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Назаренко Я. Я., Жулин О. В., Теслюк Н. П., Вербицька А. І. Недержавні пенсійні фонди в Україні:  
проблеми та перспективи розвитку

У статті проаналізовано та оцінено сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні. Розглянуто пи-
тання впровадження реформи пенсійної системи, оскільки пенсійне забезпечення є важливою складовою соціально-економічної стратегії країни. 
Пенсійне забезпечення повинне функціонувати за принципами соціальної справедливості та страховими принципами, а саме: всі громадяни Укра-
їни мають право на пенсійне забезпечення, включаючи умову, що ті громадяни, які сплачують більший розмір внесків або мають більший стаж 
роботи за інших, мають повне право й повинні отримувати більш високу пенсію. Основною метою запровадження системи третього рівня є 
отримання її учасниками додаткових пенсійних виплат до загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, перевагою якої є забезпе-
чення високого рівня дохідності пенсійних активів порівняно з рівнем інфляції та залучення інвестиційних ресурсів, що необхідні для модернізації 
вітчизняної економіки, на довгостроковій основі. Нині в Україні працюють лише перший і третій рівні системи пенсійного забезпечення. Проте 
третій рівень вітчизняної системи пенсійного забезпечення працює недостатньо ефективно. Авторами визначено проблеми впровадження на-
копичувальної системи пенсійного забезпечення в Україні (другий рівень) та причини неефективності нині діючої системи недержавного пенсійно-
го забезпечення (третій рівень). З метою розвитку надійної та ефективної системи недержавного пенсійного забезпечення запропоновано здій-
снити ряд заходів, що сприятимуть економічному зростанню та ефективному функціонуванню недержавних пенсійних фондів у нашій державі.
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troduction of the pension system reform is considered, since pension provision is an important component of the socio-economic strategy of the country. The 
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receive a higher pension. The main purpose of the third level system is receiving additional pension payments to the mandatory State pension insurance by its 
participants, the advantage of which is to ensure a high level of return on pension assets compared to the level of inflation and attract investment resources 
necessary for the modernization of the domestic economy on a long-term basis. Currently, only the first and third levels of the pension system are operating in 
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Сьогодні в Україні система пенсійного забез-
печення знаходиться в стадії трансформації. 
Пенсійне забезпечення – це важлива складо-

ва частина соціально-економічної стратегії країни, 
тому саме його вдосконалення є неодмінною умовою 
щодо створення дієвої системи соціального захисту 
громадян України. Пенсійне забезпечення повинне 
функціонувати за принципами соціальної справедли-
вості та страховими принципами, а саме: всі грома-
дяни України мають право на пенсійне забезпечення, 
включаючи умову, що ті громадяни, які сплачують 
більший розмір внесків або мають більший стаж ро-
боти за інших, мають повне право та повинні отри-
мувати більш високу пенсію. Проте діюча пенсійна 
система в період переходу до ринкової економіки ви-
явила неспроможність забезпечити достатні виплати 
пенсіонерам, використовуючи однорівневу модель 
державного пенсійного страхування. Тому одним із 
найбільш важливих завдань, яке необхідно вирішити 
в соціальній сфері країни, є побудова пенсійної сис-
теми, яка відповідає вимогам ринкової економіки,  
а саме: через запровадження системи недержавного 
пенсійного забезпечення, основу якої становлять не-
державні пенсійні фонди.

Теоретичні питання дослідження пенсійного 
забезпечення розглядаються в роботах таких уче-
них-економістів: С. Науменкова, С. Міщенко [4],  
І. Панченко [5], І. Фисун, І. Смішко [6], Г. Терещенко, 
Т. Мусатова [8] та інших.

Також було досліджено досвід зарубіжних до-
слідників: С. Едвардс, Д. Корсетті, Дж. Стадманн і  
Ф. Стеварт, які вивчали діяльність недержавних пен-
сійних фондів і висвітлювали основні аспекти впро-
вадження систем накопичувального та недержавного 
пенсійного забезпечення в різних країнах.

