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ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

УДК 368.914(477) І. В. Комарова

ДІЯЛЬНІСТЬ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ

Анотація. Досліджено динаміку показників розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні. Виявлено 

співвідношення між ВВП та наступними показниками: активами недержавних пенсійних фондів, пенсійни-

ми внесками до недержавних пенсійних фондів, пенсійними виплатами з недержавних пенсійних фондів, ін-

вестиційним доходом недержавних пенсійних фондів, а також перелік найбільш популярних пенсійних фондів 

України. З’ясовано ефективність діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні у посткризовий період.

Ключові слова: накопичувальна складова пенсійної системи України, недержавні пенсійні фонди, пенсій-

ні внески, пенсійні виплати.

Summary. An author investigated the dynamics of indexes of development of non-state pension fund in Ukraine. 

An author educed a betweenness by GDP and next indexes: by the assets of non-state pension fund, by pension payments 

to non-state pension fund, by pension payments from non-state pension fund, by the investment profit of non-state 

pension fund, and also list of most popular pension fund of Ukraine. Efficiency of activity of non-state pension fund is 

found out in Ukraine in a post-crisis period.

Key words: story constituent of the pension system of Ukraine, non-state pension fund, pension payments, pension 

payments.

Постановка проблеми. Одним із найважли-

віших завдань розбудови соціально орієнтованої 

ринкової економіки в Україні є реформування 

пенсійної системи. Діюча солідарна система ви-

явилася неспроможною задовольнити потреби 

громадян у достойному пенсійному забезпеченні. 

Більшість дослідників схиляються до висновку, що 

оптимальним варіантом реформування пенсійного 

забезпечення українців є розбудова накопичуваль-

ної складової. Цьому може в повній мірі сприяти 

розвиток недержавних пенсійних фондів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучас-

ні українські науковці Л. Є. Альошина, С. О. Біла, 

М. В. Демченко, В. М. Довбня, М. О. Змієнко, 

І. Ю. Кондрат, О. В. Мелешко, Г. В. Миськів, 

І. В. Панченко, І. Г. Пахомова, Н. А. Телічко, 

Г. В. Титаренко, О. А. Туманова, Н. В. Черевик, 

М. П. Шаваріна, Н. В. Шаманська у своїх працях 

досліджують питання участі недержавних пен-

сійних фондів у реформуванні пенсійної системи 

України. Разом з тим значущість недержавної на-

копичувальної складової для соціально-еконо-

мічного розвитку країни спричиняє необхідність 

проведення подальших досліджень з метою ви-

явлення особливостей, що склались в Україні, та 

пошуку можливих перспектив розвитку системи 

недержавних пенсійних фондів в Україні.

Постановка завдання. Метою дослідження 

є виявлення тенденцій, що склались у діяльнос-

ті недержавних пенсійних фондів в Україні та 

окреслення можливих перспектив їх розвитку.

Виклад основного матеріалу. Недержавні пен-

сійні фонди (НПФ) розпочали свою діяльність з 

2004 р. і є новими інститутами в економіці України. 

У своїй діяльності недержавний пенсійний фонд 

пов’язаний з компанією з управління пенсійним 

фондом, компанією з управління пенсійними ак-

тивами, банком-зберігачем. Недержавний пенсій-

ний фонд — неприбуткова юридична особа, він не 

може бути проголошений банкрутом та ліквідо-

ваний за законодавством про банкрутство. Відпо-

відно до норм законодавства, недержавні пенсійні 

фонди створюються у формі відкритих, корпора-

тивних та професійних пенсійних фондів. Дина-

міка загальної кількості недержавних пенсійних 

фондів у посткризовий період в Україні характе-

ризується постійним зменшенням, проте кількість 

укладених пенсійних контрактів зростає (табл. 1).
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Таблиця 1

Динаміка загальної кількості недержавних пенсійних 
фондів в Україні (побудовано автором за [1–5]) 

Показники

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

 
(9

 м
іс

.)

Загальна кількість 

НПФ
79 96 110 108 101 97

Загальна кількість 

укладених пенсійних 

контрактів, тис. штук

41,5 55,9 62,3 62,5 69,7 72,2

Кількість відкритих НПФ є найбільшою і на 

1 січня 2011 року становила 83, що пояснюється 

більшою доступністю їх до широких верств на-

селення, тоді як учасниками професійних чи 

корпоративних НПФ можуть бути лише фізичні 

особи, які пов’язані за родом їхньої професійної 
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діяльності або перебувають у трудових відносинах 

з роботодавцями-засновниками або роботодавця-

ми-платниками. Кількість корпоративних фон-

дів — 9, професійних — 9.

