
Підсумки розвитку системи недержавного пенсійного  
забезпечення за 2012 рік 

 
Система недержавного пенсійного забезпечення (далі – НПЗ) становить 

третій рівень пенсійної системи. Її розбудова здійснюється з 2004 року після 
набрання чинності Законом України «Про недержавне пенсійне 
забезпечення». 

Станом на 31.12.12 в Державному реєстрі фінансових установ 
міститься інформація про 94 недержавних пенсійних фонди (далі – НПФ) та 
37 адміністраторів НПФ. 

Система недержавного пенсійного забезпечення протягом останніх 
років розвивається досить динамічно і має потенціал для подальшого 
розвитку пенсійного забезпечення населення. Основні показники діяльності 
НПФ та темпи їх приросту наведені в Таблиці 1. 

Таблиця 1 
Динаміка основних показників діяльності 

недержавних пенсійних фондів 
 

Недержавні пенсійні 
фонди 2010 2011 2012 

 
Темпи приросту 

 
2011/2010 2012/2011 

Загальна кількість 
укладених пенсійних 
контрактів (тис.од.) 

69,7 75,0 61,4 + 7,6% -18,1% 

Кількість учасників за 
укладеними  
пенсійними контрактами 
(тис.осіб) 

569,2 594,6 584,8 + 4,5% -1,7% 

Загальні активи НПФ 
(млн.грн.) 1 144,3 1 386,9 1 660,1 + 21,2% + 19,7% 

Пенсійні внески (млн.грн), 
у т.ч.: 925,4 1 102,0 1 313,7 +19,1% + 19,2% 

від фізичних осіб 40,7 50,6 58,6 +24,3% + 15,9% 
від фізичних осіб-      

підприємців 0,2 0,2 0,2 0,0% 0,0% 

від юридичних осіб 884,6 1 051,2 1 254,9 + 18,8% + 19,4% 
Пенсійні виплати 
 (млн.грн) 158,2 208,9 251,9 + 32,0% + 20,6% 

Кількість осіб, що 
отримали (отримують) 
пенсійні виплати (тис.осіб) 

47,8 63,1 66,2 + 32,0% + 4,9% 

Прибуток (збиток) від 
інвестування активів 
недержавного пенсійного 
фонду  (млн.грн.) 

433,0 559,9 620,3 + 29,3% + 10,8% 

Сума витрат, що 
відшкодовуються за 
рахунок пенсійних активів 
(млн..грн.) 

64,6 86,6 106,6 + 34,1% + 23,1% 



 
 
Станом на 31.12.2012 адміністраторами недержавних пенсійних фондів 

було укладено 61 403 пенсійні контракти з 48 924 вкладниками,що на 
18,1% менше, ніж у 2011 році, з яких 2 396 (або 4,9% від загальної кількості 
вкладників)   –  вкладники  юридичні особи, на яких припадає 1 254,9 млн. 
грн. пенсійних внесків (95,5% від загального обсягу пенсійних внесків за 
системою НПЗ), та 46 528 вкладників (або 95,1% від  загальної кількості 
вкладників) – фізичні особи. 
 При цьому порівняно з кінцем 2011 року кількість контрактів з 
юридичними особами зменшилася на 20,1%, а з фізичними                   
особами  - на 10,6 %. (Рис.1) 

 
 

Рис.1  Динаміка кількості укладених пенсійних 
контрактів у 2010 – 2012 рр. 

 
 

Станом на 31.12.2012  кількість учасників недержавних пенсійних 
фондів дещо зменшилась на 1,7 %, або 9,9 тис. осіб у порівнянні із 
аналогічним показником минулого року і склала 584,8 тис.осіб. (Рис.2) 



 
Рис. 2. Динаміка кількості учасників НПФ за 2010 – 2012 рр. (тис. осіб) 

 
Кількість учасників недержавних пенсійних фондів станом на 

31.12.2012 склала  584 788 осіб, що на 1,7% менше  показника минулого 
року.  

 
 

Рис.3 Розподіл учасників НПЗ за віковими групами станом на 31.12.2012  
 

Більшість учасників недержаних пенсійних фондів станом  на 31.12.2012 
склали особи віком від 25 до 50 років  - 64,8%, або 379 022 особи. Питома 
вага осіб  віком до 25 років у загальній кількості учасників склала 4,9%, або 



28 382 осіб  (на 1,3% менше, ніж у 2011 році)1,  осіб від 50 до 60 років – 
23,6% або 137 760 осіб, старше 60 років – 39 623 осіб, що становить 6,8% 
загальної кількості учасників. (Рис.3)  

У розрізі всіх вікових груп за кількістю вкладників більшість становлять 
чоловіки (Рис.4) 

 

 
Рис. 4. Кількість учасників за віковими групами (осіб) станом на 31.12.2012 

  

Обсяг сплачених пенсійних внесків збільшився на 19,2% у порівнянні 
із аналогічним показником 2011 року і  станом на 31.12.2012 склав                  
1 313,7 млн. грн. 

Пенсійні виплати (одноразові та на визначений строк) станом на 
31.12.2012 становили 251,9 млн. грн., збільшившись на 20,6%  порівняно із 
2011 роком. 

Станом на 31.12.2012 із недержавними пенсійними фондами було 
здійснено пенсійних виплат (одноразово та на визначений строк) 66 166  
учасникам, що склало 11,3%  загальної кількості учасників НПЗ. 
 

                                                             
1 Порівняти зміни у структурі кількості учасників за іншими віковими категоріями неможливо у зв’язку із 
зміною у 2012 році звітних форм для адміністраторів НПФ. 



