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АНАЛІЗ СТАНУ ТА ДИНАМІКИ  
НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Жмурко Н.В., Сільванович І.Б.
Львівський національний університет імені Івана Франка

У статті проведено аналіз сучасного стану недержавних пенсійних фондів в Україні. Виявлено особливості 
їхнього функціонування. Проаналізовано основні показники діяльності недержавних пенсійних фондів. 
Розглянуто чинники, що гальмують розвиток системи. Досліджено структуру інвестиційного портфелю, 
його дохідність. Запропоновано напрямки покращення інвестиційної діяльності.
Ключові слова: недержавні пенсійні фонди, пенсія, фінансова система, пенсійні активи, інвестиції.

Постановка проблеми. На сьогодні питання 
додаткового захисту населення стає деда-

лі актуальнішим. Нинішня пенсійна система не-
здатна забезпечити достойної старості у майбут-
ньому. Процес старіння населення та зростання 
частки осіб пенсійного віку посилили соціальне і 
фінансове навантаження на працююче населен-
ня країни, що стало причиною підвищеної уваги 
сучасного суспільства до розвитку системи не-
державних пенсійних фондів. Рівень розвитку 
недержавного пенсійного забезпечення є показ-
ником економічного та соціального становища 
населення країни. Саме тому роль недержавних 
пенсійних фондів в Україні є надзвичайно важ-
ливим напрямом досліджень.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питанню розвитку і функціонування недержав-
ного пенсійного забезпечення в Україні при-
свячено чимало праць вітчизняних науковців, 
зокрема: О.В. Бачинська, С.О. Біла, М.О. Змієн-
ко, М.В. Лазебна, С.А. Мельнікова, О.В. Мелеш-
ко, С.П. Ремига, Н.А. Телічко, Г.В. Титаренко, 
Н.А. Ціановська, Н.В. Черевик, та низка інших. 

Водночас недержавне пенсійне забезпечення в 
Україні постійно розвивається, а тому є недо-
статньо, дослідженим у вітчизняній економічній 
літературі і потребує подальшого вивчення.

Мета статті. Метою статті є оцінка діяльності 
недержавних пенсійних фондів України та ана-
ліз проблем недержавного пенсійного забезпе-
чення в умовах соціально-економічної кризи

Виклад основного матеріалу. Система недер-
жавного пенсійного забезпечення становить тре-
тій рівень в структурі пенсійної системи Украї-
ни, яка базується на засадах добровільної участі 
громадян, роботодавців та їх об’єднань у форму-
ванні пенсійних накопичень з метою отримання 
громадянами пенсійних виплат на умовах та в 
порядку, передбачених законодавством про не-
державне пенсійне забезпечення [1]. 

Усі правові, економічні та організаційні за-
сади недержавного пенсійного забезпечення в 
Україні та регулювання правовідносин, пов'язані 
з цим видом діяльності здійснюються згідно За-
коном України «Про недержавне пенсійне за-
безпечення» [2]. Одним з напрямків здійснення 
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недержавного пенсійного забезпечення є укла-
дення пенсійними фондами контрактів між адмі-
ністраторами пенсійних фондів та вкладниками 
таких фондів.

Недержавні пенсійні фонди є важливим сегмен-
том сучасної світової фінансової системи, викону-
ючи фінансову, інвестиційну й соціальну функції. 
Фінансова функція НПФ проявляється головним 
чином у тому, що вони дають змогу акумулювати 
значний обсяг заощаджень у вигляді добровіль-
них пенсійних внесків та трансформувати їх у 
інвестиції. Інвестиційна функція НПФ полягає в 
тому, що в системі НПФ може формуватися по-
тужний довгостроковий інвестиційний ресурс, ви-
користання котрого, як показує досвід розвинутих 
країн, сприяє економічному зростанню. Соціальна 
функція проявляється в тому, що НПФ надають 
можливість їх учасникам сформувати індивіду-
альний розмір пенсії, який визначається виключ-
но бажаннями й можливостями індивіда іншими 
словами система НПФ надає інструментарій для 
формування матеріального забезпечення у старо-
сті за власною ініціативою [3, с. 88].

