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– «ланцюговий» характер економічних злочинів: здійснення одного злочину, як правило, породжує інший; 
– неоднозначність економічних злочинів – з одного боку така економічна діяльність несе значну шкоду, з іншого – 

може приносити користь людині, регіону, державі; 
– економічна злочинність стає економічною основою для оволодіння владою – проникнення у владні структури та 

підтримки злочинних та терористичних груп. 
Зрозуміло, що економічна злочинність – це дуже складне і загрозливе для економічної безпеки держави явище. 
Ефективну протидію економічній злочинності необхідно базувати на системі економічних, організаційних та пра-

вових заходів: 
– спрощення організаційних процедур початку та ведення бізнесу; 
– оптимізація кількості напрямків підприємницької діяльності, які підлягають ліцензуванню; 
– створення системи ефективної мотивації та посадових переміщень чиновників; 
– лібералізація та стабільність умов оподаткування; 
– забезпечення підприємницьким структурам швидкого та вільного доступу до інформаційних джерел; 
– стабільність та послідовність у діях правоохоронних органів проти економічної злочинності. 
Таким чином, очевидно, що тільки системний підхід у застосуванні економічних, організаційних та правових заходів у 

змозі ефективно сприяти суттєвому зниженню економічної злочинності та зміцненню економічної безпеки України.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НЕДЕРЖАВНИХ ФОНДІВ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ 

В сучасних умовах економічної кризи та швидкого старіння нації в Україні гостро постає питання соціального за-
хисту населення, а саме людей похилого віку. Потрібно зазначити, що фінансова криза зачіпає всі ланки суспільного 
життя, зокрема державну пенсійну систему. Для вирішення цієї проблеми потрібно звернути увагу саме на недержавні 
пенсійні фонди, що може значно покращити соціальне становище в країні. 

Для створення дієвого фінансового механізму забезпечення соціального захисту громадян України і, працівників 
органів внутрішніх справ, зокрема, актуальним є питання вивчення та розвитку недержавних пенсійних фондів в України. 

Такий акцент пояснюється тим, що в останні часи відбувається щорічне зростання навантаження на працюючу час-
тину населення і на бюджет країни. Пенсійний фонд вже не може самостійно, за рахунок внесків, виплачувати пенсії, 
отже зростає обсяг дотацій Пенсійному фонду із Державного бюджету. Кожного року Пенсійний фонд України змуше-
ний збільшувати видатки через приріст числа пенсіонерів. Тому для забезпечення населенню достатнього життєвого 
рівня після закінчення трудової діяльності в Україні потрібне ефективне функціонування саме недержавних пенсійних фо-
ндів разом із підтриманням і державного рівня пенсійного забезпечення на достатньому рівні. Дослідженням діяльності 
недержавних пенсійних фондів займалися багато іноземних та вітчизняних вчених, зокрема: В. А. Абрамов, А. З. Аста-
пович, В. В. Басов, О. В. Гаряча, В. В. Гордієнко, С. І. Денисенко, Б. О. Зайчук, В. І. Кравченко, М. В. Лазебна. Не зва-
жаючи на значний вклад вчених науковців у дослідження діяльності НПФ, дана тема на сьогодні залишається актуаль-
ною і потребую подальшого дослідження в теоретичному та практичному плані. Недержавні пенсійні фонди функціо-
нують в сфері соціального страхування і спільно з державним Пенсійним фондом формують систему пенсійного забез-
печення. Для того, щоб забезпечити людині достатній життєвий рівень після закінчення активної трудової діяльності, в 
Україні запроваджується сучасна трирівнева пенсійна система. Вона базується на трьох незалежних один від одного 
рівнях, два з яких – обов’язкові, а один – добровільний. Система недержавного пенсійного забезпечення становить тре-
тій рівень пенсійної системи. ЇЇ розбудова здійснюється з 2004 року після набрання чинності Законом України «Про не-
державне пенсійне забезпечення». Основу такої системи становлять недержавні пенсійні фонди. 

Недержавний пенсійний фонд – це юридична особа, створена відповідно до Закону «Про недержавне пенсійне за-
безпечення», яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та проводить дія-
льність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управ-
лінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду у визначеному Законом 
порядку. Основною метою інвестування пенсійних активів є отримання учасниками недержавного пенсійного забезпе-
чення додаткових до загальнообов’язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат разом із забезпечен-
ням дохідності пенсійних активів вище рівня інфляції та залучення довгострокових інвестиційних ресурсів, необхідних 
для модернізації економіки. Треба зазначити, що додаткову недержавну пенсію можна одержувати поряд з державною. 
Розмір пенсії з НПФ не залежить від трудового стажу, на відміну від державної пенсії, а залежить від суми коштів учас-
ника, накопичених в НПФ. 
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