Однак, на нашу думку, залишаються недостат-
ньо дослідженими питання, що стосуються реформу-
вання системи пенсійного забезпечення нашої кра-
їни з урахуванням дефіциту державних коштів для 
здійснення пенсійних виплат літнім людям і загрози 
відсутності фінансового забезпечення пенсіонерів у 
майбутньому. Саме тому виникає гостра необхідність 
у визначенні проблем і розробці шляхів їх вирішення 
у сфері недержавного пенсійного забезпечення.

Метою дослідження є визначення проблем 
функціонування недержавних пенсійних фондів і 
перспектив їх розвитку в Україні.

Кожна розвинена країна світу здійснює політи-
ку, що сприяє створенню якісної системи со-
ціального забезпечення та охорони здоров’я, 

забезпеченню працевлаштування громадян і під-
тримки незабезпечених верств населення, уникнен-
ню соціальних конфліктів і потрясінь, що виникають 
у суспільстві, тощо. Дж. Стігліц писав, що основним 
завданням уряду є, перш за все, не досягнення надви-
соких показників в економіці країни, не її економіч-
ний розвиток, а гарантування стабільного соціаль-
ного захисту населення, складовою якого є пенсійне 
забезпечення [3].

Останнім часом досить актуальним є питання 
впровадження реформи пенсійної системи, яка б ста-
ла не лише дієвою складовою частини соціально-еко-
номічної стратегії країни, а й дієвим механізмом за-
безпечення ефективної системи соціального захисту 
громадян України. 

Враховуючи наявність старіння населення та 
демографічної кризи, постає питання щодо ефек-
тивності існуючої системи пенсійного забезпечення 
в нашій державі. Чисельність працездатного насе-
лення поступово зменшується, а кількість людей, 
що досягли пенсійного віку, навпаки, зростає. Це і є 
об’єктивною причиною повільного зростання рівня 
пенсій при відповідному збільшенні заробітних плат. 

Законом України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р. 
№ 1058-ІV в Україні передбачено створення трирів-
невої системи пенсійного забезпечення (рис. 1). Від-
повідно до ст. 2 цього закону всі громадяни України 
мають право бути учасниками й отримувати пенсійні 
виплати одночасно з різних рівнів системи пенсійно-
го забезпечення в Україні [1].

Держава заклала основні напрями пенсійної ре-
форми, суть якої полягає в переході до трирівневої 
пенсійної системи, де 1-й рівень – це солідарна систе-
ма державного пенсійного страхування; 2-й рівень –  
накопичувальна система державного пенсійного 
страхування; 3-й рівень – система недержавного пен-
сійного забезпечення. 
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Солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного
страхування (надання соціальних послуг за рахунок коштів
Пенсійного фонду). Усі працюючі громадяни здійснюють внески
до Пенсійного фонду. Фонд перерозподіляє отримані кошти
та виплачує пенсію всім, хто досягнув пенсійного віку та має
відповідний страховий стаж

Накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного
страхування (накопичення коштів застрахованих осіб у Накопичувальному
фонді). Працівники або роботодавці від імені працюючих громадян, 
а в деяких системах і самозайняті особи, сплачують внески 
до накопичувального пенсійного фонду. Внески обліковують 
на індивідуальних пенсійних рахунках. Накопиченя внески інвестують 
у різні фінансові іструменти. Після виходу на пенсію учасник отримує 
право на одержання пенсії, яка обраховується з накопиченої суми внесків
та інвестиційного доходу

Система недержавного пенсійного забезпечення, яка передбачає
добровільну участь громадян, роботодавців та їх об’єднань
у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами
пенсійних виплат на умовах і в порядку, передачених законодавством
про недержавне пенсійне забезпечення. Недержавні пенсійні фонди –
фінансові установи, які збирають кошти від фізичних і юридичних осіб,
а компанія з управління фінансами інвестує в різні фінансові інструменти –
депозити, державні та комерційні облігації, акції, нерухомість,
дорогоцінні метали тощо. Після досягнення пенсійного віку учасники
недержавних пенсійних фондів отримують гроші, які вони накопичили,
та нарахований за цей час прибуток







