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Рудик В. К. Розвиток недержавного пенсійного забезпечення в умовах реформування пенсійної системи України
Ефективне функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення, яка формує третій рівень вітчизняної пенсійної системи, має важ-
ливе значення для підвищення доходів громадян пенсійного віку. Метою статті є визначення основних шляхів подальшого розвитку системи 
недержавного пенсійного забезпечення в умовах реформування національної пенсійної системи, формування сприятливих умов для залучення все 
більшої кількості населення до участі в добровільних накопичувальних пенсійних програмах. У статті дана оцінка стану системи недержавного 
пенсійного забезпечення в Україні, проаналізовано її основні показники за останні три роки. Результати дослідження показали, що на сьогодніш-
ній день добровільні накопичувальні пенсійні програми, які складають основу системи недержавного пенсійного забезпечення, не користуються 
популярністю серед населення. Визначено основні виклики та чинники, які заважають її розвиткові в нашій країні. Запропоновано основні напрям-
ки розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення на найближчу перспективу. Особливу увагу звернуто на доцільність запровадження 
неоподатковуваних добровільних автоматичних індивідуальних ощадних пенсійних рахунків у банках. Серед пріоритетів покращення функціону-
вання третього рівня важливе місце належить пошуку шляхів подальшого розвитку недержавних пенсійних фондів (НПФ), серед яких виділяють 
підвищення їх надійності. Для оцінки надійності НПФ як соціально-економічної системи необхідно аналізувати такі параметри, як: наявність 
довіри громадян до фонду; здатність фонду до виплати грошових коштів; фінансовий стан фонду. Доведено, що вдосконалення законодавчої 
бази третього рівня вітчизняної пенсійної системи повинно забезпечувати захист майнових прав та інтересів учасників недержавного пенсій-
ного забезпечення, а також впорядкування оподаткування учасників накопичувальної системи пенсійного забезпечення. Надзвичайно важливим 
напрямком подальшого розвитку третього рівня національної пенсійної системи вважається зменшення й оптимізація витрат на адміністру-
вання індивідуальних пенсійних рахунків учасників накопичувальних пенсійних програм.
Ключові слова: система недержавного пенсійного забезпечення, накопичувальні пенсійні програми, індивідуальні пенсійні заощадження, пенсійні 
активи, недержавні пенсійні фонди.
Табл.: 2. Бібл.: 13.
Рудик Володимир Касянович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи, страхування та електронних 
платіжних систем, Подільський державний аграрно-технічний університет (вул. Шевченка, 13, Кам'янець-Подільський, 32300, Україна)
E-mail: Rudyk_vk63@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9011-4543
Researcher ID: https://publons.com/researcher/2939367/volodymyr-rudyk/
Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210895061

UDC 331.25(477)
JEL: H55; G23

Rudyk V. K. Development of Private Pension Provision in the Conditions of Reforming the Pension System of Ukraine
The efficient functioning of the non-state pension system, which forms the third level of the domestic pension system, is essential for increasing the incomes of 
citizens of retirement age. The article is aimed at defining the main ways of further development of the non-state pension system in the context of reforming the 
national pension system, creating favorable conditions for attracting an increasing number of the population to participate in voluntary accumulation pension 
programs. The article provides an assessment of the status of the non-state pension system in Ukraine, analyzes its main indicators for the last three years. The 
results of the study showed that today voluntary accumulation pension programs, which form the basis of the system of non-state pension provision, are not 
popular among the population. The main challenges and factors that hinder its development in our country are determined. The main directions of development 
of the system of non-state pension provision for the near future are proposed. Particular attention is paid to the expediency of introducing the tax-free voluntary 
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Місія пенсійної системи для сучасного сус-
пільства полягає в забезпеченні високого 
рівня життя пенсіонерів через викорис-

тання фінансових ресурсів трьох її основних рівнів. 
Сучасні реалії у сфері пенсійного забезпечення по-
казують, що солідарна пенсійна система та недер-
жавне пенсійне забезпечення не можуть забезпечити 
повною мірою достатнє фінансування пенсіонерів 
навіть на нинішньому рівні, який набагато нижчий 
за міжнародні соціальні стандарти. У зв’язку з цим у 
достатньо великих розмірах відраховуються кошти 
з державного бюджету, які покривають дефіцит бю-
джету Пенсійного фонду України.