 
Рис. 5. Пенсійні виплати за 2010 – 2012 р. 

Загальний обсяг активів, сформованих недержавними пенсійними 
фондами, станом на 31.12.2012 становить 1 660,1 млн.грн. Всього за 2012 рік 
активи недержавних пенсійних фондів зросли на 19,7% (або на 273,2 млн. 
грн.) у порівнянні з кінцем 2011 року (Рис.6). 

 

Рис.6. Динаміка основних показників системи НПЗ за 2010 – 2012 рр. 
 

+32,0% 
+20,6% 



 
Недержавні пенсійні фонди, акумулюючи грошові кошти юридичних і 

фізичних осіб у вигляді пенсійних внесків і зобов’язуючись збільшити їх 
шляхом інвестування в різноманітні фінансові інструменти, виступають у 
ролі інституційних інвесторів. Інвестування коштів НПФ відбувається з  
урахуванням вимог, які стосуються обмеження та нормативів інвестування 
пенсійних коштів в окремі види активів та в конкретні фінансові 
інструменти. 
 

 
 

Рис.7 Структура активів недержавних пенсійних 
фондів станом на 31.12.2012 р. 

 
У загальній структурі інвестиційного портфеля НПФ на кінець 2012 

року активи розподіляються таким чином: 
- 34,5%  або 572,7  грн. загальної вартості активів НПФ розміщено на 

банківських депозитах (станом на кінець 2011 року – 29,5%, або 409,8 млн. 
грн., відповідно); 

- частка цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом 
Міністрів України, у консолідованому портфелі НПФ зменшилась як в 
абсолютному виразі – з 209 млн. грн. у 2011 році до  196,9 млн. грн. у 2012 
році, так і у відносному виразі – з 15,1%  до 11,9 % відповідно; 

- частка корпоративних облігацій у консолідованому портфелі в 
порівнянні з 2011 роком в абсолютному виразі збільшилася з 346,5 млн. грн. 
до  517, 9 млн. грн., а у відносному – з 25,0% до 31,2%, відповідно; 



- у 2012 році в порівнянні з 2011 роком питома вага акцій українських 
емітентів у консолідованому портфелі НПФ зменшилась з 18,4% до 15,5% і 
склала 256,9 млн.грн.; 

- зменшилась в загальній вартості активів НПФ частка активів, 
інвестованих у цінні паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів 
Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до 
законодавства (з 0,5% станом на кінець 2011 року до 0,2% станом на кінець 
2012 року); 

- частка активів, інвестованих у банківські метали, у загальній вартості 
активів НПФ зменшилася з 1,9% станом на кінець 2011 року до 1,1 % станом 
на кінець 2012 року; 

- станом на кінець 2012 року (як і на кінець 2011 року) у 
консолідованому інвестиційному портфелі НПФ відсутні іпотечні цінні 
папери; 

- дещо зменшилася частка активів, інвестованих у об’єкти нерухомості 
(з 3,5% станом на кінець 2011 року до 2,9% станом на кінець 2012 року); 

- обсяг коштів на поточному рахунку станом на кінець 2012 року 
становив 9,3 млн.грн., або 0,6% (станом на кінець 2011 року – 2,7%). 

 
Для НПФ властиво формувати портфель, до якого входять об’єкти 

інвестування з мінімальним ступенем ризику. Тому особливого значення 
набуває вибір інвестиційних інструментів, використовуючи які НПФ 
зможуть забезпечити захист грошових коштів населення від інфляційних 
процесів і при цьому отримувати визначений приріст капіталу. 

 

Суттєвим фактором, що впливає на розмір інвестиційного доходу, є 
також те, що розмір залучених пенсійних внесків є незначним для 
забезпечення можливості здійснення диверсифікації пенсійних активів у 
дохідні фінансові інструменти.  

За період існування пенсійних фондів загальна сума інвестиційного 
доходу становить 620,3 млн. грн., або 47,2% від суми сплачених внесків, 
збільшившись протягом 2012 року на 60,4 млн. грн., або на 10,8%. 

Середня дохідність активів недержавних пенсійних фондів від 
інвестування у звітному періоді була на рівні 13,3% річних. При цьому за 
даними Держстату,  в Україні вперше за багато років зафіксовано дефляцію 
на рівні 0,2%. 

  
Станом на 31.12.2012 загальна сума витрат, що відшкодовуються за 

рахунок пенсійних активів, склала 106,6 млн.грн., що на 23,1% більше 
аналогічного показника минулого року і складає 6,4 % від загальної суми 
активів НПФ. Розмір заборгованості з відшкодування нарахованих, але не 
здійснених оплат витрат пенсійних фондів, станом на 31.12.2012 становив 
2,07 млн. грн., що на 51,2% менше показника 2011 року. 



 
Рис. 8 Сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів  

станом на 31.12.2012 р. 

Основна частина витрат, що відшкодовуються за рахунок пенсійних 
активів, припадає на оплату послуг з управління активами пенсійного     
фонду – 74,9 млн.грн., або 70,2% від загальної суми витрат.  

Витрати на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного 
фонду склали 21,0% сукупної величини, або 22,3 млн.грн., що на 23,0% 
більше показника минулого року. 

Оплата послуг зберігача станом на 31.12.2012 становила 5,8 млн.грн., 
або 5,4% суми усіх витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів, 
що на 3 млн.грн. більше, ніж у 2011 році. 

У 2012 питома вага витрат на послуг, пов’язаних із здійсненням 
операцій із пенсійними активами, які надаються третіми особами  склала 
1,9%, або 2,0 млн.грн. 

 