Перший
рівень

Другий
рівень

Третій
рівень

Рис. 1. Трирівнева система пенсійного забезпечення в Україні [4, c. 261]

Отже, сучасна пенсійна система України має 
три рівні: перший рівень – солідарна система 
загальнообов’язкового державного пенсій-

ного страхування, яка включає в себе всіх найманих 
штатних працівників, у тому числі держслужбовців.

Другий рівень (накопичувальна система) впер-
ше був упроваджений у 2012 р., однак він досі не 
працює. Передбачалося, що 7% від заробітної плати 
працівника буде відраховуватися на його персональ-
ний рахунок. При цьому кошти інвестувалися б у ві-
тчизняну економіку, а отриманий дохід від даного 
інвестування в перспективі збільшував відповідно 
розмір пенсійних виплат. Відповідно до орієнтира, 
що закладений на даний момент в законопроєкт, дру-
гий рівень пенсійної системи буде запроваджений в 
Україні не раніше 2023 р. 

За словами Прем’єр-міністра України Дениса 
Шмигаля, з 2023 р. планується в рамках вже існую-
чої системи оподаткування впровадити механізм, 
який передбачає спрямування на додаткову пенсію 
громадянина 2% від ЄСВ та 2% від ПДФО, що дасть 
поштовх до запровадження системи формування до-
даткової пенсії для населення країни.

Причинами, чому досі не була реалізована на-
копичувальна система пенсійного забезпечення в 
Україні, є:

1) негативний вплив інфляції на заощадження, 
що робить їх незахищеними. Враховуючи до-
свід зарубіжних країн, інвестування коштів 
буде ефективним тільки за умови, що інвес-
тиційний дохід буде перевищувати рівень ін-
фляції на рік не менше, ніж на 2–3%;

2) відсутність гарантії щодо відповідального 
збереження вкладених коштів. При тому, що 
другий рівень є загальнообов’язковим і дер-
жавним, нині в Україні не існує інструментів, 
які б гарантували безпеку пенсійних вкладів 
та забезпечували ефективний контроль за їх 
розміщенням і, відповідно, використанням.

Однак прикладами таких інструментів можуть 
бути:
 створення єдиного централізованого гаран-

тійного фонду;
 впровадження більш жорстких вимог до ді-

яльності компаній з управління пенсійними 
активами, особливо в частині формування 
власного резервного фонду; 

3) відсутність межі для адміністративних ви-
трат. Кошти другого рівня спрямовуються 
на оплату послуг (КУА) з проведення ауди-
торських перевірок, з адміністрування не-
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державного пенсійного фонду, виконавчої 
дирекції Пенсійного фонду з адміністрування 
Накопичувального фонду. Виходячи з досвіду 
інших країн високий рівень адміністративних 
витрат спричиняє низьку ефективність довго-
строкового інвестування, що відображається 
в низькому розмірі пенсійних виплат;

4) високий ризик втрати солідарної пенсійної 
системи. За рахунок перерозподілу внесків 
до накопичувальної системи зменшиться час-
тина пенсійних внесків до Пенсійного фонду, 
що спричинить дефіцит коштів у Пенсійному 
фонді та у фондах соціального страхування. 

Таким чином, доцільність запровадження 
накопичувальної системи визначається: за-
гальним економічним станом у державі, ста-

ном вітчизняного фондового ринку, а також меха-
нізмом і джерелами наповнення системи коштами. 
Однак головною запорукою ефективного та якісно-
го функціонування накопичувальної пенсійної сис-
теми України є гарантія збереження коштів цього 
рівня та відповідальність держави перед громадя-
нами за ці кошти.