Як показує зарубіжний досвід, система недер-
жавного пенсійного забезпечення має досить великі 
фінансові резерви, які можна використати для підви-
щення доходів громадян пенсійного віку. Ефективне 
застосування добровільних накопичувальних пенсій-
них програм, розвиток фондового ринку, довіра насе-
лення до них, законодавче регулювання відносин на 
третьому рівні сприяли розвиткові цієї ланки пенсій-
ної системи в багатьох країнах. 

Ураховуючи, що система загальнообов’язкового 
накопичувального пенсійного страхування в Україні 
на сьогодні ще не запроваджена, науковці, експерти, 
фахівці у сфері пенсійного забезпечення приділяють 
розвиткові системи недержавного пенсійного забез-
печення багато уваги. Основне завдання полягає в 
тому, щоб розробити такий механізм функціонуван-
ня добровільних накопичувальних програм, який би 
зацікавив населення та підвищив довіру до них.

Дослідженню питань розвитку системи недер-
жавного пенсійного забезпечення приділяли ува-
гу у своїх наукових працях і публікаціях В. Грушко,  
Ю. Скулиш, С. Лаптєв, В. Фатхутдінов, А. Француз,  
І. Румик, О. Пилипенко [9], О. Піщуліна, О. Коваль, 
Т. Бурляй [11], співробітники Науково-дослідного 
інституту демографії та соціальних досліджень імені 
М. В. Птухи НАН України [8]. Значний вклад у висвіт-
лення питань щодо розвитку недержавного пенсій-
ного забезпечення в Україні, виявлення причин недо-
статньої його популярності серед населення, пошуку 
шляхів покращення функціонування в національній 
пенсійній системі зробили фахівці й експерти Проєк-
ту USAID «Трансформація фінансового сектору» [6].

Аналіз наукових праць по даній проблематиці 
показав, що система недержавного пенсійного забез-
печення в Україні ще не достатньо розвинута; визна-
чено чинники, що впливають на її розвиток в нашій 
державі; підкреслено її важливість для підвищення 
пенсійних доходів громадян. Тому напрацювання 
шляхів подальшого розвитку недержавного пенсій-
ного забезпечення являє науковий інтерес і має важ-
ливе практичне значення для успішної реалізації пен-
сійної реформи в Україні.

Оцінка стану третього рівня вітчизняної пен-
сійної системи показує, що тенденції його розви-

тку, починаючи з 2004 р., не задовольняють потреби 
пенсійної сфери та самих українських пенсіонерів у 
забезпеченні додатковим фінансовими ресурсами. 
Хоча його практичне використання в багатьох кра-
їнах свідчить про достатньо високий фінансовий 
потенціал системи недержавного пенсійного забез-
печення. Для успішного застосування добровільних 
накопичувальних пенсійних програм, підвищення 
довіри населення до них важливим завданням для 
фахівців, експертів, науковців виступають: розробка 
системи захисту пенсійних активів їх учасників від 
прояву різноманітних фінансових ризиків; зниження 
оплати за надання послуг по адмініструванню даних 
активів; пошук ефективних фінансових інструментів 
для їх інвестування. 

Метою дослідження є визначення основних 
шляхів подальшого розвитку системи недержавного 
пенсійного забезпечення в умовах реформування на-
ціональної пенсійної системи, формування сприят-
ливих умов для залучення все більшої кількості на-
селення до участі в добровільних накопичувальних 
пенсійних програмах.

