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Недержавне пенсійне забезпечення 

 Недержавне пенсійне забезпечення в Україні - це додаткове до        

обов’язкового державного пенсійного забезпечення джерело пенсійних виплат. 

Недержавне пенсійне забезпечення в Україні базується на засадах добровільної 

участі фізичних осіб і роботодавців у формуванні пенсійних накопичень з метою 

отримання громадянами пенсійних виплат на умовах і в порядку, передбаченому 

Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення". 

 Загальнообов'язкова державна система пенсійного забезпечення не здатна 

надати високий рівень пенсії при низьких розмірах обов’язкових пенсійних 

відрахувань і несприятливих демографічних умовах. Принципи недержавного 

пенсійного забезпечення в Україні: 

 зацікавленість фізичних осіб у недержавному пенсійному забезпеченні; 

 добровільність створення пенсійних фондів юридичними та фізичними 

особами, об'єднаннями фізичних осіб та об'єднаннями юридичних осіб; 

 відповідальність суб'єктів системи недержавного пенсійного забезпечення 

за порушення норм; 

 державне регулювання діяльності з недержавного пенсійного забезпечення 

та нагляд за виконанням. 

 Основу системи недержавного пенсійного забезпечення становлять 

недержавні пенсійні фонди, які за типами поділятимуться на відкриті, 

корпоративні та професійні. В рамках цієї системи працівники матимуть 

можливість, тільки в разі бажання майбутнього пенсіонера, додатково до 

заощаджень у загальнообов’язковій системі перераховувати внески до обраного 

недержавного пенсійного фонду. Система недержавних пенсійних фондів дасть 

можливість залучати і кошти роботодавців до формування пенсійних 

заощаджень їхніх працівників. Розмір пенсії у такій системі залежатиме від 



розміру страхових внесків, терміну, протягом якого ці внески накопичувались, та 

розміру отриманого на них інвестиційного доходу. Законом України “Про 

недержавне пенсійне забезпечення” встановлено жорсткі вимоги до процедури 

заснування недержавних пенсійних фондів. Недержавне пенсійне забезпечення 

здійснюється пенсійними фондами.  Недержавний пенсійний фонд - 

юридична особа, створена відповідно до закону України "Про недержавне 

пенсійне забезпечення» (страхування), яка має статус неприбуткової організації 

(непідприємницького товариства), функціонує та провадить діяльність виключно 

з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду 

з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні 

виплати учасникам фонду.  
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