуватись пенсія
наперед обумовленого розміру, який розраховується залежно від його стажу роботи,
заробітної плати, віку та інших параметрів. Окремо також встановлюються правила
індексації пенсії. За вимогами міжнародних стандартів бухгалтерського обліку пенсійні
зобов’язання роботодавця, що бере участь у пенсійній схемі з визначеними виплатами
відображуються у вигляді заборгованості в його балансі.
Відрахування у пенсійний фонд здійснюються підприємством і робітником
згідно встановлених ставок, що визначається як відсоток від заробітної плати
працівника. При виході на пенсію фонд викуповує пенсійний поліс, згідно якого
робітник буде щорічно отримувати прибуток до самої смерті. Це стосується відкритого
– для ПАТ «КЦРЗ». Відповідно до пенсійного плану зі встановленим внеском
підприємство повинно сплачувати внески у фіксованих розмірах. Зобов’язання перед
працівниками не виникають. Для ПАТ «КЗЦ» та ПАТ «КЗГО» при формування
корпоративного НПФ, – пенсія визначається заробітною платою робітника.
Для розробки пенсійного плану актуарні розрахунки повинні охопити три
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напрями: демографічні, соціально-професійні та фінансові(рис. 2).
Напрями актуарних розрахунків при розробки пенсійного
плану

Демографічні

Смертність – під час трудової діяльності та після її
завершення
Пропорційна частина учасників програми, які мають
утриманців, із правом на одержання виплат
Стан здоров’я – кількість заяв по програмі медичного
обслуговування

Соціально-професійні

Показники плинності кадрів, непрацездатності й
передчасного виходу на пенсію
Показники стажу на підприємству та в цілому

Фінансові
Майбутні рівні заробітної плати й виплат
Ставки дисконту
Очікувана норма прибутку від активів програми
Майбутні рівні заробітної плати й виплат
Рис. 2. Напрями актуарних розрахунків при розробці пенсійного плану
підприємств сфери послуг

Джерело: авторська розробка

Демографічні припущення щодо майбутніх характеристик теперішніх і колишніх
працівників (та їх утриманців), які мають право на одержання виплат. Соціальнопрофесійні пов’язані зі соціальним та професійним статусом працівника. Фінансові
припущення пов’язані з особливістю актуарних розрахунків.
Так, з усіх актуарних припущень, а тим паче для фінансових, найбільше значення
мають припущення щодо ставки дисконту. Вона віддзеркалює вартість грошей у часі,
при цьому та ринкові тенденції фінансового ринку.
Етапи послідовності визначення суми прибутку (збитку) за пенсійними планами:
1. Оцінка суми пенсійних виплат, що належать до виплат працівникам за
поточний і попередній період.
2. Визначення дисконтованої вартості зобов’язань за пенсійними планами
3. Визначення реальної вартості активів плану.
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4. Визначення загальної суми актуарних прибутків (збитків) і тієї їх суми, яка
повинна бути визнана у звітному періоді.
5. Розрахунок підсумкової вартості попередніх послуг при введені у дію
пенсійного плану та формування прибутку (збитку) за пенсійними планами.
Пропонуємо методику актуарної оцінки активів і зобов’язань доповнити
корегуванням на коефіцієнт зростання виплат заробітної плати – ( z ), за допомогою
якого необхідно збільшити сумарні винагороди працівникам, які дисконтуються за
певний період від y до y  1 .
Тоді формула актуарної оцінки вартості активів пенсійного плану буде мати
такий вигляд:
Fy 1  C  IC  (1  ry )  Fy  B  z ,

(2)

Відповідно формула визначення зобов’язань буде мати такий вигляд:

Al y 1  B  z  NC y  (1  ry )  Al y ,

(3)