Основною метою запровадження недержавно-
го пенсійного забезпечення було отриман-
ня учасниками накопичувальних пенсійних 

програм додаткових до загальнообов’язкового дер-
жавного пенсійного страхування пенсійних виплат 
разом із забезпеченням дохідності пенсійних активів 
вище рівня інфляції та залучення довгострокових ін-
вестиційних ресурсів, необхідних для модернізації 
економіки. Вона формує третій рівень вітчизняної 
пенсійної системи, який, за переконаннями вітчиз-
няних фінансистів, базується на засадах добровіль-
ної участі громадян, роботодавців та їх об’єднань  
у формуванні пенсійних накопичень і який забезпе-
чує застрахованій особі після виходу на пенсію отри-
мання, крім пенсії за загальнообов’язковим держав-
ним пенсійним страхуванням, додаткової пенсії шля-
хом добровільних пенсійних внесків до недержавних 
пенсійних фондів, які стають основою цієї системи, 
в тому числі й ті, що створені за корпоративними та 
професійними ознаками [12; с 362].

Система недержавного пенсійного забезпечен-
ня базується на використанні принципів добровіль-
ного накопичувального пенсійного страхування та, 
відповідно до діючого вітчизняного пенсійного зако-
нодавства, застосовує накопичувальні пенсійні про-
грами [4]. Одержані результати показали, що третій 
рівень на сьогоднішній день недостатньо розвину-
тий, не має значного впливу на збільшення пенсійних 
доходів українських пенсіонерів і не користується до-
вірою в населення. Про це свідчать дані табл. 1. 

Протягом трьох останніх років хоча і спостері-
гається динаміка до зростання вартості пенсійних ак-
тивів і пенсійних внесків у системі недержавного пен-
сійного забезпечення, але темпи зростання незначні. 
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Таблиця 1

Основні показники системи недержавного пенсійного забезпечення

Показник 2018 р. 2019 р. 2020 р.
Темпи приросту, %

2019 р.  
до 2018 р.

2020 р.  
до 2019 р.

Кількість укладених пенсійних контрактів, тис. шт. 68,8 77,1 87,8 12,1 13,9

Загальна кількість учасників НПФ, тис. осіб 855,3 874,6 883,0 2,3 1,0

Загальна вартість активів НПФ, млн грн. 2745,2 3143,3 3563,7 14,5 13,4

Пенсійні внески, всього, млн грн 2000,5 2160,8 2377,9 8,0 10,0

у тому числі:

– від фізичних осіб 172,1 222,7 300,7 29,4 35,0

– від фізичних осіб – підприємців 0,2 0,2 0,3 0,0 50,0

– від юридичних осіб 1827,7 1937,3 2075,5 6,0 7,1

Пенсійні виплати, млн грн 809,9 947,4 1 107,4 17,0 16,9

Кількість учасників, що отримали/отримують  
пенсійні виплати, тис. осіб 81,3 83,9 87,0 3,2 3,7

Сума інвестиційного доходу, млн грн 1767,7 2200,0 2635,7 24,5 19,8

Прибуток від інвестування активів недержавного 
пенсійного фонду, млн грн 1440,5 1810,9 2179,5 25,7 20,4

Сума витрат, що відшкодовуються за рахунок  
пенсійних активів, млн грн 327,2 389,1 456,1 18,9 17,2

Співвідношення пенсійних виплат і пенсійних  
активів, % 29,5 30,1 31,1 х х

Співвідношення витрат, що відшкодовуються,  
та пенсійних активів, % 11,9 12,4 12,8 х х

Співвідношення суми інвестиційного доходу  
та пенсійних активів, % 64,4 70,0 73,9 х х

Джерело: складено за даними [7; 10].

Звертає на себе увагу той факт, що загальна кількість 
учасників недержавних пенсійних фондів за дослі-
джуваний період зростала щорічно всього на 1–2%.