Станом на 30.09.15 р. в Державному реєстрі 
фінансових установ міститься інформація про 
72 недержавних пенсійних фондів та 23 адміні-
страторів НПФ. При цьому левову частку скла-
дають відкриті недержавні пенсійні фонди, що 
пояснюється вигодою від свободи вступу до них 
нових учасників без обмежень галузі, в якій вони 
працюють. Всі ці фонди розміщенні по терито-
рії України нерівномірно. Найбільша кількість 
їх зареєстрована у місті Києві – 53, у Дніпро-
петровській – 4, у Донецькій – 6, у Харківській, 
у Львівській та Івано-Франківській обл. – по 2, 
Херсонській, Одеській та АРК – по 1.

Динаміка основних показників діяльності 
НПФ та темпи їх приросту наведені в табл. 1.

Згідно даних таблиці, станом на 30.09.2015 р. 
адміністраторами недержавних пенсійних фондів 
укладено 58,1 тис. шт. пенсійних контрактів, що 
більше на 7,8% (4,2 тис. шт.) порівняно з відповід-
ним періодом 2014 року. З них 50,3 тис. шт. – це 
вкладники фізичні особи; 7,7 тис. шт – це юри-
дичні особи і 0,1 тис. шт. – фізичні особами-під-
приємці. Збільшення кількості пенсійних контр-
актів пов'язане в першу чергу зі збільшенням 
пенсійних контрактів з фізичними особами. По-
рівняно з відповідним періодом 2014 року збіль-
шення кількості контрактів з фізичними особами 
становило 9,1% (4,2 тис. шт.).

Разом з тим спостерігаємо збільшення за-
гальної кількісті учасників НПФ, яка становить 
834,2 тис. осіб (див. рис. 1). Більшість учасників 
недержаних пенсійних фондів є особи віком від 
25 до 50 років, а саме 63,5%.

Рис. 1. Динаміка кількості учасників недержавних 
пенсійних фондів

Джерело [4]

Таблиця 1
Динаміка основних показників діяльності недержавних пенсійних фондів

Показники Станом на 
30.09.2013

Станом на 
30.09.2014

Станом на 
30.09.2015

Темпи приросту, %
станом на 31.12.2014/ 
станом на 31.12.2013

станом на 31.12.2015/ 
станом на 31.12.2014

Кількість укладених пенсій-
них контрактів, тис. шт. 60,3 53,8 58,1 -10,6% 7,8%

Загальна кількість учасників 
НПФ, тис. осіб 587,7 832,5 834,2 41,6% 0,2%

Загальна вартість активів 
НПФ, млн. грн. 1 928,0 2 478,5 2 107,3 28,6% -15,0%

Пенсійні внески, всього, млн. 
грн. 1 455,6 1 738,4 1 865,9 19,4% 7,3%

у тому числі:      
- від фізичних осіб 64,0 69,0 77,3 7,8% 12,0%
- від фізичних осіб-підпри-
ємців 0,2 0,2 0,2 0,0% 0,0%

- від юридичних осіб 1 391,1 1668,8 1 788,1 20,0% 7,1%
Пенсійні виплати, млн. грн. 264,5 349,8 528,9 32,2% 51,2%
Кількість учасників, що 
отримали/ отримують пен-
сійні виплати, тис. осіб

65,7 71,1 80,8 8,2% 13,6%

Сума інвестиційного доходу, 
млн. грн. 856,9 1 242,8 984,7 45,0% -20,8%

Прибуток від інвестування 
активів недержавного пенсій-
ного фонду, млн. грн.

740,8 1 090,4 780,0 47,2% -28,5%

Сума витрат, що відшкодову-
ються за рахунок пенсійних 
активів, млн. грн.

