
 
 

Недержавні пенсійні фонди: нові можливості? 

Нині звідусіль лунають вислови про кризу. Коли тільки за газетними 
заголовками можна було б зняти не один десяток фільмів жахів, люди 
шукають можливості забезпечити своє майбутнє. У світі однією з таких 
страхових “подушок” є недержавні пенсійні фонди. Незважаючи на те, 
що в Україні вже є 104 такі організації, про ці інститути відомо 
небагато.  

 

Як зазначив під час нещодавньої конференції віце-президент компанії 
“КІНТО” Віталій Мельничук, нинішній дефіцит Пенсійного фонду України 
становить 14 млрд. грн., і є ризик, що до кінця року фонд не зможе 
розрахуватися із пенсіонерами. Це свідчить про неефективність державної 
системи пенсійного забезпечення в умовах кризи. Однією із загрозливих 
причин цього є те, що в Україні вже тепер на одного працівника припадає 
один пенсіонер. За прогнозами демографів, переважання кількості пен-
сіонерів над працюючими мало б початися в Україні 2017 року. Проте 
фінансово-економічна криза вже призводить до звільнень, і 2009 р. вони 
можуть мати такий масштаб, що здійсниться сценарій 2017-го.  

За таких умов учасники ринку недержавних пенсійних фондів закликають 
населення починати накопичувати собі пенсії, як це роблять люди в країнах 
із розвиненою економікою. Для цього є всі законодавчі передумови, а також 
сприятлива ситуація на ринку інвестування. На думку В. Мельничука, “саме 
внутрішній український інвестор, населення, має стати для фінансових 
установ найбільшим пріоритетом на найближчі роки. Адже для кризи в 



Україні характерний відтік іноземних інвестицій, а внутрішній інвестор буде 
стабільнішим для розвитку вітчизняної економіки. Тому ми зараз із 
партнерами починаємо масштабну просвітницьку кампанію за спосіб 
накопичення доходів через НПФ”.  

Як вважає В. Мельничук, привабливістю інвестування зараз є те, що через 
нестабільність в економіці, на внутрішньому фондовому ринку можна 
придбати акції привабливих підприємств за зниженими цінами, чого не було 
протягом останніх п’яти років.  

За словами заступника начальника відділу роботи з вкладниками пенсійного 
фонду “Центр персоніфікованого обліку” Олександра Бєлоусова, в умовах 
фінансової кризи та подальшої тривалої стагнації короткострокове й 
середньострокове інвестування втрачає свою привабливість для 
індивідуальних інвесторів – фізичних осіб. Стратегічним напрямом роботи 
фінансистів може й повинне стати консультування індивідуальних 
споживачів фінансових послуг. Кількість таких осіб стрімко зростатиме, 
оскільки для них усіх питання збереження вартості власних заощаджень 
набуває життєво важливого значення. У такій ситуації інвестиційну 
активність приватних інвесторів слід спрямувати в інститути спільного 
довгострокового інвестиційного заощадження, головними з яких є 
недержавні пенсійні фонди.  

Зрозуміло, що нині населення уже боїться вкладати в будь-які фінансові 
установи. Тож чи не надурять нас укотре?  

Як повідомив представник компанії “Кінто”, Пенсійний фонд не можуть 
оголосити банкрутом ані за законом, ані за суттю. Бо він не має зобов’язань 
перед іншими особами, крім як перед його учасниками.  

Окрім того, його обслуговують три професійні установи, які контролюють 
одна одну. А його активи відокремлені від обслуговуючих компаній. 
Стосовно державного контролю, то його контролюють чимало державних 
організацій, одна з яких – Державна комісія із фондового ринку та цінних 
паперів.  

Дуже важливим є обмеження, яке стосується інвестування пенсійних активів: 
не більш ніж 40% в акції, така сама кількість – у корпоративні й іпотечні 
облігації, до 20% – у нерухомість, 10% – у банківські метали тощо. Навіть 
якщо пенсійний фонд укладає кошти в цінні папери, то не більш ніж 5% в 
акції одного емітента.  

Напевне, багатьох майбутніх учасників пенсійних фондів цікавлять питання 
здійснення виплат.  

Особливість недержавної пенсійної системи в тому, що пенсійний вік за нею 
може настати на десять років раніше чи пізніше. За вибором людини. Доступ 



до своїх коштів особа отримує: чоловіки – у 55 років, жінки – в 45. Є кілька 
варіантів одержання цих грошей. Одноразова виплата, яка можлива 
внаслідок інвалідності, смерті чи виїзду в іншу країну на постійне місце 
проживання. Якщо сума не перебільшує 30 тисяч грн., то людина також має 
змогу отримати її відразу.  

Але здебільшого люди пишуть заяву на отримання пенсії за віком. Для цього 
накопичену суму ділять на кількість вказаних заявником років, а потім рівно-
мірними частинами сплачують щомісяця.  

Василь Худицький 

 