Оскільки пенсійне страхування є фінансовою 

категорією, то викликає інтерес частка ВВП, що 

перерозподіляється через систему недержавних 

пенсійних фондів (рис. 1).

році недержавні пенсійні фонди заробили 19,55 % 

від суми власних активів, а у 2010 році — 37,84 %. 

Зниження відбулося тільки у кризовому 2008 році, 

коли недержавні пенсійні фонди отримали інвес-

тиційний дохід у розмірі 14,18 % від власних ак-

тивів. Таким чином, можемо відмітити постійне 

покращання фінансової діяльності недержавних 

пенсійних фондів за останні п’ять років. За цей 

період найпопулярнішими серед страхувальників 

були наступні НПФ (табл. 2):

Рис. 1. Частка ВВП, що перерозподіляється через 

систему НПФ (побудовано автором за [2–5])

За досліджуваний період частка активів не-

державних пенсійних фондів у ВВП зросла з 

0,022 % до 0,12 %, частка пенсійних внесків — з 

0,021 % до 0,097 %, частка пенсійних виплат — з 

0,001 до 0,017 %. Інвестиційний дохід недер-

жавних пенсійних фондів зріс за цей же період з 

0,004 % ВВП до 0,045 % ВВП. У цілому спостері-

гається позитивна динаміка (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка ефективності діяльності НПФ в 

Україні (побудовано автором за [2–5])

Спостерігається позитивна динаміка ефек-

тивності діяльності недержавних пенсійних фон-

дів. Частка пенсійних виплат у активах зросла з 

3,34 % у 2006 році до 13,83 % у 2010 році. Якщо у 

2006 році пенсійні виплати становили 3,53 % від 

пенсійних внесків у НПФ, то вже 2010 року ця 

цифра зросла до 17,10 %. Спостерігається також 

значне зростання інвестиційних доходів: у 2006 

Таблиця 2

Показники діяльності найбільш популярних 
недержавних пенсійних фондів в Україні 

(побудовано автором за [6])
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Загальна кількість 

НПФ
79 96 110 108 101 97

Загальна кількість 

укладених пен сій-

них контрактів, 

тис. штук

41,5 55,9 62,3 62,5 69,7 72,2

Всього станом на 30.09.2011 адміністратора-

ми недержавних пенсійних фондів було укладено 

72 153 пенсійних контракти з 59 948 вкладниками, 

з яких 2 403 вкладники, або 4,0 %, — юридичні 

особи, на яких припадає 1 012,3 млн. грн. пенсій-

них внесків (95,5 % від загального обсягу пенсій-

них внесків за системою НПЗ), та 57 545 вкладни-

ків, або 96,0 %, — фізичні особи. Таким чином, на 

найбільш популярні НПФ припадає 25,44 % всіх 

вкладників-фізичних осіб та 66,21 % — вкладни-

ків-юридичних осіб.

Порівняно з кінцем 2010 року кількість 

контрактів з юридичними особами зменшилась 

на 8,4 %, а з фізичними особами зросла на 6,8 % 

(рис. 3).

Якщо порівнювати із 2005 роком, то кількість 

контрактів з юридичними особами збільшилась 

на 49,02 %, а з фізичними особами — на 169,34 %. 

При цьому динаміка укладених контрактів з фі-

зичними особами щороку позитивна, а кількість 

Рис. 3. Динаміка кількості укладених пенсійних 

контрактів (побудовано автором за [2–5])
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укладених контрактів з юридичними особами 

зменшувалась у посткризовому 2009 році.

Станом на 30.09.2011 кількість учасників 

НПФ відповідно до укладених контрактів стано-

вила 558 339 осіб (на кінець 2010 року — 569 230 

осіб). За досліджуваний період кількість учасни-

ків НПФ зросла на 469,9 тис. осіб, або на 432 %.

Станом на 30.09.2011 серед учасників НПФ 

переважну більшість становили особи вікової гру-

пи від 25 до 40 років. У попередніх періодах пере-

важну більшість становили особи віком від 40 до 

55 років (табл. 3).

отримали пенсійні виплати. Загальна кількість 

учасників, що отримали виплати, зросла за зазна-

чений період на 55,3 тис. осіб, або на 1005 %. При 

цьому на одну особу у 2007 році було виплачено в 

середньому 1654 грн, а у 2011 році — 3298 грн, або 

на 99,4 % більше.

В Україні забезпечене безумовне право влас-

ності учасника НПФ на пенсійні заощадження. З 

моменту зарахування внеску на індивідуальний 

пенсійний рахунок учасника гроші стають його 

власністю. Ніхто інший не в праві розпоряджа-

тися ними. 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 накопичення до 

іншого фонду, який, на його думку, працює більш 

успішно.