Третій рівень ‒ система недержавного пен-
сійного забезпечення, основою якої є добровільна 
участь громадян, а саме: фізичних та юридичних осіб, 
який здійснюється: 

1) пенсійними фондами через укладення пен-
сійних контрактів між адміністраторами та 
вкладниками пенсійних фондів; 

2) страховими організаціями через укладання 
договорів страхування ризику настання інва-
лідності, ризику смерті учасника такого фон-
ду та договорів страхування довічної пенсії;

3) банківськими установами через укладення 
договорів про відкриття відповідних пенсій-
них депозитних рахунків для накопичення 
пенсійних заощаджень.

Основною метою запровадження систе-
ми третього рівня є отримання її учасни-
ками додаткових пенсійних виплат до 

загальнообов’язкового державного пенсійного стра-
хування, перевагою якої є забезпечення високого 
рівня дохідності пенсійних активів порівняно з рів-
нем інфляції та залучення інвестиційних ресурсів на 
довгостроковій основі, що необхідні для модернізації 
вітчизняної економіки. Базові правові основи функ-
ціонування третього рівня пенсійної системи визна-
чені Законом України «Про недержавне пенсійне за-
безпечення» [2].

Нині в Україні працюють лише перший і третій 
рівні системи пенсійного забезпечення. Проте третій 
рівень вітчизняної системи пенсійного забезпечення 
працює недостатньо ефективно. Причинами цього є 
(рис. 2):
 високий рівень інфляції як результат низько-

го рівня реальних доходів працюючого насе-
лення країни; 

 нестійкий розвиток вітчизняної економіки; 
 недовіра українців до діяльності самих недер-

жавних пенсійних фондів; 
 загальна слабкість і вразливість банківського 

та небанківського фінансових секторів; 
 низький рівень розвитку фондового ринку 

України. 
Досить гостро сьогодні в Україні стоїть питан-

ня щодо нестачі державних коштів для здійснення 
пенсійних виплат літнім людям, тому введення на-

Високий рівень інфляції як результат низького рівня реальних 
доходів працюючого населення країни 

Нестійкий розвиток вітчизняної економіки  

Недовіра українців до діяльності самих недержавних
пенсійних фондів  

Загальна слабкість і вразливість банківського
та небанківського фінансових секторів 

Низький рівень розвитку фондового ринку України  

Рис. 2. Причини неефективного функціонування третього рівня пенсійної системи
Джерело: систематизовано авторами.
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копичувальної системи є обов’язковою умовою для 
Уряду країни. Тому для вирішення даного питання 
щодо дефіциту коштів у державному Пенсійному 
фонді України та загрози відсутності в майбутньому 
фінансового забезпечення пенсіонерів необхідним є 
вивчення світового досвіду та внесення пропозицій 
щодо реформування системи пенсійного забезпечен-
ня нашої країни.

На теперішній час в Україні передбачено про-
ведення пенсійної реформи, основними за-
вданнями якої є: мотивація зацікавленості 

населення в матеріальному забезпеченні в похило-
му віці, створення нових робочих місць, зменшення 
кількості пільгових пенсій, стимули до праці в ле-
гальному секторі економіки, інвестування коштів 
фондів загальнодержавного обов’язкового пенсійно-
го страхування у виробництво. Передбачається, що 
дані заходи збільшать розмір внесків до Пенсійного 
фонду України працюючими громадянами, приведуть 
до зростання надходжень до солідарної державної 
пенсійної системи та, як наслідок, – до збільшення 
розмірів пенсій загалом.

Потреба впровадження в Україні третього рівня 
пенсійного забезпечення зумовлена [4; 7]:

1) незбалансованістю солідарної системи, недо-
ліками якої є:

 дефіцит коштів у державному бюджеті на ви-
плати пенсій;

 надзвичайно високий рівень навантаження на 
працездатних громадян;

 наявність пільг зі сплати внесків у значної 
частини працюючих;

2) мотивацією людей до продуктивної праці, що 
гарантує їм матеріальну забезпеченість після 
закінчення їх трудової діяльності;

3) обмеженістю бюджетних ресурсів, що при-
зводить до унеможливлення державою задо-
вольняти соціальні потреби та надавати га-
рантії населенню;

4) масштабною міграцією трудових ресурсів;
5) розповсюдженням тіньової зайнятості.