106,1 152,4 204,7 31,3% 34,3%

Джерело: [4]
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Одним із основних якісних показників, що 

характеризують систему НПЗ, є сплачені пен-
сійні внески, які порівняно з минулим роком 
збільшилися на 7,3% (127,5 млн. грн.) і станом на 
30.09.2015р. становили 1 865,9 млн. грн. 

Збільшення спостерігаються і у середньому 
розмірі одноразової пенсійної виплати на одного 
учасника НПФ, який отримав/ отримує пенсійну 
виплату, що становить 5,9 тис. грн. До прикла-
ду така виплата станом на 30.09.2013р. становила 
4,6 тис. грн.

Станом на 30.09.2015 загальна вартість акти-
вів становить 2 107,3 млн. грн., це на 15%, або на 
371,2 млн. грн. менше в порівнянні з аналогічним 
періодом 2014 року. Для НПФ властиво форму-
вати портфель, до якого входять об’єкти інвесту-
вання з мінімальним ступенем ризику. Саме тому 
особливого значення набуває вибір інвестиційних 
інструментів, використовуючи які НПФ зможуть 
забезпечити захист грошових коштів населення 
від інфляційних процесів і при цьому отриму-
вати визначений приріст капіталу. Переважни-
ми напрямами інвестування пенсійних активів 
стали депозити в банках (36,3% інвестованих 
активів), цінні папери, дохід за якими гаранто-
вано Кабінетом Міністрів України (27,7%), облі-
гації підприємств, емітентами яких є резиден-
ти України (16,4%), акції українських емітентів 
(9,2%). Метою інвестування пенсійних активів є, 
насамперед, збереження пенсійних заощаджень 
громадян. З огляду на це, стратегія інвестування 
недержавних пенсійних фондів є більш консер-
вативною, ніж у інших фінансових установ. 

Загальний дохід, отриманий від інвестуван-
ня пенсійних активів становить 984,7 млн. грн., 
що у порівнянні з аналогічним періодом на 
258,1 млн. грн. менше.

Витрати, що відшкодовуються за рахунок 
пенсійних активів, зросли на 34,3% у порівнян-
ні з аналогічним періодом 2014 року і в цілому 
за час існування пенсійних фондів становлять 
204,7 млн. грн., або 9,7% від загальної вартості 
активів НПФ (див. рис. 2).

Основна частина витрат, що відшкодовуються 
за рахунок пенсійних активів припадає на опла-
ту послуг з управління активами недержавних 
пенсійних фондів – 64,7% від загальної суми ви-
трат. Витрати на оплату послуг з адмініструван-
ня пенсійного фонду становили 25,2% від загаль-
ної суми витрат, що відшкодовуються за рахунок 
пенсійних активів. Оплата послуг зберігача, який 
здійснює відповідальне зберігання активів пен-
сійного фонду – 5,2% від загальної суми витрат.

Загалом аналіз стану недержавного пенсійно-
го забезпечення, проведений на основі 
даних щодо діяльності недержавних 
пенсійних фондів, показав, що в Украї-
ні хоча і дещо знизилися темпи розви-
тку, проте недержавні пенсійні фонди 
продовжують залучати нових вкладни-
ків і учасників та нарощувати розміри 
своїх активів.

Відомо, що на сьогоднішній день, 
система недержавного пенсійного за-
безпечення в Україні розвивається не-
великими темпами, але на сьогоднішній 
день вона має низку суттєвих проблем 
і недоліків. Аналізуючи сучасний стан 

недержавних пенсійних фондів, необхідно зазна-
чити, що головними недоліками діючої системи є 
(див. рис. 3).

Рис. 2. Структура витрат, що відшкодовуються  
за рахунок пенсійних активів станом на 30.09.2015 

(млн. грн.)
Джерело [4]

До них можемо віднести:
1. Відсутність державних гарантій щодо збе-

реження та повернення пенсійних внесків, ви-
плат процентів інвестиційного доходу.