У зв’язку з тим, що тільки для ПАТ «КЗЦ» було рекомендовано створення
власного корпоративного НПФ з самостійним адмініструванням, методику актуарного
оцінки вартості активів пенсійного плану (формула 2) та визначення актуарних
зобов’язань (формула 3) апробовано на матеріалах ПАТ «КЗЦ» (табл. 2). Показники для
розрахунку беруться на початок звітного періоду (на 1 січня). Приводиться
припущення, що корпоративний НПФ на ПАТ «КЗЦ» сформовано, показники діяльності
відповідно до фінансових можливостей та стану трудових ресурсів підприємства,
процентна ставка відповідає умов фінансового ринку України на відповідну дату,
коефіцієнт зростання виплат заробітної плати – відповідає середньому приросту за
попередні періоди, за кількістю років відповідно до моменту актуарної оцінки.
Таблиця 2. Показники діяльності корпоративного НПФ на ПАТ «КЗЦ»
на 01.01.2017 року*
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Актуарний показник
Актуарні зобов’язання
Нормальний платіж
Момент актуарної оцінки
Сума внесків працівників
Процента ставка
Фондові зобов’язання (вартість активів
пенсійного плану)
Інвестиційний дохід на внески
Сумарні пенсійні виплати
Коефіцієнт зростання виплат заробітної плати
* – змодельована ситуація
Джерело: авторські розрахунки

Умовне
позначення

Одиниця
виміру

Значення

Al
NC
y
С
r

грн
грн
роки
грн
%

1535000
1330000
5
26800000
15

F

грн

8100000

IC
В
z

грн
грн
частка

5300000
18300000
1,24

Тоді розрахунок актуарної оцінки активів і зобов’язань доповнити корегуванням
на коефіцієнт зростання виплат заробітної плати ( z ) для ПАТ «КЗЦ» на момент
актуарної оцінки 5 років (01.01.2023р.) складе:

Fy 1  26800000 5300000 (1  0.155 )  1535000 18300000 1.24  12495433( грн)
Al y 1  18300000 1.24  1330000 (1  0.155 )  1535000 6304567 ( грн)
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Таким чином, вартість актуарної оцінки активів, які дисконтуються на
01.01.2023р. склала 12 495 433 грн., що у порівнянні з 01.01.2017р. на 4 395 433 грн (на
35,18%) більше. Вартість актуарних зобов’язань за винагородами, що дисконтуються,
на 01.01.2023р. склала 6 304 567 грн., що у порівнянні з 01.01.2017р. на 4 769 567 грн.
(на 75%) більше. Використання запропонованої методики дозволить розрахувати
справедливу вартість активу і реальну суму актуарних зобов’язань з урахуванням
тенденції підвищення виплат заробітної плати за певний період часу, що надасть змогу
підприємствам з ремонту, монтажу машин і устаткування нівелювати небезпечними
наслідками соціально-економічних процесів національної економіки, підвищити
інформативність облікового забезпечення, забезпечити обґрунтованість аналітичної
та контрольної характеристик інформації.
5. Висновки.
У міжнародній практиці процедура запровадження актуарних оцінок активів і
зобов’язань з виплат за пенсійними програмами завершуються побудовою актуарної
моделі та перевіркою її на відповідність потребам конкретного суб’єкта
господарювання шляхом тестування актуарної методики. На вітчизняних
підприємствах запровадження пенсійних програм, формування корпоративного НПФ,
не є поширеною, проте пошук роботодавців нових заохочень для системи
матеріального стимулювання працівників, необхідність удосконалення механізму
стимулювання персоналу, посилення глобальних та інтеграційних процесів, буде
спонукати суб’єкти господарювання до впровадження пенсійних планів у сфері
недержавного пенсійного страхування.
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Аннотация.
В
статье
разработан
алгоритм
создания
системы
негосударственного пенсионного обеспечения работников предприятий ремонта,
монтажа машин и оборудования, построена матрица выбора системы
негосударственного пенсионного обеспечения для исследуемых предприятий.
Обоснованно направления актуарных расчетов при разработке пенсионного плана
предприятий сферы услуг. Усовершенствована методика актуарной оценки активов и
обязательств за счет дополнения ее корректированием на коэффициент роста
выплат заработной платы, что приведет к увеличению суммарных вознаграждений,
которые дисконтируются во времени. Использование этой методики позволит
рассчитать справедливую стоимость актива и реальную сумму актуарных
обязательств с учетом тенденции повышения выплат заработной платы за
определенный период времени, которое предоставит возможность предприятиям
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