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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Формування систем пенсійного забезпечення в роз�

винених країнах розпочато досить давно, однак на су�
часному етапі пенсійні системи регулярно перегляда�
ються, доповнюються й модернізуються відповідно до
соціально�економічних умов. Зростання пенсійних ви�
плат, старіння населення змусили переглянути наявні
солідарні системи підтримки літнього населення й
здійснити реформування системи державного пенсійно�
го забезпечення, додавши до нього накопичувальні
принципи й залучивши недержавні фінансові механіз�
ми для пенсійного забезпечення громадян.

Необхідність запровадження недержавних систем
пенсійного забезпечення визнана сьогодні більшістю
країн світу і у багатьох з них почали розглядати впро�
вадження системи недержавного пенсійного забезпечен�
ня як необхідну складову державної пенсійної політики.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
На сьогодні питання розгляду особливостей діяль�

ності системи недержавного пенсійного забезпечення в
Україні набуває надзвичайної актуальності. Досліджен�
ням цього питання займаються такі вітчизняні вчені�еко�
номісти, як П.Г. Іжевський [4], О.В. Неліпович [5], А. Ри�
бальченко [6], Е.М. Лібанова [7] та ін. Вони досліджують
досвід іноземних держав, аналізують нормативно�право�
ву базу створення недержавних пенсійних фондів. Про�
те ці питання, які охоплюють усе населення нашої краї�
ни, потребують подальшого детального дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Сьогодні ми маємо катастрофічну демографічну си�

туацію в Україні, з одного боку, та проблеми стосовно
забезпечення державними пенсіями українських грома�
дян — з іншого. Чисельність населення може скорочу�
ватися незважаючи на зростання народжуваності, а в
структурі населення — зменшиться частина людей пра�
цездатного віку. Як наслідок, відбудеться посилення
навантаження пенсіонерів на працездатне населення.
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Подібні тенденції існують не тільки в нашій країні, а
й у всьому світі. Ось чому майже в усіх країнах сьогодні
запроваджено або запроваджуються багаторівневі
пенсійні системи, оскільки жодна країна не в змозі за ра�
хунок солідарної пенсійної системи забезпечити гідний
рівень життя усіх громадян на пенсії. Зараз у Європі в
середньому солідарна пенсія людини становить близько
30 % всієї суми, яку вона отримує. Близько 70 % доходів
європейця на пенсії — це виплати саме з тієї суми, що він
сам нагромадив собі протягом трудового життя [2].

Якість життя населення значною мірою залежить від
пенсійного забезпечення людей похилого віку та впев�
неності у завтрашньому дні осіб, які працюють.

Саме пенсійне забезпечення є основною складовою
частиною системи соціального захисту населення.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Напрями реформування пенсійної системи в Україні

визначені у прийнятих Верховною Радою України у 2003
році Законах України "Про загальнообов'язкове дер�
жавне пенсійне страхування" [1] і "Про недержавне пен�
сійне забезпечення" [2]. У зазначених Законах перед�
бачено створення трирівневої пенсійної системи: со�
лідарна система загальнообов'язкового державного
пенсійного страхування (I рівень); накопичувальна сис�
тема загальнообов'язкового державного пенсійного
страхування (II рівень); система недержавного пенсій�
ного забезпечення (III рівень). З 2004 року впровадже�
но солідарну систему загальнообов'язкового державно�
го пенсійного страхування та систему недержавного
пенсійного забезпечення (рис. 1).

 Зазначена модель відповідає поширеній у світі бага�
торівневій моделі пенсійної системи. Разом з тим необхід�
но здійснити ряд додаткових заходів, спрямованих на ство�
рення можливості застрахованим особам після виходу на
пенсію мати гарантовані доходи, які забезпечать достатній
рівень життя, врахування результатів трудової діяльності
і суми накопичених пенсійних коштів кожного працівни�
ка під час визначення розмірів пенсійних виплат.
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Солідарна система пенсійного забезпе�
чення — це саме та система, що існувала і
забезпечувала пенсією пенсіонерів у СРСР
та існує і забезпечує пенсією нинішніх пенс�
іонерів. Вона базується на принципі солідар�
ності поколінь, тобто такому способі взає�
модії економічно активного та непрацездат�
ного населення, за якого перші, відрахову�
ючи певну частину доходу, підтримують і за�
безпечують других. Таким чином, кожне на�
ступне покоління утримує кожне попереднє
[5].