Враховуючи, що третій рівень вітчизняної пен-
сійної системи практично почав використову-
ватися з 2004 р., важливо розглянути пенсійні 

виплати із системи недержавного пенсійного забез-
печення, їх величину та як вони впливають на пенсій-
ні доходи українських пенсіонерів. Пенсійні виплати 
(одноразові та на визначений строк) у 2020 р. стано-
вили 1107,4 млн грн, що на 16,9% більше порівняно 
з аналогічним періодом 2019 р. (табл. 2). При цьому 
одноразові виплати зросли на 9,3%, пенсійні виплати 
на визначений строк – на 29,6%.

Сукупно недержавними пенсійними фондами у 
2020 р. було здійснено пенсійних виплат (одноразо-
вих і на визначений строк) 87,0 тис. учасникам, тобто 
9,9% від загальної кількості учасників, які отримали/
отримують пенсійні виплати. 

Середній розмір одноразової пенсійної випла-
ти на одного учасника НПФ, який отримав/отримує 
пенсійну виплату у 2020 р., становив 7,9 тис. грн  

(у 2019 р. – 7,5 тис. грн, у 2018 р. – 7,1 тис. грн). Серед-
ній розмір пенсійної виплати на визначений строк на 
одного учасника НПФ, який отримав/отримує пен-
сійну виплату, становив 106,5 тис. грн (у 2019 р. – 82,7 
тис. грн, у 2018 р. – 63,4 тис. грн).

Вітчизняні науковці й експерти з даної пробле-
матики, враховуючи такий стан системи недержав-
ного пенсійного забезпечення, відмічають основні 
виклики та чинники, що заважають її розвиткові в 
нашій країні. До них можна віднести такі: 
 часті та глибокі економічні кризи в Україні 

протягом останніх 25 років; 
 низький розмір наявних (реальних) доходів 

працівників; 
 слабкість банківського та небанківського фі-

нансових секторів, а також недостатній рівень 
розвитку ринку капіталу (у тому числі брак 
надійних інвестиційних інструментів);

 винятково високий рівень оплати послуг, 
наданих учасникам адміністраторами НПФ, 
КУА та зберігачами за рахунок їхніх пенсій-
них коштів (у середньому 4,93% пенсійних 
АВУ);
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Таблиця 2

Динаміка пенсійних виплат

Показник Од. виміру
Роки Приріст 2020 р. 

до 2019 р., %2018 р. 2019 р. 2020 р.

Одноразові пенсійні виплати млн грн 545,5 594,5 649,9 9,3

Пенсійні виплати на визначений строк млн грн 264,4 352,9 457,5 29,6

Усього млн грн 809,9 947,4 1107,4 16,9

Джерело: систематизовано за даними [10].

 недовіра до фінансових установ і пенсійної 
системи серед населення;

 слабкість нагляду та регулювання у фінансо-
вому секторі, включаючи недержавне пенсій-
не забезпечення [5].

Для подальшого розвитку системи недержавно-
го пенсійного забезпечення важливим є визначення 
основних її пріоритетів на перспективу. Вони пови-
нні дати поштовх розвитку добровільних накопичу-
вальних пенсійних програм і сприяти ефективному 
функціонуванню третього рівня вітчизняної пенсій-
ної системи.

Враховуючи, що основною метою системи не-
державного пенсійного забезпечення є до-
сягнення гідного рівня життя громадян після 