Після закінчення періоду накопичення учас-

ник фонду може отримати пенсію в кілька спосо-

бів [7]. Перший — одноразова виплата. Але всю 

суму отримати можна, лише якщо загальний роз-

мір накопичень не перевищує встановлений за-

конодавством максимум (у 2011 р. це 44 тис. грн). 

Крім того, одноразово накопичену суму можна 

отримати у разі критичного захворювання, інва-

лідності або виїзду на ПМЖ за кордон. Відповід-

но до чинного законодавства, одержувачу пенсій-

ної виплати доведеться сплатити державі податок 

обсягом 15 % від отриманої суми.

Другий, найпопулярніший, варіант — пен-

сійні виплати протягом зазначеного в договорі 

часу (не менш ніж 10 років). Щоправда, отриму-

вати пенсію можна тільки з певного віку: ± 10 ро-

ків від установленого державою пенсійного віку. 

Якщо учасник НПФ не дожив до закінчення ви-

плат, усю суму заощаджень успадковують родичі, 

які можуть перевести накопичення на свій пен-

сійний рахунок.

Третій варіант — так звана довічна пенсія. 

Для цього вкладникові потрібно накопичені ко-

шти перевести в страхову компанію, укласти з 

нею договір страхування довічної пенсії та отри-

мувати виплати до самої смерті.

У структурі пенсійних виплат з недержавних 

пенсійних фондів за досліджуваний період значно 

переважають одноразові виплати (рис. 5).

Причиною такої ситуації є те, що на сьогодні 

більшість учасників НПФ за період сплати вне-

сків не встигають накопичити необхідну суму для 

того, щоб отримувати пенсійне забезпечення про-

тягом більш-менш тривалого терміну, то     му відда-

ють перевагу отриманню одноразової виплати.

Одними із основних якісних показників, які 

характеризують систему НПЗ, є загальний обсяг 

активів, пенсійних внесків та пенсійних виплат.

Загальний обсяг активів, сформованих не-

державними пенсійними фондами, станом на 

30.09.11 становить 1 306,4 млн. грн.

Таблиця 3

Розподіл учасників НПЗ за віковими групами станом 
на кінець періоду, % (побудовано автором за [2–5])

Вікова група 2008 2009 2010
2011

(9 міс.)

До 25 років 9,9 8,6 7,0 6,3

25–40 років 35,5 35,8 39,2 39,8

40–55 років 42,5 41,4 40,2 39,4

Старші 55 років 12,2 14,2 13,5 14,5

За досліджуваний період спостерігається по-

стійне зниження частки вікової групи до 25 років 

та зростання частки вікової групи старших за 55 

років. На нашу думку, така ситуація спричинена 

недостатнім рівнем проведення агітації серед мо-

лоді та недовіра до недержавних фінансових уста-

нов. Натомість проведення пенсійної реформи, 

зміни у пенсійному законодавстві, наслідками 

яких є посилення вимог до умов виходу на дер-

жавну пенсію, спричиняють посилення зацікав-

леності у недержавному пенсійному страхуванні 

серед осіб передпенсійного віку.

Пенсійні виплати (одноразові та на визна-

чений строк) станом на 30.09.2011 р. становили 

200,5 млн. грн., збільшившись за 9 місяців 2011 

року на 26,7 % (рис. 4).

За період з 2007 року обсяг пенсійних виплат 

зріс на 191,4 млн. грн. (2103 %). Сукупно недер-

жавними пенсійними фондами станом на 30.09.11 

було здійснено пенсійних виплат (одноразово 

та на визначений строк) 60 833 учасникам, тоб-

то 10,9 % учасників від їхньої загальної кількості 

Рис. 4. Динаміка показників пенсійних виплат 

з недержавних пенсійних фондів (побудовано 

автором за [2–5])



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 1 (17) 2012

164

Всього за дев’ять місяців 2011 року активи 

недержавних пенсійних фондів зросли на 14,2 % 

(або на 162,1 млн. грн.), у порівнянні з кінцем 

2010 року (рис. 6).

диверсифікації пенсійних активів      у дохідні фінан-

сові інструменти.

Станом на 30.09.11 переважними напрямами 

інвестування пенсійних активів є депозити в бан-

ках, облігації підприємств-резидентів України, 

акції українських емітентів та цінні папери, дохід 

за якими гарантовано Кабіне-

том Міністрів України (табл. 4).

Зростання інвестиційного 

доходу недержавним пенсій-

ним фондам вдалося досягти за 

рахунок структурних зрушень у 

інвестованих пенсійних активах 

в напрямку збільшення питомої 

ваги акцій та облігацій вітчизня-

них емітентів.