Накопичувальна система поки що скла�
дається лише з одного рівня — добровільно�
го недержавного пенсійного забезпечення.
Законодавством передбачено два рівні нако�
пичувального пенсійного забезпечення,
один з яких — загальнообов'язкове накопи�
чення — чинності не набув і введення його в
дію найближчим часом не очікується [6].

Хоча в законодавстві не зазначено точ�
ну дату запровадження накопичувальної
системи, але визначено чіткі умови, після
виконання яких може бути прийнятий закон
про запровадження Накопичувального фон�
ду та перерахування страхових внесків до
цього фонду. Отже, закон буде прийнятий
за умови економічного зростання країни
протягом двох останніх років, а саме: якщо
в кожному з них валовий внутрішній продукт зростати�
ме не менше ніж на 2% порівняно з попереднім роком.

Система додаткового, недержавного пенсійного за�
безпечення (третій рівень пенсійної системи) створена
для формування додаткових пенсійних накопичень за
рахунок добровільних внесків фізичних осіб і робото�
давців. Недержавне пенсійне забезпечення, як передба�
чено законодавством, здійснюється (табл. 1):

— недержавними пенсійними фондами (НПФ) шля�
хом укладення пенсійних контрактів між адміністрато�
рами пенсійних фондів та вкладниками таких фондів;

— страховими організаціями шляхом укладення до�
говорів страхування довічної пенсії, страхування ризи�
ку настання інвалідності або смерті учасника фонду;

— банківськими установами шляхом укладення до�
говорів про відкриття пенсійних депозитних рахунків
для накопичення пенсійних заощаджень у межах суми,
визначеної для відшкодування вкладів Фондом гаран�
тування вкладів фізичних осіб.

Створення нових суб'єктів — недержавних пенсійних
фондів (далі — НПФ) розпочалося з червня 2004 року.
Порядок реєстрації НПФ та набуття ними права на про�
вадження діяльності має певні особливості, пов'язані з
соціальною окрасою діяльності, яку здійснює НПФ, у
зв'язку з чим термін, від початку реєстрації до отримання
перших внесків іноді буває дуже значним, в окремих ви�
падках — більше ніж півроку. Станом на 01.05.2015 по�
вністю пройшли процедуру реєстрації та отримали свідоц�
тво про реєстрацію фінансової установи 106 недержавних
пенсійних фондів, з них 81 — відкритий, 18 корпоратив�
них та 7 професійних недержавних пенсійних фондів [2].

73 недержавних пенсійних фондів уклали договори
про адміністрування, управління активами та зберіган�
ня активів і можуть розпочинати укладати пенсійні кон�
тракти та приймати перші внески. За результатами ана�
лізу звітності за перший квартал 2015 року 69 з таких
фондів вже отримали перші внески як від юридичних,
так і від фізичних осіб.

Недержавні пенсійні фонди (НПФ) у багатьох краї�
нах світу є одним з основних інструментів для підвищен�
ня рівня пенсійного забезпечення населення [6].

Недержавний пенсійний фонд — це фінансова уста�
нова, призначена для накопичення коштів на додаткову
недержавну пенсію та здійснення пенсійних виплат учас�
никам фонду. Учасники НПФ — це люди, на користь яких

сплачуються пенсійні внески до НПФ, а вкладники — це
особи, які здійснюють такі внески (самі учасники, їх ро�
ботодавці, професійне об'єднання або члени сім'ї).