Узагальнюючи пропозиції науковців і фахівців з 
питань пенсійного забезпечення, можна сформулю-
вати такі рекомендації щодо поліпшення сучасного 
стану системи пенсійного забезпечення України та 
перспектив її розвитку.

1. Вдосконалення законодавчої бази, спираю-
чись на світовий досвід.

2. Обов’язкове використання суб`єктами недер-
жавних пенсійних фондів міжнародних стан-
дартів фінансової звітності (МСФЗ) задля 
підвищення їх прозорості.

3. Визначення державою оптимального спів-
відношення ризиків і прибутковості в інвес-
тиційних портфелях недержавних пенсійних 
фондів.

4. Здійснення моніторингу дотримання обме-
жень, встановлених законодавством, щодо 
здійснення інвестицій у пенсійні активи, до-
тримання граничних обсягів інвестицій, що 
базуються на їх середньомісячних значеннях. 

5. Введення контролю за інвестиціями: здій-
снення інвестиції лише в ті активи, до яких 
можливо застосовувати єдині для всіх фондів 
методи оцінювання вартості.

6. Вирішення проблеми з нерівномірним роз-
міщенням недержавних пенсійних фондів по 
Україні. 

7. Підвищення рівня обізнаності серед населен-
ня, роботодавців, профспілок, об’єднань гро-
мадян та юридичних осіб, зокрема: 

а) поширення серед населення інформації про 
переваги недержавного пенсійного забезпе-
чення та можливості отримання додаткових 
виплат під час досягнення громадянами пен-
сійного віку внаслідок участі в НПФ; 

б) запровадження системи публічної оцінки 
фінансового стану НПФ шляхом прийнят-
тя відповідних нормативно-правових актів і 
введення в дію системи розкриття інформації 
про недержавні пенсійні фонди. 

8. Вирішити питання наявності непрозорої кон-
куренції через посилення захисту прав спо-
живачів, що будується на принципах: 

а) зрозумілості (прозорості) – щоб споживачі 
могли розуміти даний пенсійний продукт і по-
рівняти його з іншими подібними заощаджу-
вальними продуктами; 

б) простоти – щоб споживачі могли робити об-
ґрунтований вільний вибір з метою забезпе-
чення максимального прибутку в довгостро-
ковій перспективі та залишатися відповідаль-
ними за свій вибір. 

9. Створення єдиного державного органу нагля-
ду та контролю за діяльністю суб’єктів недер-
жавних пенсійних фондів. 

10. Підвищення ефективності управління сис-
темою пенсійного забезпечення за рахунок 
передачі недержавним компаніям функцій 
управління пенсійними активами.

ВИСНОВКИ
Отже, в Україні, попри розроблену концепцію 

пенсійної реформи, наразі працює лише перший і 
третій рівні пенсійної системи. Солідарна пенсійна 
система вже не в змозі забезпечити гідний рівень 
життя громадянам пенсійного віку, а система недер-
жавного пенсійного забезпечення нині займає вагоме 
місце та набуває популярності серед послуг на фінан-
совому ринку та серед населення. Однак для подаль-
шого розвитку системи недержавного пенсійного 
забезпечення обов’язковим є: проведення масштаб-
ної інформаційної кампанії, щоб підвищити обізна-
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ність населення в даній сфері та стимулювати його 
здійснювати пенсійні заощадження, створення для 
цього визначених передумов; запровадження заходів 
впливу на суб’єктів недержавних пенсійних фондів 
задля підвищення рівня прозорості діяльності НПФ; 
запровадження системи публічної оцінки фінансово-
го стану НПФ; посилення захисту прав споживачів; 
запровадження в законодавстві загальних положень 
про управління ризиками; сприяння зростанню ре-
альних доходів населення.                  
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