 2. Обмеження можливостей дострокового (до 
настання пенсійного віку) повернення коштів. 
Згідно законодавства достроково пенсійні внески 
можуть бути сплачені лише у випадку важкої 
хвороби, інвалідності або виїзду на постійне міс-
це проживання за кордон. 

3. Обмежена участь в управлінні активами фон-
ду. Фактичні власники пенсійних активів практич-
но позбавлені права голосу в управлінні власними 
коштами та не мають дієвих важелів впливу на 
компанію управління активами фонду, яка зазви-
чай прямо або опосередковано пов’язана із засно-
вниками НПФ. Так, відповідно до Закону України 
«Про недержавне пенсійне забезпечення», лише 
25% учасників можуть відкликати будь-якого чле-
на контролюючого органу – Ради фонду, проте 
зібрати разом таку кількість учасників НПФ, що 
працює по усій Україні, практично неможливо.

4. Великий ризик знецінювання коштів що 
обумовлено в першу чергу забороною встанов-
лення мінімально гарантованих норм прибутку 
за будь-якими пенсійними схемами. Так, за дого-
вором управління пенсійними активами при не-
державному страхуванні, мінімальна доходність 
може бути встановлена на рівні офіційного ін-

Недоліки НПФ

Отпимання грошей 
тільки після 

настання настання 
пенсійного віку.

Пенсійний
накопичувальний 

рахунок може бути 
лише в гривнях.

Сплата податку з 
накопичувальної 

суми.

Недосвідченість 
приватних 

пенсійних фондів.

Рис. 3. Недоліки недержавного пенсійного фонду
Джерело: [Складено автором на основі 5]
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дексу інфляції, а для отримання еквівалентних 
виплат у майбутньому, щорічна дохідність НПФ 
повинна протягом 10-30 років перевищувати ін-
фляційний рівень хоча б вдвічі. 

В умовах економічної кризи та надмірного 
демографічного навантаження на працездатне 
населення НПФ в Україні є одним з головних 
інструментів покращення пенсійного забезпе-
чення громадян. У цій ситуації важливою є роль 
держави, що повинна стимулювати розвиток та 
контролювати їх діяльність [5].

Висновки і пропозиції. Проведений аналіз 
функціонування НПФ за останні роки засвідчив, 
що протягом цього періоду спостерігається тен-
денція до зменшення кількості НПФ та їх адмі-
ністраторів. Разом з тим, показники роботи НПФ 
з кожним роком збільшуються, що передбачає 
збільшення учасників фондів та кількості укла-
дених контрактів, приріст активів тощо.

З кожним роком спостерігається тенденція до 
збільшення кількості пенсійних виплат, зростан-

ня прибутку від інвестування активів та збіль-
шення сум витрат, що відшкодовується за раху-
нок пенсійних активів.

Незважаючи на те, що існує безліч чинників, 
що стримують розвиток НПФ в Україні (низь-
кий рівень заробітної плати, непоінформованість 
населення, недовіра громадян до таких установ), 
функціонування НПФ – це один зі способів під-
вищення якості життя осіб пенсійного віку. Адже 
солідарна пенсійна система не здатна забезпечи-
ти гідний рівень життя пенсіонерів. 

З розвитком недержавних пенсійних фондів, 
населення України стало більш проінформоване 
про їхню діяльність, що зумовило зростання до-
віри до цих учасників фінансового ринку.

Недержавне пенсійне забезпечення становить 
важливу частину реформи загальнодержавної 
пенсійної системи України. За умови ефективної 
організації, прибуткового інвестування, забезпе-
чення надійності і належного регулювання, воно 
сприятиме підвищенню доходів пенсіонерів.
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Аннотация
В статье проведен анализ современного состояния негосударственных пенсионных фондов в Украине. 
Выявлены особенности их функционирования. Проанализированы основные показатели деятельности 
негосударственных пенсионных фондов. Рассмотрены факторы, тормозящие развитие системы. Иссле-
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Summary
In the article the analysis have been made of current state of non-state pension funds in Ukraine. It 
have founded the features of their operation. Analyzes the main indicators of private pension funds. The 
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