Недержавні пенсійні фонди можуть бути трьох видів
[4]:

1. Корпоративний НПФ створюється юридичною
особою�роботодавцем або кількома юридичними особа�
ми�роботодавцями, до яких можуть приєднуватися ро�
ботодавці�платники. Учасниками такого фонду можуть
бути виключно фізичні особи, які перебувають (перебу�
вали) у трудових відносинах з роботодавцями�засновни�
ками чи роботодавцями�платниками такого фонду.

2. Професійний НПФ можуть створювати об'єднан�
ня юридичних осіб�роботодавців, об'єднання фізичних
осіб, включаючи професійні спілки, чи фізичні особи,
пов'язані за родом їх професійної діяльності. Учасни�
ками такого фонду можуть бути тільки фізичні особи,
у яких ознаки їх професійної діяльності співпадають з
ознаками, визначеними в статуті фонду (наприклад, пра�
цівники металургійної галузі).

3. Відкритий НПФ створюється будь�якими юридич�
ними особами, крім тих, діяльність яких фінансується
за рахунок державного або місцевих бюджетів. Учас�
никами відкритого фонду можуть бути будь�які фізичні
особи незалежно від місця та характеру їх роботи.

Питання щодо участі в НПФ як для громадян, так і
для роботодавців є справою добровільною. З часом,
після прийняття відповідного закону, для роботодавців
буде запроваджено обов'язкову сплату пенсійних
внесків до НПФ на користь тих працівників, які працю�
ють у шкідливих та важких умовах праці. Такі обов'яз�
кові пенсійні відрахування сплачуватимуться до профес�
ійних та корпоративних фондів.

Передбачені податкові пільги для працівників і ро�
ботодавців при сплаті внесків на недержавне пенсійне
забезпечення, а також при здійсненні пенсійних виплат.

Функції НПФ виконуються відповідно до договорів
про обслуговування фонду такими ліцензованими юри�
дичними особами (рис. 2):

— адміністратор НПФ — укладає пенсійні контрак�
ти з вкладниками, веде облік пенсійних внесків та інвес�
тиційного доходу на індивідуальних пенсійних рахун�
ках учасників, оформляє пенсійні виплати;

— компанії з управління активами (КУА) — забез�
печують примноження пенсійних коштів шляхом їх інве�

Рис. 1. Система пенсійного забезпечення України
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стування в різні фінансові інструменти (акції, облігації,
депозити та інші) відповідно до вимог законодавства;

— банк�зберігач — контролює дотримання таких
вимог, провадить операції з перерахування пенсійних
коштів та забезпечує їх зберігання.

Пенсійні накопичення учасника НПФ формуються
за рахунок пенсійних внесків, сплачених самим учасни�
ком, його роботодавцем або членами сім'ї, та інвести�
ційного доходу, отриманого в результаті інвестування
коштів. Усі кошти, що обліковуються на індивідуально�
му пенсійному рахунку учасника фонду (пенсійні вне�
ски та інвестиційний дохід), є власністю учасника НПФ
незалежно від того, хто платив внески — сам учасник,
його роботодавець або родичі. Тому ніхто інший, крім
учасника, не може розпоряджатися цими коштами.
Пенсійні кошти учасника можуть успадковуватись його
спадкоємцями [5].

Додаткову недержавну пенсію можна одержувати по�
ряд з державною. Розмір пенсійних виплат з НПФ визна�
чається, виходячи з суми накопичених коштів учасника,
яка залежить від розміру пенсійних внесків, терміну їх
накопичення та розподіленого інвестиційного доходу.

Види пенсійних виплат [4]:
1. Пенсія на визначений строк — виплачується у

вигляді щомісячних або інших періодичних платежів по
досягненні пенсійного віку. Учасник НПФ сам визначає
пенсійний вік (у межах 45—65 р. для жінок, 50—70 р.
для чоловіків) та строк виплат (10 або більше років).

2. Одноразова виплата — усі накопичені кошти ви�
плачуються одноразово на вимогу учасника фонду у та�
ких випадках: медично підтвердженого критичного ста�
ну здоров'я (онкозахворювання, інсульт тощо) чи на�
стання інвалідності учасника фонду; якщо сума пенсій�
них накопичень учасника менше розміру, достатнього
для мінімальних виплат протягом 10 років; виїзду учас�
ника на постійне проживання за межі України; смерті
учасника (отримують спадкоємці учасника).

