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ПОТЕНЦІАЛ ФІНАНСОВОГО РИНКУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

ІНВЕСТИЦІЯМИ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА 

 

 

УДК 331.25 

Щебликіна В.М.,  

здобувачка 31 ФБ групи, 

Якушева І.Є.,  

к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування  

Таврійський державний агротехнологічний університет  
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ 

В УКРАЇНІ 

 

Недержавні пенсійні фонди (НПФ) – це форма функціонування 

фінансового посередництва, що з’явилась в Україні порівняно нещодавно. 

Діяльність недержавних пенсійних фондів, як спеціалізованих фінансових 

інституцій, полягає у накопиченні пенсійних внесків учасників з метою 

подальшого управління залученими коштами та здійсненні пенсійних виплат. 

Відповідно до Податкового кодексу України (ПКУ) [1], пенсійні фонди 

віднесено до третьої групи неприбуткових організацій, їм присвоєно ознаку 

неприбутковості 0009 [2].  

Між недержавними пенсійними фондами та іншими неприбутковими 

фінансовими установами організаціями є багато відмінностей: 

- головне джерело надходження коштів – це пенсійні внески та доходи, 

залучені за рахунок інвестування пенсійних активів.  

- діяльність таких організацій здійснюється невідривно від залучення 

обслуговуючих організацій (адміністратора, який відповідає за облік та 
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розрахунки з учасниками, установами, компанії з управління активами, банка-

зберігача та інших). 

Недержавне пенсійне забезпечення – це виключний вид діяльності. 

Пенсійні фонди даного типу мають право інвестувати отримані від вкладників 

суми з метою отримання доходу від інвестиційної діяльності, виконуючі функції 

фінансового посередництва). Недержавні пенсійні фонди не мають права 

засновувати нові підприємства та провадити комерційну діяльність з метою 

отримання прибутку.  

Для забезпечення правомірності та правильності провадження своєї 

діяльності НПФ звертаються до професійних учасників фінансового ринку, на 

яких покладено обов’язок управління активами, адміністрування діяльності та 

зберігання активів на підставі укладених з радою фонду договорів [3]. До таких 

учасників належать адміністратор, компанія з управління та банк-зберігач.  

Отже, діяльність НПФ прямо пов’язана з відносинами з декількома 

професійними учасниками, які виконують різноманітні функції щодо 

управління. У 2020 році за даними Державного реєстру фінансових установ в 

Україні функціонувало 63 недержавних пенсійних фондів та 22 адміністратори 

НПФ. 

Активи недержавних пенсійний фондів формуються за рахунок пенсійних 

внесків та прибутку (збитку), отриманого від їх інвестування. Управляти 

активами може компанія з управління, банк щодо активів створеного ним 

корпоративного пенсійного фонду, якщо він не виконує функції зберігача, а 

також Національним банком України (НБУ) щодо активів, які було створено 

всередині корпоративного пенсійного фонду.  

Недержавні пенсійні фонди характеризуються збільшенням обсягів 

активів – на 9,8 млрд. грн. у 2020 році у порівнянні з 2019 роком. Спостерігається 

зростання обсягів пенсійних внесків учасників та кількості учасників НПФ 

(відповідно збушується і кількість укладених договорів у 2020 році). Це, 

безумовно, позитивна тенденція. Вагому частину своїх активів НПФ розміщують 

на депозитах в банківських установах, що обумовлює вплив відповідних ризиків 
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на їх діяльність (декапіталізація банківського сектору, зниження ліквідності і 

вихід з ринку частини банків) [4].  

Недержавний пенсійний фонд має право використовувати декілька 

пенсійних схем. Пенсійна схема – це документ, відповідно до якого 

визначаються умови й порядок недержавного пенсійного забезпечення учасників 

фонду. У такій схемі містяться дані опису усіх доступних учасникам видів та 

умов здійснення виплат, порядок визначення їхнього розміру, порядок та строки 

сплати пенсійних внесків, можливість їх зміни у разі настання передбачених 

контрактом умов, права та обов’язки вкладників та учасників фондів за обраною 

схемою тощо.  

Пенсійна виплата – це грошова виплата, яку отримують учасники НПФ або 

їх спадкоємці. Здійснюється за рахунок суми грошових коштів, накопиченої у 

НПФ та облікованої на індивідуальному пенсійному рахунку вкладника. 

Пенсійні виплати можуть здійснюватись як пенсія на визначений період часу або 

у якості одноразової пенсійної виплати.  

Слід звернути увагу на те, що пенсійні фонди не можуть бути визнані 

банкрутами – вони зобов’язані гарантувати пенсійні виплати всім учасникам, які 

уклали з ними договорів. Цей пункт значно підвищує вимоги до достовірності 

звітної інформації щодо фінансового стану таких фондів та до контролю за 

їхньою діяльністю з боку державних контролюючих органів. Держава гарантує 

дотримання законодавства з метою захисту майнових прав та передбачених 

законодавством інтересів громадян-учасників недержавного пенсійного 

забезпечення шляхом здійснення нагляду за діяльністю недержавних 

організацій.  

Фінансово-економічна ситуація в країні за останні роки вплинула на 

суттєво звуження інвестиційних можливостей НПФ [4].  

Серед перешкод для подальшого ефективного розвитку установ 

недержавного пенсійного забезпечення можна зазначити низький рівень довіри 

з боку населення, недостатній рівень соціальних гарантій з боку держави, 

низький рівень доходів і зацікавленості у довгострокових заощадженнях 
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потенційних клієнтів, низький рівень фінансової грамотності і обізнаності 

більшості громадян. 
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