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Система недержавного пенсійного забезпечення – це складова частина системи 

накопичувального пенсійного забезпечення, яка побудована на засадах добровільної участі 

фізичних та юридичних осіб у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання 

учасниками недержавного пенсійного забезпечення додаткових до загальнообов'язкового 

державного пенсійного страхування пенсійних виплат. 

Суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення є: недержавні пенсійні фонди; 

страхові організації; банківські установи; учасники недержавного пенсійного забезпечення.  

Як бачимо в даному законодавчо визначеному переліку, перше місце посідають 

саме НПФ. Якщо розглядати з точки зору населення, то для нього даний фонд та його 

діяльність є досить незрозумілим. Тому наша основна задача надати зацікавленим в даному 

питанні зміст, основні переваги та перспективи, чи можливо навпаки недоліки 

функціонування даного фонду, розкрити його сутність, розповісти чим він займається.  

Як ми вже знаємо, в Україні пенсійна система складається з трьох рівнів: солідарна 

система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, в якій усі кошти, що 

перераховуються підприємствами та застрахованими особами до Пенсійного фонду, 

відразу ж виплачуються пенсіонерам; накопичувальна система загальнообов'язкового 

державного пенсійного страхування; система недержавного пенсійного забезпечення. В 

системі недержавного пенсійного забезпечення добровільно можуть брати участь як 

фізичні особи, так і юридичні особи-роботодавці. 

Пенсійні накопичення учасника НПФ формуються за рахунок пенсійних внесків, 

сплачених самим учасником або членами сім'ї, та інвестиційного доходу, отриманого в 

результаті інвестування коштів. Усі кошти, що обліковуються на індивідуальному 

пенсійному рахунку учасника фонду, є власністю учасника НПФ незалежно від того, хто 

платив внески — сам учасник, його роботодавець або родичі. Додаткову недержавну 

пенсію можна одержувати поряд з державною. Розмір пенсійних виплат з НПФ 

визначається, виходячи з суми накопичених коштів учасника, яка залежить від розміру 

пенсійних внесків, терміну їх накопичення та розподіленого інвестиційного доходу. 
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