3. Довічна пенсія — виплачується у вигляді періо�
дичних платежів страховими організаціями, з якими
учасник може укласти договір страхування довічної
пенсії за рахунок коштів, перерахованих страховій
організації з НПФ.

Адміністратор Недержавного Пенсійного Фонда
(НПФ) — юридична особа, яка здійснює адмініструван�
ня Недержавного Пенсійного Фонда.

Вкладник Недержавного Пенсійного Фонда — осо�
ба, що сплачує пенсійні внески на користь учасника.

Зберігач — банк, який здійснює депозитарну
діяльність зберігача цінних паперів.

Індивідуальний пенсійний рахунок — персоніфікова�
ний рахунок учасника пенсійного фонду, який ведеться з

метою накопичення на користь учасника пенсійних
коштів.

Компанія з управління активами (КУА) — юри�
дична особа, яка здійснює професійну діяльність з
управління активами.

Недержавний пенсійний фонд — юридична осо�
ба, що має статус неприбуткової організації, здійснює
свою діяльність виключно з метою накопичення пен�
сійних внесків на користь учасників пенсійного фон�
да з подальшим управлінням пенсійними активами, а
також здійснює пенсійні виплати учасникам [3].

Пенсійна виплата — грошова виплата учаснику
недержавного пенсійного забезпечення або його
спадкоємцям, яка здійснюється за рахунок накопи�
чених коштів на індивідуальному пенсійному рахун�
ку.

Пенсійний контракт — договір між пенсійним
фондом та його вкладником, згідно з яким
здійснюється недержавне пенсійне забезпечення
учасників за обраною пенсійною схемою.

Пенсійні активи — активи пенсійного фонду, за
рахунок яких здійснюються пенсійні виплати.

Персоніфікований облік — збір, обробка, систе�
матизація та зберігання інформації про учасників недер�
жавного пенсійного забезпечення, відомості про набут�
тя ними права на пенсійні виплати за рахунок коштів,
накопичених на їх користь, а також для розрахунку
розміру цих виплат.

Учасник недержавного пенсійного фонду — фізич�
на особа, на користь якої сплачуються пенсійні внески
в недержавний пенсійний фонд.

Держава здійснює постійний нагляд за діяльністю
НПФ та суб'єктів системи: діяльність НПФ, адміністра�
торів та страхових організацій контролює Державна
комісія з регулювання ринків фінансових послуг Украї�
ни, діяльність КУА та зберігачів — Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку, діяльність зберігачів
— Національний банк України.

Учасники НПФ можуть контролювати ефективність
роботи фонду, отримуючи інформацію про стан своїх
накопичень (в тому числі і про інвестиційний дохід), та
при необхідності переводити свої кошти до іншого
НПФ.

Законодавчі вимоги щодо функціонування НПФ та
багатоступеневий контроль у системі недержавного
пенсійного забезпечення спрямовані на забезпечення
належного рівня захисту пенсійних заощаджень грома�
дян.

Відповідно до Закону України "Про недержавне пен�
сійне забезпечення" (далі — Закон) суб'єктами недер�
жавного пенсіного забезпечення є [2]:

— недержавні пенсійні фонди;
— страхові організації, які уклали договори стра�

хування довічної пенсії, страхування ризику настання
інвалідності або смерті;

— банківські установи, які уклали договори про
відкриття пенсійних депозитних рахунків;

— вкладники та учасники пенсійних фондів;
— вкладники пенсійних депозитних рахунків; фі�

зичні та юридичні особи, які уклали договори страху�
вання довічної пенсії, страхування ризику настання
інвалідності або смерті;

— засновники пенсійних фондів;
— роботодавці�платники;
— органи державного нагляду і контролю у сфері

недержавного пенсійного забезпечення;
— адміністратори пенсійних фондів;
— компанії з управління активами;
— зберігачі;
— аудитори;
— особи, які надають консультаційні та агентські

послугивідповідно до норм діючого Закону;
— корпоративні пенсійні фонди;
— саморегулівні організації суб'єктів, які надають

Таблиця 1. Порівняльна характеристика НПФ та інших
фінансових інституцій під час здійснення недержавного

пенсійного забезпечення
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послуги у сфері недержавного пенсійного
забезпечення.