виходу на пенсію шляхом доповнення солідарної 
системи загальнообов’язкового державного пенсій-
ного страхування, важливим напрямом її розвитку 
вважається розробка механізму стимулів, які будуть 
мотивувати людей заощаджувати на пенсію. Для цьо-
го необхідно з боку уряду країни розробити комплекс 
заходів, які б сприяли формуванню системи індиві-
дуальних пенсійних заощаджень. На думку експертів 
у сфері пенсійного забезпечення, у короткостроковій 
перспективі з боку державних фінансових інститутів 
доцільно було б розглянути можливість запроваджен-
ня неоподатковуваних, добровільних автоматичних 
індивідуальних ощадних пенсійних рахунків у банках 
[5; с. 43]. Адже для запровадження системи індиві-
дуальних пенсійних заощаджень потрібні відповідні 
передумови. По-перше, населенню треба добре розу-
міти недержавні фінансові установи й інструменти та 
довіряти їм. По-друге, мають бути надійні фінансові 
інструменти та фінансові ринки для стимулювання 
внутрішніх інвестицій і створення робочих місць. По-
третє, зважаючи на високі адміністративні вимоги 
накопичувальної системи, приватний сектор повинен 
мати значний адміністративний потенціал.

Проведені дослідження показують, що таких 
передумов у нашій країні ще не сформовано, тому 
використання індивідуальних ощадних пенсійних 
рахунків є корисним і дало б можливість громадя-
нам у такий спосіб заощадити пенсійні кошти. Це є 
важливим, оскільки для розвитку ринків капіталу та 

розроблення надійних фінансових інструментів для 
інвестування пенсійних активів потрібен час. 

Серед пріоритетів покращення функціонування 
третього рівня важливе місце належить пошу-
ку шляхів подальшого розвитку недержавних 

пенсійних фондів. На нашу думку, важливим у вирі-
шенні цієї проблеми є підвищення надійності НПФ. 
Для оцінки надійності НПФ як соціально-економіч-
ної системи необхідно аналізувати такі параметри, 
як: наявність довіри громадян до фонду; здатність 
фонду до виплати грошових коштів; фінансовий стан 
фонду. Кожен із цих параметрів повинен формувати 
свою систему показників. Досвід функціонування 
НПФ в Україні свідчить про те, що для їх становлен-
ня та повноцінного розвитку ще потрібно докладати 
дуже багато зусиль. Це пов’язано з великою кількіс-
тю об’єктивних чинників, серед яких дуже важливим 
є значне старіння населення, а прогнози поліпшення 
такого становища в найближчі роки невтішні. 

Якщо фінансовий стан і здатність фонду виплачу-
вати кошти можна оцінити за кількісними характерис-
тиками, то параметр довіри/недовіри досить складно 
оцінити кількісно, отже, оцінювати його потрібно з ви-
користанням якісних характеристик [2, с. 292].

Важливим показником для збільшення довіри 
населення до НПФ є наявність інформаційної політи-
ки, раціональна побудова якої забезпечить збільшен-
ня кола вкладників та учасників НПФ. Інформаційна 
політика НПФ спрямована на досягнення реалізації 
прав вкладників, учасників, є істотною для прийнят-
тя ними рішення про формування недержавної пенсії 
або про переведення накопичувальної частини пенсії 
в НПФ (у майбутньому), а також захист конфіденцій-
ної інформації про фонд, розголошення якої може за-
вдати шкоди фонду і його вкладникам та учасникам.

Для успішного розвитку системи недержавного 
пенсійного забезпечення необхідно вдосконалювати 
її нормативно-правову базу. Правове регулювання 
третього рівня вітчизняної пенсійної системи пови-
нно забезпечувати захист майнових прав та інтересів 
учасників недержавного пенсійного забезпечення,  
а також упорядкування оподаткування учасників 
накопичувальної системи пенсійного забезпечення. 
Законодавчі документи мають узгоджувати норми 
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податкового та пенсійного законодавства в частині 
оподаткування учасників накопичувальної пенсійної 
системи. Вони повинні бути направленими на запо-
бігання неправильному оподаткуванню обов’язкових 
і добровільних пенсійних накопичень громадян. Крім 
того, розробляючи нові законодавчі документи й удо-
сконалюючи вже діючі, потрібно адаптувати їх до за-
конодавства ЄС.