Незважаючи на позитивну 

динаміку розвитку недержав-

ного пенсійного забезпечення, 

у цій сфері все ж залишається 

багато проблем. Насамперед, 

це нестача фінансових інстру-

ментів, в які прибутково можна 

інвестувати накопичені в недер-

жавному пенсійному фонді ко-

шти. А тому найефективнішим 

та найшвидшим способом нор-

малізувати ситуацію на ринку НПФ буде реалізу-

вати накопичувальний рівень через недержавні 

фонди. Тим більше, що Уряд і державні органи, 

наприклад, Мінпр  аці і Пенсійний фонд, підтри-

мують цю ідею. Такий захід дасть змогу сформу-

вати клас сильних внутрішніх інституціональних 

інвесторів. Без цього всі дії будуть носити поло-

винчастий характер і не сприятимуть поліпшен-

ню ситуації. Більше того, Україна постійно буде 

залежати від іноземних інвестицій замість того, 

щоб скористатися внутрішніми інвестиційними 

ресурсами.

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
Система недержавного пенсійного забезпечення 

в Україні знаходиться на початковому етапі ста-

новлення, проте розвивається сталими темпами 

на ринкових засадах. У посткризовий період в 

Рис. 5. Структура пенсійних виплат з недержавних 

пенсійних фондів, % (побудовано автором за [2–5])

Рис. 6. Динаміка основних показників системи недержавних пенсійних 

фондів в Україні, млн. грн. (побудовано автором за [2–5])

Метою інвестування пенсійних активів є, 

насамперед, збереження пенсійних заощаджень 

громадян. Тому стратегія інвестування недержав-

них пенсійних фондів є більш консервативною, 

ніж у інших фінансових установ. Загальна сума 

доходу, отриманого від інвестування пенсійних 

активів, станом на 30.09.11 становила 519,7 млн. 

грн. (або 49,0 % від суми залучених внесків (рис. 

7), збільшившись протягом 9 місяців 2011 року на 

86,7 млн. грн. (або на 20,0 %).

Починаючи з 2006 року ефективність інвесту-

вання пенсійних активів по відношенню до отри-

маних внесків зросла на 28,4 відсоткових пункти.

Поки що суттєвим фактором, що продовжує 

стримувати зростання інвестиційного доходу 

НПФ, є незначний обсяг залучених пенсійних 

внесків для забезпечення можливості здійснення 

Рис. 7. Динаміка ефективності інвестування 

пенсійних активів (побудовано автором за [2–5])
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Україні відбулося зменшення кількості недержав-

них пенсійних фондів, проте з року в рік зростає 

загальна кількість укладених пенсійних контрак-

тів, кількість осіб, що отримують пенсії, та загаль-

ний обсяг пенсійних виплат. Позитивно характе-

ризує діяльність НПФ також постійне зростання 

у ВВП країни активів НПФ, пенсійних внесків 

та пенсійних виплат. Підвищення ефективнос-

ті діяльності НПФ підтверджується постійним 

зростанням пенсійних виплат по відношенню до 

активів та до пенсійних внесків. Позитивним є 

також факт зростання відсотка отриманого інвес-

тиційного доходу.

З урахуванням зазначених факторів подаль-

ші дослідження щодо розвитку недержавного 

пенсійного забезпечення в Україні мають вклю-

чати удосконалення нормативно-правової бази у 

сфері регулювання діяльності недержавних пен-

сійних фондів, усунення недоліків оподаткуван-

ня їх діяльності, розроблення комплексу заходів 

щодо інформування громадян про розвиток не-

державного пенсійного забезпечення. За умови 

запровадження всіх зазначених заходів можна 

сподіватись на стабільний розвиток недержавних 

пенсійних фондів, що сприятиме стабілізації пен-

сійної системи України та підвищенню рівня жит-

тя осіб пенсійного віку.
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Таблиця 4

Структура інвестованих пенсійних активів (на кінець 
періоду), % (побудовано автором за [2–5])

Напрям інвестування 2009 2010
2011

(9 міс.)

Грошові кошти, розміщені 

на вкладних (депозитних) 

рахунках

40,0 34,7 31,6

Облігації підприємств, 

емітентами яких є рези-

денти України

18,9 15,4 21,6

Цінні папери, дохід за 

якими гарантовано Кабі-

нетом Міністрів України

16,4 14,9 13,6

Акції українських емі-

тентів
8,8 18,1 18,5

Активи, не заборонені за-

конодавством України
6,35 5,0 5,3

Банківські метали 3,7 2,8 2,2

Об’єкти нерухомості 2,1 5,6 4,1

Цінні папери, дохід за 

якими гарантовано

Радою Міністрів АРК, 

місцевими радами

0,8 0,4 0,5