Недержавний пенсійний фонд (НПФ) є
юридичну особу, створену відповідно до За�
кону, яка має статус неприбуткової органі�
зації (непідприємницького товариства),
функціонує та провадить діяльність виключ�
но з метою накопичення пенсійних внесків
на користь учасників пенсійного фонду з
подальшим управлінням пенсійними актива�
ми, а також здійснює пенсійні виплати учас�
никам зазначеного фонду у визначеному цим
Законом порядку.

Таким чином, можна розглядати НПФ як
"грошовий мішок" і тільки. Цікаво, що це є
його єдиною функцією. Органом управлін�
ня НПФ є Рада фонду, утворена у кількості
не менше п'яти осіб [2].

У системі персоніфікованого обліку
індивідуальний пенсійний рахунок відкри�
вається кожному учаснику пенсійного фон�
ду. Для ідентифікації учасника фонду в но�
мері індивідуального пенсійного рахунку
використовується ідентифікаційний номер Державно�
го реєстру фізичних осіб — платників податків та інших
обов'язкових платежів. Індивідуальний пенсійний ра�
хунок учасника фонду повинен мати субрахунки для
обліку пенсійних внесків на користь учасника фонду
(окремо для кожного вкладника фонду), обліку роз�
поділеного інвестиційного прибутку (збитку) фонду та
обліку здійснених пенсійних виплат.

Система персоніфікованого обліку учасників фон�
ду повинна містити вичерпну інформацію про учасника
НПФ. Порядок ведення персоніфікованого обліку учас�
ників недержавних пенсійних фондів визначається Дер�
жавною комісією з регулювання ринків фінансових по�
слуг України. Система персоніфікованого обліку є віссю
роботи АПФ, найбільш складною ділянкою його робо�
ти, і тому потребує розвиненої матеріально�технічної
бази.

Важливою особливістю недержавних пенсійних
фондів в Україні є те, що якщо учасник незадоволений
роботою фонду, то він має право в будь�який момент
перевести свої нагромадження до іншого фонду, який,
на його думку, працює успішніше. Із НПФ громадянам
у разі досягнення пенсійного віку виплатять всі нагро�
маджені ними гроші, тобто внески плюс інвестиційний
дохід. При цьому термін, протягом якого вони хочуть
одержувати пенсію, і періодичність отримання пенсій�
них виплат пенсіонери визначають самі. Єдине обмежен�
ня за законодавством — термін виплат не може бути
меншим ніж 10 років.

Учасник фонду може отримати разові виплати, не�
залежно від віку у таких випадках: якщо виїжджає на
постійне місце проживання за кордон, у випадку кри�
тичного стану здоров'я, у випадку настання інвалідності.
Також разову виплату після досягнення пенсійного віку
можна одержати, якщо сума накопичень менше поло�
вини прожиткового мінімуму для непрацездатної осо�
би, помноженого на 120. У разі смерті учасника всі його
пенсійні нагромадження в повному обсязі отримують
спадкоємці [2].

ВИСНОВКИ
Наразі недержавні пенсійні фонди є новими фінан�

совими інституціями для переважної більшості населен�
ня України. Цим і пояснюються побоювання населення
довірити свої вкладення цим маловідомим і ще не заре�
комендованим установам в Україні.

На сьогодні лише незначна частка працездатного
населення України стала учасниками недержавного
пенсійного фонду. Водночас спостерігається позитив�
на динаміка у зростанні активів НПФ та збільшення їх
учасників протягом останніх років.
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Рис. 2. Система недержавного пенсійного забезпечення