Важливим для поліпшення законодавчої бази 
системи недержавного пенсійного забезпечення вва-
жається внесення змін до чинних законодавчих доку-
ментів, які будуть посилювати вимоги та відповідаль-
ність учасників третього рівня, а також ураховувати 
положення Євродиректив, що стосуються пенсійної 
сфери, тобто імплементувати їх вимоги [3, с. 10–21]. 
Застосовуючи міжнародний досвід щодо викорис-
тання й інвестування пенсійних активів накопичу-
вальних пенсійних програм, потрібно розвивати нор-
мативно-правову базу, що стосується використання 
правила «розумного інвестора» [1].

Надзвичайно важливим напрямком подаль-
шого розвитку третього рівня національної 
пенсійної системи вважається зменшення й 

оптимізація витрат на адміністрування індивідуаль-
них пенсійних рахунків учасників накопичувальних 
пенсійних програм. Недержавні пенсійні фонди й 
інші фінансові посередники: адміністратори НПФ, 
компанії з управління активами (КУА) і зберігачі 
(банки) здійснюють адміністрування й інвестиційну 
діяльність щодо пенсійних активів і утримують пла-
ту за надання послуг. За інших однакових умов, чим 
вища вартість адміністрування, управління активами 
(інвестування пенсійних коштів), тим меншою є сума 
активів для отримання інвестиційного доходу та, в 
кінцевому підсумку, для здійснення пенсійних виплат.

У зв’язку з цим, для підвищення ефективнос-
ті функціонування добровільних накопичувальних 
пенсійних програм, потрібно зменшити витрати на 
адміністрування послуг, які надаються фінансовими 
посередниками, підвищити рівень розкриття інфор-
мації, запровадити регулювання ціноутворюючих 
паперів і прийняти структурні рішення для всього 
фінансового ринку. Оптимізація оплати витрат за об-
слуговування пенсійних активів буде сприяти підви-
щенню довіри громадян до третього рівня, дозволить 
зберегти учасникам накопичувальних пенсійних про-
грам пенсійні накопичення в більших розмірах. При 
розгляді цього питання заслуговують на увагу висно-
вки відомого американського інвестора та підприєм-
ця Джона Богла (J. C. Bogle): «У сфері інвестицій час 
не загоює рани. Він роз’ятрює їх. Для доходів час – 
ваш друг, а для витрат – ворог»; «чудова магія склад-
ного відсотка руйнується свавіллям сукупних витрат 
на інвестування» [13, с. 41]. 

ВИСНОВКИ
Результати досліджень показують, що на відміну 

від національних пенсійних систем багатьох європей-
ських країн, в яких система недержавного пенсійного 
забезпечення розвинута на досить високому рівні, в 
Україні третій рівень не користується значною дові-
рою населення та не має значного впливу на зростання 
доходів українських пенсіонерів. У зв’язку з цим про-
понуються основні напрямки подальшого розвитку 
системи недержавного пенсійного забезпечення, се-
ред яких – розробка механізму стимулів, що будуть за-
охочувати людей заощаджувати на пенсію. Для цього 
необхідно сформувати систему індивідуальних пенсій-
них заощаджень, яка б могла використовувати неопо-
датковувані, добровільні, автоматичні, індивідуальні 
ощадні пенсійні рахунки, відкриті в установах банків.

Ураховуючи, що недержавні пенсійні фонди і на-
далі будуть відігравати основну роль в адмініструван-
ні й управлінні пенсійними активами накопичуваль-
них пенсійних програм, запропоновано шляхи поліп-
шення їх надійності. Визначено основні чинники, що 
впливають на надійність системи недержавних пен-
сійних фондів, а саме: на інвестування коштів пенсій-
них активів. Удосконалення законодавчої бази дасть 
змогу поліпшити правові взаємовідносини в системі 
недержавного пенсійного забезпечення, забезпечити 
захист майнових прав та інтересів учасників добро-
вільних накопичувальних пенсійних програм.            
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